
 

 



 

  



 

 ساختار سازمانی همایش  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیته اجرایی همایش 

 ضیایی منوچهر دکتر
                      هرمزگان فرهنگيان دانشگاه - همايش رئيس

 سماوي عبدالوهاب سید دکتر
 هرمزگان دانشگاه - همايش علمي دبير

            همایی باقرزاده مظفر دکتر
 هرمزگان فرهنگيان دانشگاه - همايش اجرايي دبير

           سماوي عبدالهادي سید دکتر
 همايش مديراجرايي

 دکتر محمد رضا فرشاد
 دبير اجرايي همايش

                       باختري بدریه خانم
 اجرايي کميته مسئول

                     فراشبندي رضا دکتر
 همايش عمومي روابط

   ذاکري مختار دکتر
 هرمزگان فرهنگيان دانشگاه - اجرايي کميته

  مرادي علیآقاي 

 گانهرمز فرهنگيان دانشگاه - اجرايي کميته 

 کمیته علمی همایش 
 

 علمی( هیات عضو) بندرعباس واحد اسالمی آزاد نژاد: دانشگاه تقی نوشین دکتر

 علمی( هیات عضو) یزد محمودابادي: دانشگاه زارعی حسن دکتر

 (علمی هیات عضو)هرمزگان دانشگاه: زارعی اقبال دکتر

 (علمی هیات عضو) هرمزگان دانشگاه: فرد صادقی مریم دکتر

 قم فرهنگیان دانشگاه: سجادي مجید سید دکتر

 (علمی هیات عضو) هرمزگان دانشگاه: محمدي کوروش دکتر

 (علمی هیات عضو) هرمزگان دانشگاه: نجارپوریان سمانه دکتر

 اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه:  فراشبندي رضا دکتر

 (پژوهشی معاون) هرمزگان دانشگاه: پور زینلی حسین دکتر

 بندرعباس فرهنگیان دانشگاه: ذاکري مختار دکتر

 (علمی هیات عضو)هرمزگان دانشگاه: بخت نیک علی دکتر

 (علمی هیات عضو)هرمزگان دانشگاه: جاودان موسی دکتر

 (علمی هیات عضو) بندرعباس واحد اسالمی آزاد دانشگاه: امیرفخرایی آزیتا دکتر

 : دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر لنگه سماوي عبدالهادي سید دکتر

 (علمی هیات عضو) فیروزآباد واحد اسالمی آزاد دانشگاه: خضري حسن دکتر

 (علمی هیات عضو) کردستان دانشگاه: زمستانی مهدي دکتر

 (علمی هیات عضو) زنجان دانشگاه: الهی طاهره دکتر

 (علمی هیات عضو) تهران دانشگاه: شاهمرادي سمیه دکتر

 (علمی هیات عضو) اراک دانشگاه: نژاد سجادي السادات مرضیه دکتر

 (علمی هیات عضو) یزد دانشگاه: زاده صالح مریم دکتر

 (علمی هیات عضو) مالیر دانشگاه: کریمی جواد دکتر

 (علمی هیات عضو) نیشابور اي حرفه فنی دانشگاه: ایمانی ثابت محبوبه دکتر

 (علمی هیات عضو) زنجان دانشگاه: مروتی اله ذکر دکتر

 (علمی هیات عضو) زاهدان دانشگاه: جناآبادي حسین دکتر

 (علمی هیات عضو)زاهدان دانشگاه: خنجرخانی اهلل ذبیح دکتر

 (علمی هیات عضو) یزد دانشگاه: اسعدي سمانه دکتر

 بندر ساز آرامش موسسه: وزیري معین مجتبی دکتر

 هرمزگان دانشگاه:سلیمی هادي دکتر

 دکتر مجید برزگر: دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت )عضو هیئت علمی(

 دکتر حجت اله جاویدي: دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت )عضو هیئت علمی(

 هرمزگان دانشگاه دکتري دانشجوي:مرادیان مریم

 هرمزگان دانشگاه دکتري دانشجوي:معین سمانه

 هرمزگان دانشگاه دکتري دانشجوي:زارعی محمد

 هرمزگان دانشگاه دکتري دانشجوي:ناجی سارا

 هرمزگان دانشگاه دکتري دانشجوي:باغستانی علیرضا



 

 

  

 پیشگفتار

 روانشناسي يك عقايد و ها نظريه اما است شده آغاز پيش دهه يك از رسمي صورت به مثبت شناسي روان جنبش که حالي در

 باره در نظر اظهار اولين شايد. گردد مي بر شناسي روان علم آغاز به حتي و قبل هاي دهه به و نيست جديد کامالً محور-مثبت

 روان هاي جلوه ديگر. کرد مطرح را  سالم ذهنيت مفهوم قبل ها سال که باشد  جيمز ويليام به متعلق مثبت شناسي روان ي

 با راجرز و خودشكوفايي مفهوم طرح با مازلو. کرد جستجو  راجرز و  مازلو انسانگرايي هاي مكتب در توان مي را مثبت شناسي

 آن امروز که اي گونه به – مثبت شناسي روان ردّ حال، اين با. اند شده نزديك مثبت شناسي روان به شادماني و کمال بر تاکيد

 انجمن وقت رئيس و مثبت شناسي روان پدر سليگمن مارتين که هنگامي کرد؛ دنبال 1998 سال از توان مي را – شناسيم مي را

 تنها شناسي روان قرن نيم مدت به که داشت اظهار مفهوم اين معرفي با سليگمن. کرد مطرح را مفهوم اين آمريكا، شناسان روان

 اصلي هاي ماموريت به بايد شناسان روان که داشت تاکيد سليگمن. است داشته کار و سر رواني بيماري يعني واحد موضوع يك با

 را شناسي روان تعريف و کنند توجه افراد استعدادهاي پرورش و شناسايي و زايندگي جهت ديگران به کمك يعني شناسي روان

 هاي کتاب و ها مقاله سليگمن، کارهاي ي ادامه در. دهند گسترش بيماري، نبود جاي به مثبت، رواني سالمت گرفتن بر در جهت

 در متعددي سمينارهاي و ها کنفرانس و شد تاسيس مثبت شناسي روان ي مجله. شد چاپ مثبت شناسي روان ي باره در زيادي

 انسان هاي برتري و ها توانمندي ي مطالعه عنوان به را مثبت شناسي روان( 2001)  کينگ و  شلدون. شد برگزار آن ي باره

 موثر فرايندهاي و شرايط بر تمرکز با انسان مثبت عملكردهاي ي مطالعه به مثبت، شناسي روان از توصيف اين. دانند مي معمولي

 شده ارائه( 2000) مهالي زنت سيك و سليگمن ي وسيله به مثبت شناسي روان از تر دقيق تعريف. دارد اشاره عملكردها اين بر

 بهزيستي چون هايي تجربه. دارد تاکيد ارزشمند ذهني هاي تجربه بر که دانند مي شناسي روان علم از اي شاخه را آن که است

 و  داشتن جريان و( آينده زمان به مربوط) بيني خوش و اميد ،(گذشته زمان به مربوط) خاطر رضايت و تعهد شناختي، روان

 ارتقاء و رشد به تنها نه نگر مثبت شناسي روان تعريف، اين طبق. روند مي شمار به دست اين از( حال زمان به مربوط) شادماني

 گذشته، يعني زندگي ي مرحله سه بر که هدفي. است مربوط نيز گروهي خصوصيات و ها ژگيوي مشابه سازي بهينه به بلكه فردي

 بلكه نيست پريشاني تسكين يا کاهش شناس، روان يك فردي نقش مثبت شناسي روان نظام طبق. است متمرکز آينده و حال

 کنفرانس مثبت، روانشناسي سنت از پيروي با و اساس اين بر. است پيشگيري مفاهيم بر تاکيد با افراد بهزيستي تسهيل به کمك

 در را خود پژوهشي هاي يافته ارجمند، پژوهشگران و گرديد برگزار متعال خداوند ياري به نيز امسال مثبت روانشناسي هاي تازه

 .بماناد ماندگار و مستمر همچنان پژوهشي سنت اين هستيم اميدوار. گذاشتند اشتراک به پژوهشي ارزشمند مقاالت قالب

 دکتر سيد عبدالوهاب سماوي
 دبير علمي همايش

 

 



 

 گزارش برگزاری همایش  

 
هفتمین دوره از همایش ملی تازه هاي روانشناسی مثبت نگر در شرایطی برگزار گردید که تمام شهرها و استان هاي کشور 

بودند. بالتّبع برگزاري همایشی در زمینه روانشناسی آن هم با رویکرد مثبت، خواسته اکثر فعاالن  19-درگیر پاندمی کووید

ردهاي چنین همایشی، فضاي غبارآلود احساسات، عواطف  و هیجانات مردم این حوزه روانشناسی است تا با نظر به دستاو

 خاک را مورد تسلّی قرار دهند. 

ترین رسالت اجرایی هفتمین همایش ملی تازه هاي روانشناسی مثبت نگر، نظارت دقیق بر دریافت، داوري و اصالح اصلی

توان اجرایی عوامل به کار گرفته شد تا اساتید، دانشجویان، مقاالت در محورهاي مختلف همایش بود. در این دوره، تمام 

 به ارائه مقاالت خود بپردازند. ،فرهنگیان و حتی کارمندان اداري بتوانند به دور از  دغدغه هاي معمول شرایط حاد پاندمی

گذاري نموده و همزمان وب سایت همایش را در شبکه جهانی اینترنت بار 1399عوامل اجرایی در اولین روز از آذرماه سال 

در کانال هاي ارتباطی و شبکه هاي اجتماعی مختلف، به تبیین و تشریح محورهاي همایش پرداختند. در زمان شروع به کار 

به عنوان آخرین مهلت  31/1/1400به عنوان آخرین مهلت ارسال چکیده مقاالت، تاریخ  30/11/1399همایش، تاریخ 

به عنوان تاریخ  30/2/1400به عنوان آخرین مهلت ثبت نام در همایش و تاریخ  15/2/1400ارسال اصل مقاالت، تاریخ 

برگزاري همایش در نظر گرفته شد، اما به دلیل درخواست هاي مکرر دانشجویان و فرهنگیان عزیز مبنی بر تمدید زمان 

تاریخ برگزاري  ،مراجع ذي ربط پذیرش مقاالت، با دریافت نظر ریاست محترم و دبیر علمی همایش و با کسب مجوز از

 تغییر یافت. 10/4/1400همایش به 

هفتمین دوره ي همایش به صورت برخط و در فضاي ارتباطی اسکاي روم آغاز به کار کرد. ابتدا  1400ماه  تیر دهمدر تاریخ 

پیرامون اهمیت ریاست محترم همایش ضمن خوش آمدگویی به مدعوین و قدردانی از عوامل همایش، به ایراد سخنانی 

برگزاري این همایش پرداخت. سپس دبیر علمی همایش ضمن تشریح محورها، به گزارش تعداد دریافت مقاالت، ارائه 

پذیرش ها و میزان اصالحات مقاالت پرداخت. پس از آن یکی از اساتید داور به تشریح مالک هاي داوري مقاالت در زمینه 

ت مقاالت رد شده را برشمرد. سپس چندتن از پژوهشگران برگزیده به ارائه هاي مختلف همایش پرداخت و عمده مشکال

مقاالت خود پرداختند و از دستاوردهاي پژوهشی مقاالتشان دفاع نمودند. همایش حاضر با سخنان مدیر اجرایی و با تقدیر 

 وي از داوران، اساتید، پژوهشگران و همراهان این دوره از همایش، به اتمام رسید.

کتابچه حاضر چکیده مقاالت پذیرش شده به همراه مشخصات نویسندگان آورده شده است. این کتابچه جهت استفاده در 

عموم در سایت همایش بارگذاري شده است. با توجه به استقبال پژوهشگران عزیز از این همایش، مدیریت اجرایی این 

 ن دوره ي این همایش را در بازه زمانی بیشتري برگزار نماید. همایش در نظر دارد تا با کسب مجوز از عوامل علمی ، هشتمی

 دکتر سيد عبدالهادي سماوي
 مدير اجرايي همايش

 
 
 
 



 
 

اثر بخشی آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهر 

 بندرعباس

 1مرضیه کاظمی

 Mkazemi@gmail.com روان شناسی، واحد بندر عباس، علوم و تحقیقات تهران، ایران .کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، گروه1

 چکیده:

عملکرد تحصیلی ضعیف  دانش آموزان می تواند پیامدهای جبران ناپذیری در امر آموزش و یادگیری داشته  :هدف

ای شناختی و فراشناختی باشد از این رو این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی شناسایی و تبیین آموزش مهارت ه

 پس– آزمون پیش طرحبا  نیمه آزمایشی: روش پژوهش روشعملکرد تحصیلی دانش آموزان انجام شد.  بهبود بر

بهمن مقطع  22جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دبیرستان های شریعتی و  .بود کنترل گروه با آزمون

 نفری 30نفر به روش نمونه گیری تصادفی، در دو گروه  60بودند که 1393متوسطه دخترانه بندرعباس در سال 

جلسه از طریق بسته شناختی و  6آزمایش و کنترل انتخاب شدند. پس از اجرای پیش آزمون؛ گروه آزمایش 

(  اقتباسی از پژوهش های فام و تیلور است EPTپرسشنامه عملکرد تحصیلی ) داده شدند. آموزشفراشناختی 

آزمون فرضیه  تحصیلی مورد استفاده قرارگرفت. برای تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها و که برای سنجش عملکرد

: تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش های شناختی و هایافته های پژوهش ازآزمون کواریانس استفاده گردید.

شناختی و فراشناختی های ثیرآموزش مهارتأت تاثیر گذار بوده است. %5فراشناختی بر عملکرد تحصیلی در سطح 

ععمقی نگری، قضاوت سازنده،  و عملکرد تحصیلی در مهارت تصمیم گیری، تعامل سازنده با دیگران، یرنامه ریزی

می توان از طریق  ثر استؤاحترام به تضاد عالیق، همزیستی مسالمت آمیز، خود کنترلی، خود ارزشیابی دیگران م

 تری را در روند یادگیری خویش ایفا کنند سببوزان نقش فعالشرایط آموزش و تدریس به شکلی که دانش آم

می  های این پژوهش،با توجه به یافته :نتیجه گیری. آنها شد ایجاد حس خود مختاری و خود کارآمدی بیشتر در

آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی از طریق تنظیم فراگردهای درونی ذهن خود مانند  توان نتیجه گرفت

نظارت بر راهبردهای شناختی و کنترل و هدایت آن ها می تواند نقش  یادگیری و تفکر تدبیرهایی برایتوجه، 

 مهمی در بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.

 ملکرد تحصیلیعهای شناختی و فراشناختی، مهارت :واژگان کلیدی



 
 مقدمه:

توجه محققان  متعیر های محوری واساسی درآموزش و پرورش همواره موردعملکرد تحصیلی وعوامل موثر برآن به عنوان یکی از 

از پژوهش های موجود  در واقع ،می توان می گفت عملکرد تحصیلی دانش آموزان، سهم عظیمی وروان شناسان تربیتی بوده است.

لی وجود دارد. اتکینسون عملکرد تحصی تعاریف گوناگونی از عملکرد در حیطه روان شناسی تربیتی را به خود اختصاص داده است.

عملکرد تحصیلی  عبارت از موفقیت گذراندن دروس  تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی فردی می داند. می توان گفت که

ی جامعه وزندگی خود بر اساس مطالب آموخته شده )قالوندی،امان مختلف توسط دانش آموز یا دانشجو ونشان دادن عملکرد مناسب در

امروزه عملکرد تحصیلی دانش آموزان به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی نظام های آموزشی  (. 1392ساری بگلو، نجفی و امانی، 

والدین ،نظریه پردازان ومحققان تربیتی نیز حایز  دانش آموزان، عملکرد تحصیلی همواره برای معلمان،. مورد توجه قرار گرفنه است

ی مثال ،افزایش در عملکرد تحصیلی یادگیرندگان یکی از مهمترین مالک های ارزیابی معلمان محسوب می برا. اهمیت بوده است

آموزان نیز معدل تحصیلی معرف توانایی های علمی آن ها برای ورود به کار و اشتغال و مقاطع تحصیلی باالتر است  برای دانش شود.

تربیتی بسیاری از پژوهش های خود را بر شناخت عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی همین اهمیت باشد که نظریه پردازان  .شاید به علت

 (.1990پونز ، –کرده اند) زیمرمن و مارتینز  متمرکز

نخستین کسی  "جان فالول"می رسد  1970روان شناختی فراشناخت ، حوزه اندیشه گری نوینی است که پیشینه ی آن به دهه ی 

 فراشناخت را آغاز کرد وبه تدریج جمع بسیاری از اندیشمندان به آیین نوین تفکر در حوزه ی روان شناختیکه گفتگو درباره ی  بود

را  شناخت ،روی آوردند .نظریه ی فراشناخت نگره ی جدید ونوپایی است وبا توجه به این که در کشور ما هنوز گام های آغازین خود

پژوهش درباره ی دانش فراشناختی  (.1377درباره ی آن اندک است)آقازاده و احدیان، می پیماید پیشیبنه ی اطالعاتی به زبان فارسی 

شده بود که تکوین دانش کودکان  از حدود چهار دهه ی پیش در حوزه ی روان شناسی تحول گرا آغاز شد .پیش از آن، روشن

دست نیست که به طور یقین نشان در  اطالعاتی ،سالگی رخ می دهد،اما هنوز 12در حدود  ی خود )تکوین فراحافظه(ی حافظهدرباره

رویکردهای غالب درمیان انواع نظریه  سالگی رخ می دهد یا نه ؟ نظریه ی فراشناخت،یکی از 12تکوین فراشناخت هم در حدود  دهد،

ایندهای فکری خودشان با به کارگیری این روش،دانش اموزان می توانند یاد بگیرند تا درباره ی فر های یادگیری به شمار می آید.

کامل تر و پایدارتر می  روش های خاصی را در خالل حل مسائل به کار برند که یادگیری دقیق تر، فکر کنند،اگاهی به دست بیاورند

موزش و پرورش در جهت رشد وترقی جامعه مطلوب تر خواهد خود بود. راهبرد های زمینه ی آ شود و نتایج سرمایه گذاری در

درک مطلب وسایر کنش های شناختی فرد می شود. آموزش این راهبرد ها باعث می شود که فرد  اعث بهبود عملکردفراشناخت ب

یک  عمل شناختی از ابتدا تا انتها را تحت نظر بگیرند و جریان یادگیری خود را به گونه ای هدایت  بتواند تمام  کنش های درگیر در

ت به زمان و منابع دردسترس  افزایش یابد. در نظام  پردازش اطالعات ،راهبرد های ذهنی اش نسب کند که بهره وری فرایندهای

کار می آیند. راهبرد های شناختی ، ابزار الزم وضروری  برای یاد گیری محتوا ومتن درس است و  شناختی و فراشناختی باهم به

 .(1389هم می سازد. )قلتاش، اوجی نژاد و برزگر، نظارت و جهت خاص را برای استفاده از آن ها فرا راهبرد های فراشناختی،

در گذشته بسیاری از پژوهشگران رابطه ی بین فرایند های شناختی و انگیزشی با کنشوری تحصیلی را به طور مجزا برسی کرده اند، 

جدید  اساس نظریه های ولی امروزه اکثر روانشناسان به هر دو مولفه ی شناخت وانگیزش ونقش آن ها در یادگیری توجه دارند وبر

مربوط به  مانند یادگیری خود تنظیمی ،مولفه های شناخت ،انگیزش و کنش وری تحصیلی به صورت یک مجموعه ی درهم تنیده و

گذارد،از  (. عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر جنبه های مهمی از زندگی آنان تاثیر می1390هم در نظر گرفته می شوند )طاهری، 

مرادیان ، عالی  ؛ به نقل از2012به مقاطع تحصیلی باالتر،کسب شغل و جایگاه اجتماعی مناسب و رضایت خاطر )آبشا، جمله ارتقا 



 
اغلب مشاهده شده دانشجویانی که سطوح باالیی از آسیب شناسی روانی را تجربه می د توانایی کمتری  (. 1393پور و شهنی ییالق،

. بر اساس نتایج مطالعات  بین نشانه های افسردگی و عملکرد پایین تحصیلی رابطه ی خود دارند برای انجام تکالیف دانشگاهی

متاسفانه  (. 1391در تحصیل تاثیر به سزایی در موفقیت تحصیلی دارد )یوسفی ،جدیدی و شیربگی،  معناداری وجود دارد. لذا موفقیت

انگیزش  د.مدارک خوبی وجود دارد که نشان می دهد کهکاهش انگیزش تحصیلی از مشکالتی است که سال به سال افزایش می یاب

تحصیلی از  ( نشان می دهد که انگیزش 2001(. اسالوین ) 1994در طول در طول دوره ی نوجوانی کاهش می یابد ) ماهر و آدمن، 

فرض می  .( 2000 دوره ی ابتدایی تا دبیرستان به تدریج کاهش می یابد . در تبیین علت کاهش انگیزش تحصیلی )دسی و ریان،

فرصت کمی  کنند از آنجایی که دانش آموزان در دوره ی راهنمایی به بعد، زمان کمتری را با معلم خود می گذرانند و ممکن است

در یک فرا  داشته باشند رابطه ای نزدیک با معلم برقرار کنند .بنابراین این مساله می تواند بر باورهای انگیزشی آنان تاثیر گذارد.

یادگیری،فرایندهای  عامل موثر در 228یل،ونگ و همکاران درمورد عوامل موثر بر یادگیری دانش آموزان،نشان دادند که از میان تحل

فراشناختی، زمینه ی درگیری  شناختی و فراشناختی بیشترین تاثیر را بر یادگیری دانش آموزان دارد.به طور کلی ،آموزش راهبردهای

مسئولیت پذیری را در افراد فراهم  ،اسناد های مثبت،انگیزش پیشرفت بیشتر،خالقیت و سازندگی و خودعلمی ،منبع کنترل درونی 

مشکالت را شناسایی نمایند،فعایت های  کرده و حس اعتماد به نفس در امور زندگی را تقویت می کند و افراد را قادر می سازد که

ها را در امور مختلف ارائه دهد ) یوسف زاده  تقل عمل کند و بهترین راه حلخود را دربوته ی آزمایش و بررسی قرار دهد.آزاد و مس

ارتباط پژوهش ها نشان داد آموزش راهبردهای خودتنظیمی سبب ارتقای انگیزش درونی، احساس خود  (. 1390و همکاران، 

عملکرد تحصیلی ضعیف می تواند با توجه به ادبیات و پیشینه موجود ،  و اضطراب ازمون را کاهش می دهد. خودکارآمدی شده

آموزان وارد سازد، از این رو ضروری است تا عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی  پیامدهای جبران ناپذیری به امر آموزش و یادگیری دانش

 می رسد که آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان مورد پژوهش قرار گیرد. به نظر

نیازمند بررسی است؛ با توجه  به آنچه بیان شد، این پژوهش بدنبال ان بود، که  بتواند نقش موثری ایفا کند که فهمیدن این ضرورت

 فراشناختی  بر روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد یا خیر؟ به این سوال پاسخ دهد آیا آموزش های شناختی و

 روش:

 پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه–روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون 

مالک های ورود به  بود.  93بهمن و شریعتی شهر بندر عباس در سال تحصیلی  22دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان های 

رضایت از شرکت در  سال، تحصیل در شهر بندرعباس و تمایل به پاسخگویی و 17تا  16پژوهش عبارت بودند از:  محدوده سنی 

ریاضی، مالک سنی باالتر از  پژوهش، دانش آموزان رشته روان شناسی و مالک های خروج نیز شامل: دانش آموزان رشته تجربی و

 سال و  دانش آموزان محصل بزرگسال در رشته روان شناسی بودند. 17تا  16

پاسخ  1393بهمن و شریعتی به پرسشنامه عملکرد تحصیلی در سال  22ن  که همه دانش آموزان سال سوم دبیرستان  بعد از آ

تصادفی در دو  نفر از دانش آموزانی که نمره پایین تری داشتند شناسایی و به صورت60بر اساس نمره حاصل از پرسشنامه،  دادند.

گروه آزمایشی به مدت یک ماه و نیم، در شش جلسه دو ساعته، هفته ای یک بار  فتند.قرار گر ( 30(  و کنترل ) 30گروه آزمایش )

 این فاصله هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. در جلسات آموزشی شرکت کردند گروه کنترل در

( EPT)به منظور تعیین عملکرد تحصیلی دانش آموزان از پرسشنامه سنجش عملکرد  تحصیلی  پرسشنامه عملکرد تحصیلی:

حوزه مربوط  5سوال،  48پژوهش های فام و تیلور است . آزمون عملکرد تحصیلی قادر است با  استفاده شد. این پرسشنامه اقتباسی از



 
را اندازه گیری نماید: عامل خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد و  به غملکرد تحصیلی به شرح ذیل

(. پایایی  پرسشنامه  1383به نقل از درتاج،  1999ایران اعتبار یابی شده است ) فام و تیلور ،  پرسشنامه برای جامعهانگیزش .این 

%بوده است . به منظور  تعیین پایایی پرسشنامه عملکرد تحصیلی   85( برابر با 1385سپاسی و همکاران ) عملکرد تحصیلی در پژوهش

عاملی  5% بود. در پرسشنامه عملکرد تحصیلی،  82کرونباخ استفاده شد. پایایی آن برابر با  آزمون آلفای دانش آموزان نیز از

هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش مورد مقایسه قرار گرفته اند. هریک از این عامل ها نمره ای  خودکارآمدی، تاثیر

نشان دهنده خودکارآمدی ضعیف و نمره  53و بر این اساس نمره کمتر از می باشد.  1و  3و  5است که به ترتیب   اختصاص یافته

باال بیانگر تاثیرات   53بیانگر تاثیرات هیجانی ضعیف و نمره  28دهنده خودکارآمدی قوی می باشد. نمره کمتر از  نشان 85باال از 

 6بیانگر برنامه ریزی قوی می باشد. نمره از  23ر از بیانگر برنامه ریزی ضعیف و نمره باالت 11باشد. نمره کمتر از  هیجانی قوی می

( میزان روایی هریک از عامل های 1385نور محمدیان ) کنترل پیامد ضعیف و نمره باالتر فقدان کنترل پیامد قوی می باشد. بیانگر

% عامل پنجم:  63مل چهارم:  % عا 73% عامل سوم:  92% عامل دوم:  91عامل اول :  پرسشنامه را به شرح زیر به دست آورده است.

بسته آموزشی راهبردهای شناختی و فراشناختی تدوین شده برآن است تا باعث بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان در درس  % 72

 شناسی گردد. طی فرایند پژوهش ابتدا یک پیش آزمون عملکرد تحصیلی از هر دو گروه آزمایش و کنترل به عمل آمد و بعد از روان

 اخله بسته آموزشی دوباره یک پس آزمون از گروه آزمایش و کنترل به عمل آمد وسپس مقایسه شدند. برنامه  آموزشی راهبردهایمد

ای  ساعته آموزشی به صورت هفته 2جلسه  6شناختی و فراشناختی برای گروه آمایش برگرفته از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی 

 ارائه گردیده است . 1ا شد و محتویات آموزشی در جدول شماره یک بار به مدت یک ماه و نیم اجر

 برنامه آموزشی راهبردهای شناختی و بسته فرا شناختی: 1جدول شماره 

 جلسه اول تدریس راهبردهای فراشناخت راهبردهای عمده فراشناختی، راهبردهای برنامه ریزی، راهبردهای شاهد و نظارت

پیش دانسته ها، برنامه ریزی، خود نظم کنندگی، ارزشیابی تشخیصی و آگاهی از 

 نظارت مداوم وتجدید نظر
 جلسه دوم تدریس مراحل اجری فرا شناخت

 عرضه و تعریف مساله، طراحی فرضیه، تجربه فرضیه ، انتخاب بهترین فرضیه
تدریس رویکرد حل مساله عملگرایانه 

 دیوئی
 جلسه سوم

پذیری راه حل های مبتنی بر بینش، تشخیص مساله، دوره نهفتگی، بینش، حفظ 

 تعمیم راه حل های مبتنی بر پذیرش
 جلسه چهارم تدریس رویکرد حل  مساله گشتالتی

اهمیت تفکر انتقادی و تعاریف متعدد از تفکر انتقادی، بیان چارچوب های تجویزی 

 برای تفکر انتقادی

تدریس چارچوب های تجویزی برای تفکر 

 انتقادی
 جلسه پنجم

ص مساله، کشف راه حل های احتمالی، عمل کردن بر روی راه حل های کشف تشخی

 شده و ارزشیابی نتایج  فعالیت های انجام شده
 جلسه ششم تدریس مراحل اجرایی تفکر انتقادی



 
 

و  تجزیهمورد  SPSS 21 با استفاده از نرم افزار پس آزمون متغیرهای پژوهش-داده های به دست آمده بر اساس نمرات پیش آزمون

گروه  از شاخص های میانگین و انحراف استاندارد برای اطالعات توصیفی و همچنین برای مقایسه میانگین نمرات .تحلیل قرار گرفتند

کالموگروف  های آزمایش و کنترل از تحلیل کواریانس تک متغیره برای ازمون فرضیه ها و برای تعیین پیش فرض داده ها از آزمون

 ه شد.اسمرینوف استفاد

 یافته ها:

با  نفر در گروه کنترل بودند، باتوجه به اطالعات جمعیت شناختی ،دانش آموزان 30نفر در گروه آزمایش و  30در پژوهش حاضر 

 سال با جنسیت دختر همگی در رشته علوم انسانی با رضایت از شرکت  در پژوهش  مورد بررسی قرار 17تا  16دامنه ی سنی 

 گرفتند.

 :یفی متغیرهای پژوهشاطالعات توص

 ارائه 2درقسمت دوم بخش کمی پژوهش اطالعات توصیفی متغیر پژوهش به تفکیک گروه های آزمایش و کنترل در جدول شماره 

 شده است. همان گونه که در جدول ذیل مشاهده می شود، میانگین نمرات عملکرد تحصیلی درگروه  کنترل در مرحله پیش آزمون

 است، اما در مرحله پس آزمون، میانگین نمرات در گروه آزمایش افزایش یافته است.تقریبا نزدیک به هم 

 پس آزمون–اطالعات توصیفی متغیرعملکرد تحصیلی در دو گروه آزمایش و کنترل به تفکیک پیش آزمون: 2جدول شماره 

 

تحصیلی  های گروه در عملکرددر ادامه ، در جدول زیر ابتدا مفروضه های تحلیل کواریانس یعنی همگنی شیب ها وهمگنی واریانس 

بررسی  نشان می دهد  که مفروضه های تحلیل کواریانس و همگنی شیب ها برای 3بررسی گردید نتایج حاصل از جدول شماره 

 متغیر گروه مرحله فراوانی حداقل حداکثر میانگین انحراف استاندارد

 پیش آزمون 30 45/13 22/18 11/16 24/1

 آزمایش

 عملکرد تحصیلی

 پس آزمون 30 68/13 47/14 37/16 20/1

 پیش آزمون 30 92/13 44/18 38/16 29/1

 کنترل

 پس آزمون 30 10/14 48/18 37/16 28/1



 
میانگین های  فرضیه پژوهش برقراراست؛ بنابراین می توان از تحلیل کواریانس تک متغیره به منظور بررسی معناداری تفاوت، بین

 ن و پس آزمون استفاده کرد.پیش آزمو

 

 بررسی مفروضه های تحلیل کواریانس یعنی) همگنی واریانس ها و همگنی شیب ها( عملکرد تحصیلی 3شماره  جدول

 آزمون لوین )همگنی واریانس ها( همگنی شیب ها

 متغیر پژوهش

 آزمونF سطح معناداری آزمون  F سطح معناداری

 تحصیلیعملکرد  64/1 137/0 647/0 468/0

 

 نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره برای بررسی معنادای تفاوت بین میانگین های پیش آزمون و پس آزمون 4شماره  جدول

 منبع براش مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری اندازه اثر

 پیش آزمون 04/94 1 04/94 83/28 000/0 765/0

 گروه 296/1 1 296/1 39/21 000/0 267/0

 خطا 379/2 57 379/2   

 کل 715/97 59    

 خالصه اطالعات و قدرت تاثیر تحلیل کواریانس برای بررسی معناداری تفاوت بین میانگین های پیش آزمون و پس آزمون در جدول

 دانش آموزان دختران گروه نشان می دهد که آموزش مهارت های شناختی و فراشناختنی به طور معناداری عملکرد تحصیلی 4

 آزمایش را نسبت به دختران گروه کنترل بهبود بخشید. به عبارتی دیگر پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، اثر عامل بین آزمودنی ها

 P (F=< 0/001)، 21/39 یعنی گروه معنادار است.

 

 

 

 بحث ونتیجه گیری:

 فراشناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی آموزش های شناختی و

 انجام شد. نتایج پژوهش ما نشان داد که آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بطور معناداری عملکرد تحصیلی در دختران



 
دوست  خرمی، برومند نسب، یگانهگروه آزمایش نسبت به گروه کنترل را  بهبود بخشید.نتایج پژوهش حاضر همسو با یافته های سراج 

عملکرد  ( بود. آن ها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که آموزش های مهارت های فرا شناختی در بهبود1389و رشتی )

یافته های  نتایج تحقیق با تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی موثر بوده است.و همین طور همسو بودن

درس ریاضی،  ( و تاثیر مثبت آموزش های شناختی و فراشناختی بر یادگیری و یادداری دانش آموزان پایه دوم در 1390ریان )اسکند

ناتوانی یادگیری را  ریاضی کودکان با فارس وعلوم را نشان داد. و همچنین نتایج پژوهش، تاثیر آموزش فراشناخت در بهبود عملکرد

 2010مازاکو و هانیچ ) ( و2009( مطابقت نشان داد. و نیز نتایج پژوهش پنینگتون ) 1391لی آزاد ) با نتایج پژ وهش یارمحمدی اص

در تبیین این یافته ها باید اشاره کرد که آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی، ضمن  ( با نتایج پژوهش حاضر همخوانی داشت.

گیری، کل واقعه تدریس را در برگرفت که بر اساس آن اوضاع محیطی، موقعیت یاد توجه به نقش فعال و سازنده دانش آموز در

هدف یادگیرنده در تعامل با یکدیگر پدیده های تدریس و یادگیری را محقق ساخت.  مشخصات یادگیرنده ضرورت های موضوع و

لیت های شناختی و فراشناختی به استراتژی های یادآوری بی توجه هستند، با فعا تبیین دیگر نشان داد دانش آموزان ضعیف اغلب

راهبردهای یادگیری و مطالعه انگیزه، توجه به مباحث روان شناسی و نظریات مرتبط  درگیر نشدند.اما از آن جا که گروه آزمایش با

بخشیدند، می توان نتیجه گرفت آموزش  های شناختی و فراشناختی در پیشرفت  با آن، دقت خود را از درک مفاهیم آن بهبود

آموزش مهارت شناختی و فراشناختی نه تنها در ارتقا سطح یادگیری دخالت داشت  صیلی دانش آموزان دختر موثر بود. بنابراینتح

این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش مهارت های شناختی و فرا شناختی بر بهبود  بلکه در حل مسئله و درک مطلب نیز موثر بود

نمی توان نتایج را به دانش آموزان پسر تعمیم داد. نداشتن دوره پیگیری برای ارزیابی  انجام شد.عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر 

پایان ترم و پس ازآن تعطیالت تابستانی، و این که این پژوهش فقط بر روی درس روان  تداوم اثر برنامه به خاطر شروع امتحانات

به نتایج پیش آمده پیشنهاد می شود مطالعات آینده تاثیر آموزش مهارت پژوهش بود.با توجه  شناسی انجام گرفت از محدودیت های

خودپنداره تحصیلی، با سایر روش های آموزش و نیز دربین سطوح مختلف رشد مثل کودکی  های شناختی و فرا شناختی در بهبود

سترده تر کتاب هایی در زمینه راهبردهای پسران مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.و برای مطالعات گ و بزرگسالی و در بین دختران و

متناسب با پایه های مختلف تحصیلی جهت ارتقا دانش معلمان و دانش آموزان تدوین شود. در ابتدای کتب  شناختی و فراشناختی

ان بر مبنای روش های فعال تدریس و روش های مطالعه، یادگیری و فراشناختی جهت آشنایی دانش آموز درسی روش های مطالعه

شود.برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های ضمن خدمت و کارگاه های آموزشی راهبردهای شناختی و فراشناختی  و معلمان طرح ریزی

هدف افزایش آگاهی و آموزش معلمان صورت گیرد. و تجهیز مدارس از نظر فضا و وسایل کمک آموزشی مناسب جهت  و انگیزشی با

 ای فراشناختی ضروری به نظر می رسد.یادگیری و انجام آموزش ه مطالعه

 تشکر و قدر دانی:

 در پایان از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر محمد رضا فرشاد که در آموزش استخراج مقاله از پایان نامه بعد از گذشت چند سال از

 نگارش پایان نامه زحمت بسیار کشیدند صمیمانه تشکر و قدر دانی می شود.
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رابطه استرس ادراک شده ، سن و سابقه شغلی با خستگی مزمن دوره ی شیوع کرونا درمعلمان 

 شهرستان عسلویه

 
 1هادی کوه گرد

 اموزش و پرورش شهرستان عسلویه وابستگی سازمانی : دبیر روانشناسی  و مدرس اموزش خانواده ،اداره -1

http://www.gse.buffalo.edu/


 
 hadik591@gmail.com ادرس پست الکترونیکی، 

 چکیده 

شیوع  ی دوره در مزمن خستگی با شغلی سابقه و سن ، شده ادراک استرس هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه

اماری این  عسلویه می باشد روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و مقطعی بود  جامعه شهرستان درمعلمان کرونا

مشغول به خدمت هستند روش  1400-1399مطالعه کلیه فرهنگیان شهرستان عسلویه که در سال تحصیلی 

نفر با استفاده فرمول حجم نمونه کوکران  217نمونه گیری این پژوهش به صورت تصادفی ساده بود. که از بین انها 

درک شده کوهن و خستگی مزمن چالدر استفاده تعین گردید و برای جمع اوری داده ها از پرسش نامه استرس ا

-تجزیه و تحلیل شد و از ازمون اماری کلموگروف 22گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار  اس پی اس اس 

برای تعیین  همبستگی بین متغییرها از همبستگی پیرسون و رگریسیون چندگانه به روش گام به  اسمیرونوف و

نتایج نشان داد که بین استرس ادراک شده با خستگی مزمن در فرهنگیان سه مقطع گام  استفاده شد.همچین 

تحصیلی)ابتدایی ، متوسطه اول و دوم ( رابطه معنا داری وجود دارد و بیشترین همبستگی مربوط به معلمان 

لی باالتر ابتدایی و کمترین همبستگی مربوط به معلمان متوسطه دوم بود . معلمانی که مسن تر و باسابقه شغ

بیشتر از استرس و خستگی مزمن رنج می بردند.  و استرس بهترین پیش بینی برای خستگی مزمن می باشد و 

باعث خستگی  19دوره ی شیوع بیماری کوید  می توان گفت که سطوح باالی استرس ادراک شده معلمان در

 مزمن در انها شده است.

 کرونا ، فرهنگیان: استرس ، خستگی مزمن ، ویروس واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 مقدمه

اموزش و پرورش به عنوان متولی تعلیم و تربیت شامل معلمانی است که نقشی کلید در هدایت و تکامل و اموزش نیروی انسانی مورد 

اینده  نیاز جامعه ایفا می کند . در واقع یکی از مشاغل مهم و حساس جامعه که از اهیمت باالیی برخوردار است و در وضعیت فعلی و

(. در شغل معلمی به واسطه ماهیت تربیتی و اموزشی که 1398جامعه تاثیر بسزایی دارد )باردل ، مددلو ، حسین پور و ولی زاده، 

دارد عوامل تهدید کننده و ارتقا دهنده کیفیت زندگی نقش مهمی در سالمت روانشناختی معلمان دارند عواملی که  سالمت 

. (1396ی معلمی تهدید می کند خستگی مزمن ، استرس ، افسردگی و اضطراب است )مطلبی و کیانی ، روانشناختی معلمان در حرفه



 
 یا انجام مانند) ذهنی مختصر تالش از پس فرسودگی احساس از ناراحت کننده و مداوم شکایت مداوم، خستگی مزمن، خستگی

 ضعف و خستگی احساس از کننده ناراحت و مداوم شکایت یا( ندارند زیادی ذهنی تالش به نیاز که روزانه وظایف انجام برای تالش

 احساس: باشد داشته وجود است ممکن زیر عالئم از یکی و کشد می طول ماه 6 حداقل که است بدنی مختصر فعالیت از پس جسمی

 نمی تسکین آرامیدگی و استراحت با که تحریک پذیری و آرمیدگی برای ناتوانی خواب، اختالل تنشی، سردردهای گیجی، ناراحتی،

سندرم خستگی مزمن تحث تاثیر عوامل مختلفی به وجود می اید که این عامل ها  عبارتند ازدر . (2002یابد )کاپالن و سادوک،

محیط کار و خانواد می توان به اضظراب و استرس ، افسردگی ، ایجاد یک رویدا منفی و ناگهانی در زندگی ،عفونت های ویروسی نام 

سندرم  الو براین بدبینی عدم اعتماد  نسبت به سازمان ها و محیط کار و خانواده در تجدید موثر است.)ماریمان و همکاران(برد و ع

)مارتین و وضعیت مزمن با علت شناسی نامعلوم است، درمانهای موفقتر و قویتر برای آن در دسترس نیست مزمن یک خستگی 

نند از دست دادن  نزدیکان ، ازد دست دادن شغل  باعث تشدید استرس و خستگی یک رویداد منفی ناگهانی ما (2019مرسدس،

معلمان را مجبور کرده است تا به اموزش  2020کرونا در سال  اما  شیوع ناگهانی ویروس. (2008مزمن می  شود.)همپل وهمکاران، 

اموزش جهت تعامل با دانش اموزان  برای معلمان از راه دور و مجازی متکی باشند و کارهای اضافی و استفاده از روش های جدید 

استرس های زیادی ایجاد می کند وکه این عوامل  باعث تجدید استرس در معلمان و منجر به خستکی مزمن می گردد.) کروگلووا و 

رس و فرسودگی ( از طرفی وقتی که نقش معلم از اموزش حضوری به اموزش مجازی و از راه دور تبدیل می شود است2020همکاران ،

شغل در معلمان به وجود می اید و باعث می شود که سطح عزت نقس ، اعتماد به نفس در معلمان کاهش یابد.)کروگلووا ، استولیاروک 

 (2017و استارچنکورا،

رونی ، استرس پاسخ غیر اختصاصی بدن به هر گونه فشاری است که بر آن وارد می شود این پاسخ می تواند در مقابل هر محرکی د

(  ما در زندگی روزمره استرس های مانند 1974شناختی یا محرک های بیرونی و محیطی )عوامل استرس ( بروز داده شود )سیله ،

استرس های شغلی ، ویروس  کرونا ،  استرس مشکالت تحصیلی فرزندان تجربه می کنیم وبا اعالم همه گیری شیوع ویروس کرونا 

ان بهداشت جهانی  بر منابع  استراسورها ها افزوده شده است  و افرادی که به این بیماری مبتال توسط سازم  2020مارس  11در 

 بر اساس پژوهشهای انجام(  2020شده اند جدا از مشکالت جسمی و در سطح روانی نیز بسیار دچار اسیب می شوند )بو و همکاران،

از نظر میزان  .آنان است ی بخش وسیعی از این استرس ناشی از حرفهشده در ایران نیز اکثر معلمان تحت استرس شدیدی هستند و 

و افرادی هم که بیمار نشده اند در معرض  ). 1386)حبیبی و همکاران،  دچار استرس هستنددرصد معلمان  30 /5استرس شغلی، 



 
شدید اختالل استرس این بیماری قرار دارند و نیز از اثرات روانی آن مصون نیستند وممکن است دچار مشالت روانی شوند)علیزاده 

 (1399فرد و صفاری نیا،

عاملی برای دست کشیدن از یک  دد،که فرسودگی شغلی می توانند باعث افت کیفیت ارائه خدمات گر(  متعقد است 1198مازالک)

بدنی، بی خوابی، روی آوردن به الکل و مواد و مشکالت  شغل، غیبت و یا روحیه پایین باشد و با اختالل هایی هم چون خستگی

فرسودگی، یک اختالل روانی نیست ولی به آهستگی در طول زمان گسترش می  خانوادگی و زناشویی ارتباط داشته باشد. نشانگان

افرادی که استانه تحمل پایینی دارند و  (1385)شه منش به نقل از شاه رکنی ؛ ناتوانی روانی تبدیل شود بد و ممکن است به یکیا

 توانایی مقابله با استرس ندارند بیشتر در معرض فرسودگی شغلی و خستگی مزمن قرار دارند.

( و معلمان در بسیاری از کشورها استرس های 2005ران،حرفه ی معملی یکی از پراسترس ترین شغل ها است )جانسون و همکا

معلم یک نفر فرسودگی شغلی را تجربه کرده است  5در کشور هلند از هر   2014زیادی تجربه می کنند به عنوان مثال در سال 

اند و بیشتر در معرض  و معلمان مبتدی در مقایسه با معلمان با تجربه استرس زیاد تری را تجربه کرده (2015)هافتمن و همکاران 

 (.2018 ، بویل و ،لمبرت کارتی مک ، اسیب هستتد) فیتشت

باالتر است )آگیالروفایی  شیوع استرس را درمیان معلمان مقطع ابتدایی نسبت به مقطع متوسطهو نتایج اکثر پژوهش ها نشان می دهد 

ناشی از استرس هستند که  ابتال به انواع آسیبهای شغلیمعلمان و مخصوصاً معلمان مدارس ابتدایی مستعد ( و همچنین 1379، 

( انجام 1382با این وجود در پژوهشی دیگر که توسط )یگانه و ولی زاده ،  ، (2008. )رزنتال،آنها همان خستگی مزمن است ازجمله

بین سابقه خدمت با استرس در شد نتایج نشان داد که باالترین استرس مربوط معلمان متوسطه اول می باشد و رابطه ای معنا داری 

 (.1390فرهنگیان وجود ندراد)پورقاز، کیخا نژاد و فرجی ،

استرس شدید می تواند عواقب نا خوشایندی در تدریس به وجود اورد و روحیه معلم را تضعیف کند و توانایی او در انتقال تدریس 

معلم از حرفه اش گردد و او از کارش دلسرد می شود  کاهش دهد و نتیجه آن کیفت تدریس کاهش می یابد و باعث کاهش رضایت

 (.1384؛ ترجمه وحدتی، 2000و همچین کیفیت تعامل معلم با دانش اموز در کالس درس می شود  )کی ریا کو ، 



 
( 2020، شرایط ناشی از بیماری کرونا باعث بروز استرس در مردم شده و اسیب های زیادی به آنها وارد ساخته است )تیلور و همکاران

غیر قابل پیش بینی بودن اوضاع و نیز عدم اطمینان از نحوه ی درمان ، زمان کنترل بیماری و خطرناک بودن آن، این بیماری را به 

 ( 2020یکی از استرس اورترین عامل در شرایط اخیر تبدیل کرده است ) زندیفر و بدرفام،

وانی استرس در سندرم خستگی مزمن پرداختتد نتایج این تحقیق نشان داد ( در تحقیقی به بررسی تاثیر فرا2011نستر و همکاران )

افرادی که دچار خستگی مزمن بودند با عوامل استرس زا  زیادی مواجعه بودند و استرس عامل مهمی در ایجاد سندرم خستگی مزمن 

 می باشد.

بر اموزش و پرورش دانش اموزان و تربیت نسلی اینده  با توجه به اهمیت نیروی انسانی در اموزش و پرورش و تاثیراتی که معلمان 

دارندضرورت دارد که به  سالمت روان  نیروی انسانی در اموزش و پرورش بخصوص  در زمان شیوع ویروس کرونا توجه شود تا از اثار 

 زیان بار این اتفاق در اموزش و پرورش جلوگیری شود.  

دوره ی ابتدایی در دوره ی شیوع بیماری کرونا دچار استرس زیادی شده اند که این فرهنگیان بخصوص معلمان به نظر می رسد 

استرس ها منحبر به فرسودگی شغلی و خستگی مزمن می شود و در نتیجه این عوامل خسارات جیران ناپذیری به معلمان و دانش 

ش بررسی رابطه بین استرس ادراک شده دوره ی اموزان وارد می شود با توجه به کمبود تحقیقات تجربی هدف از انجام این پژوه

با خستگی مزمن در درمعلمان شهرستان عسلویه  با توجه به مقاطع تحصیلی تدریس)ابتدایی ، متوسطه اول   19شیوع بیماری کوید 

شارهای روحی و روانی  و دوم( معلمان می پردازد تا معلمانی که از مشکالت به وجود آمده از بیماری کرونا و سایر استراسورها دچار ف

 .شده اند و از خستگی مزمن رنج می برند شناسایی گردد و راهکارهای الزم جهت کاهش استرس و خستگی مزمن ارائه گردد

 مواد و روش 

مقطعی و از نوع همبستگی می باشد . جامعه اماری این مطالعه کلیه فرهنگیان شهرستان  –پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی 

مشغول به خدمت هستند می باشد روش نمونه گیری این پژوهش به صورت تصادفی  1400-1399در سال تحصیلی  عسلویه که

نفر با استفاده فرمول حجم نمونه کوکران تعین گردید و با توجه به اینکه پژوهش در زمان موج سوم  217ساده بود. که از بین انها 

ده کوهن و پرسشنامه خستگی مزمن چالدر و همکاران به صورت انالین طراحی شیوع بیماری کرونا بود پرسشنامه استرس ادراک ش

شد و به افراد ارسال گردید و همچنین با تماس تلفی در مورد شیوه تکمیل پرسش نامه و اهمیت آن توضیح داده شد. جهت تجزیه 

 اررفته عبارتند از:و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگریسیون استفاده شد . ابزارهای به ک



 
 مقیاس خستگی مزمن چالدر: .1

  ذهنی و  جسمی عالئم که کردند تدوین را ای ماده 14 کوتاه ابزار یک مزمن خستگی سنجش جهت( 1993) همکاران و چالدر

 ای درجه 4 مقیاس یک اساس بر فرد ماده، هر در و است خودسنجی ابزار یک پرسشنامه این. دهد می قرار سنجش مورد را خستگی

 های مؤلفه تحلیل در که دهد می پاسخ خودسنجی صورت به "3" معمول از بیشتر مراتب به تا "صفر" معمول از کمتر خیلی از

 سواالت) ذهنی خستگی برای سؤال شش و( 8 تا 1 سواالت) جسمی خستگی برای سؤال هشت. است شده مشخص عامل دو اصلی

 کار به مزمن خستگی نشانگان بیماران در درمان پیامد و گیرشناسی همه به مربوط بررسی چندین در چالدر مقیاس. است( 14 تا 9

 ذهنی خستگی و 85/0 جسمی خستگی ،89/0 مقیاس کل برای درونی همسانی ضریب همکاران و چالدر گزارش اساس بر. است رفته

 مصاحبه جدول از استفاده با و 22 برش نقطه از استفاده با را مقیاس این برای روایی ضریب همکاران و چالدر. است شده گزارش 82/0

 همکاران، و همایونی از نقل به) کردند گزارش( ویژگی) درصد 5/74 و( حساسیت) درصد 5/75 پزشکی، های مراقبت بخش در بالینی

 در پرسشنامه آن طی که است شده استفاده محتوایی روش از پرسشنامه روایی بررسی برای( 1392) همایونی پژوهش در(. 1394

 محتوایی روایی از پرسشنامه این که شد معلوم و گرفت قرار اهواز چمران شهید دانشگاه روانشناسی گروه اساتید از تعدادی اختیار

 آلفای روش دو به پرسشنامه این پایایی ضرایب( 1392) همایونی و( 1394) همکاران و همایونی پژوهش در. است برخوردار مطلوبی

 آمد. بدست 87/0 و 91/0 ترتیب به تنصیف و کرونباخ

 پرسشنامه ی استرس ادراک شده: .2

ماده ای است  14و  10، 4نسخه ی  3توسط کوهن و همکاران تهیه شده و دارای  1983پرسشنامه ی استرس ادراک شده در سال 

که برای سنجش استرس عمومی درک شده در یک ماه گذشته به کار می رود. افکار و احساسات درباره ی حوادث استرس زا، کنترل، 

س های تجربه شده را مورد سنجش قرار می دهد. همچنین این مقیاس، عوامل خطرزا در غلبه، کنار آمدن با فشار روانی و استر

 85/0، 84/0اختالالت رفتار را بررسی کرده و فرایند روابط تنش زا را نشان می دهد. آلفای کرونباخ برای این مقیاس در سه مطالعه 

درجه  5ی پرسشنامه به این شکل است که بر اساس طیف (. نحوه ی نمره گذار1983به دست آمده است)کوهن و دیگران،  86/0و 

 -5 -4امتیاز تعلق می گیرد. عبارات  4، و بسیاری از اوقات =3، اغلب اوقات=2، گاهی اوقات=1، تقریباً هرگز= 0ای لیکرت به هرگز=

ز کسب شده صفر و بیشترین (. کمترین امتیا0تا بسیاری اوقات= 4به طور معکوس نمره گذاری می شوند)هرگز= 13و  10 -9 -7 -6

 است. نمره ی باالتر نشان دهنده ی استرس ادراک شده ی بیشتر است. 56نمره 



 
 یافته ها

 2/62درصد از معلمان مرد و  8/37نتایج بررسی توصیفی مربوط به ویژگی های فردی و شغلی معلمان نشان دهنده آن است که 

درصد دارای مدرک فوق لیسانس  9/24درصد دارای مدرک لیسانس،  6/63، درصد معلمان دارای مدرک فوق دیپلم 9/6درصد زن، 

به صورت حق التدریس مشغول  4/36درصد پیمانی و  4/30درصد معلمان رسمی،  2/33درصد دارای مدرک دکتری بوده اند.  6/4و 

درصد در مقطع متوسطه دوم  2/33درصد در مقطع متوسطه اول و 0/28درصد معلمان در مقطع ابتدایی،  8/40به تدریس بوده اند. 

درصد دارای  2/9سال،  6-15درصد داری سابقه شغلی بین  3/26سال،  5درصد معلمان دارای سابقه شغلی کمتر از  6/57بودند.

درصد معلمان مجرد  4/30سال بودند. همچنین نتایج نشان داد که  25درصد دارای سابقه بیشتر از  9/6سال و  16-25سابقه بین 

 بود. 45و استرس ادراک شده  31و میانگین خستگی مزمن درصد متاهل  6/69و 

( نشان دهنده طبیعی 1اسمیرنوف جهت بررسی فرض طبیعی بودن توزیع داده ها استفاده شد. نتایج جدول) -از آزمون کلموگروف

 .بودن توزیع داده ها می باشد

 اسمیرنوف-(. نتایج آزمون کلموگرف1جدول)

 نتیجه Z P تعداد توزیع

 توزیع طبیعی است 139/0 166/1 217 استرس ادراک شده

 توزیع طبیعی است 226/0 065/1 217 خستگی مزمن

( نشان داد که فرضیه اول مبنی 2خالصه شده است. نتایج جدول ) 4، 3، 2تجزیه و تحلیل استباطی یافته های پژوهش در جداول 

( به دلیل معنادار بودن ضریب r=402/0بین معلمان شهرستان عسلویه ) بر رابطه بین استرس ادارک شده و خستگی مزمن در

همبستگی پیرسون مورد تایید قرار گرفت. فرضیه دوم مبنی بر رابطه استرس ادارک شده و خستگی مزمن در بین معلمان ابتدایی 

(438/0=rو فرضیه سوم در خصوص رابطه استرس ادراک شده و خستگی مزمن در بین معلمان م ،)(378/0توسطه اول=r و فرضیه )

 ( نیز مورد تایید قرار گرفتند.r=367/0چهارم مبنی بر رابطه بین استرس ادارک شده و خستگی مزمن در بین معلمان متوسطه دوم)

 (. ارتباط استرس ادراک شده و خستگی مزمن2جدول)

 فرضیه ضریب همبستگی میزان خطا سطح معنی داری متغیر مالک متغیر پیش بین

 خستگی مزمن استرس ادراک شده

 اول 40/0 01/0 001/0

 دوم 43/0 01/0 002/0

 سوم 37/0 01/0 003/0



 
 چهارم 36/0 01/0 003/0

 استفاده گام به گام روش به چندگانه رگرسیون از شغلی سابقه و سن استرس ادراک شده، طریق از خستگی مزمن پیش بینی برای

 تحلیل از حاصل نتایج کردند.  کسب را رگرسیون معادلۀ به ورود، معیار سن و شغلی سابقه شده،استرس ادارک  متغیر سه. شد

 معیار پیشبین متغیرهای عنوان به سن شغلی و سابقه استرس ادراک شده، متغیر سه که داد نشان 3 جدول گام به گام رگرسیون

استرس  رابطۀ میزان ،3 جدول در .بودند دارا را )مالک متغیر( خستگی مزمن تغییرات توضیح برای رگرسیون، نهایی معادله به ورود

افزایش  492/0و  447/0است که این میزان با ورود متغیرهای سابقه خدمت و سن به ترتیب  368/0ادارک شده با خستگی مزمن 

متغیر استرس ادارک شده، درصد از تغییرت در خستگی مزمن توسط سه  28یافته است. ستون ضریب تعیین حاکی از این است که 

 سابقه شغلی و سن معلمان قابل پیش بینی است همچنین تحلیل واریانس نشان داد که رگرسیون معنی دار است.

 . نتایج آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام3جدول 

 ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل
ضریب تعیین 

 تعدیل یافته
 سح معنی داری تحلیل واریانس خطای معیار

1 368/0 136/0 128///0 505/5 060/17 001/0 

2 447/0 199/0 184/0 325/5 318/13 005/0 

3 492/0 241/0 220/000 209/5 223/11 017/0 

 استرس ادارک شده ثابت، ضریب: پیشبین متغیرهای .1

 شغلی سابقۀ استرس ادارک شده،: ثابت ضریب: پیشبین متغیرهای .2

 سن شغلی، سابقۀ ادارک شده،استرس : ثابت ضریب: پیشبین متغیرهای .3

، ضرایب رگرسیون و آزمون تی را نشان می دهد و ستون بتا نیز نشانگر این است که با تغییرات یک انحراف معیار در 4نتایج جدول 

ر انحراف معیار در خستگی مزمن معلمان انجام خواهد شد. به همین ترتیب به ازای تغییر یک انحراف معیا 36/0استرس ادارک شده 

 انحراف معیار در خستگی مزمن معلمان رخ خواهد داد. 39/0و  25/0در سابقه شغلی و سن به ترتیب 

 . ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون4جدول

 B BETA S.E T SIG متغیرهای پیش بین

 001/0 849/0 944/4  032/19 مقدار ثابت



 
 001/0 130/4 096/0 369/0 395/0 شده ادارک استرس

 005/0 899/2 044/0 251/0 128/0 شغلی سابقه

 005/0 415/2 075/0 390/0 189/0 سن

 

 بحث و نتتیجه گیری 

تغیرات زیادی در امر اموزش و  19تعلیم و تربیت امری وقت گیر ، حساس و درعین حال دشوار می باشد و با شیوع بیماری کوید 

مجازی و از راه دور شد که در نتیجه آن خیلی از معلمان  پرورش ایجاد شد که مهم تر از همه اموزش ازحالت حضوری به صورت

 دچار استرس و خستگی مزمن شده اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استرس ادراک شده دوره شیوع ویروس کرونا با خستگی مزمن در معلمان )مدرس سه 

استرس ادراک شده دوره شیوع ویروس کرونا با خستگی  مقطع تحصیلی (می پردازد  نتایج اولین فرضیه  این پژوهش نشان داد بین

مزمن در معلمان رابطه معنادارو مثبت وجود دارد و معلمانی که دراین دوره بیشتر دچاراسترس شده بودند بیشتر به  خستگی مزمن 

در جامعه اماری معلمان از مبتال بودند و با شیوع  ویروس کرونا استرس های معلمان در این دور ه افزایش یافته و میزان استرس 

درصد افزایش یافته است  وبه نظر می رسد عامل افزیش این میزان استرس و  45( و به 1386درصد )حبیبی و همکاران ، 5/30

، تدریس در فضای مجازی ، اموزش از راه دور و سایر عوامل مرتبط می باشد نتایج این تحقیق با 19خستگی مزمن با بیماری کوید 

و مارتین و  2020؛ کرو گلوا و همکاران ،  2020؛ زندیفر و بدرفام ، 2020؛ تیلور و همکاران، 2020) بوه و همکاران ، تحقیقات

 ( همسو می باشد.2019مرسدس ، 

تدریس به صورت مجازی و انالین و ترس از ابتال به بیماری کرونا یکی از عوامل استرس زا و ختسگی مزمن  برای معلمان به خصوص 

مان مقطع ابتدایی بود و لذا فرضیه دیگر این تحقیق به  دنبال بررسی رابطه  استرس ادراک شده با خستگی مزمن  در معلمان معل

دوره ابتدایی بود نتایج نشان داد که بین استرس معلمان ابتدایی با خستگی مزمن رابطه معنا دار ومثبت وجود دارد که این امر شاید 

در فضا مجازی با دانش اموز ابتدایی و کمبود امکانات اموزشی باشد و همچین نتایج نشان داد که میزان به  دالیل تدریس سخت تر 

استرس و خستگی مزمن در معلمان ابتدایی از سایر مقاطع تحصیلی بیتشر می باشد که نتیجه این پژوهش با تحقیقات  )اگیال 

(.ناهمسو بود . فرضیات دیگر این پژوهش این بود که  1382گانه و ولی زاده،( همسو بود اما با تحقیق )ی2008؛ روزنتال ،1379روفانی،

رابطه استرس ادراک شده با خستگی مزمن در معلمان مقاطع متوسطه اول و دوم معنادار می باشد. نتایج نشان داد بین استرس 



 
و دوم رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد ادراک شده در دوره شیوع کرونا با خستگی مزمن در معلمان مقطع تحصیلی متوسطه اول 

که بیشترین رابطه مربوط به معلمان ابتدایی بود و کمترین رابطه مربوط به معلمان متوسطه دوم بود که شاید به دلیل اینکه دانش 

اندازه معلمان ابتدایی  اموزان کالس های دهم و یازدهم و دوازدهم بهتر می توانستند از اموزش مجازی استفاده کنند و معلمان انها به

 دچار استرس  و خستگی نمی شدند.

نتایج تحلیل رگرسسیون در در این پژوهش نشان داد کسانی که دچار استرس ادراک شده باالتر بودند بیشتر دچار خستگی مزمن 

( 2008؛  همپل، 2011 ؛ نستر و همکارن، 1396؛مطلبی و کیانی،2000شده بودند که نتایج این تحقیق با پژوهش های )کی ریاکو،

همسو می باشد  و به نظر می رسد افزایش خستگی مزمن فرهنگیان در دوره ی شیوع ویروس کرونا به  دلیل این باشد که انها دراین 

دوره استرس بیشتری متحمل شده اند و همچنین نتایج نشان که افرادی که داری سابقه بیشتر و مسن تر بودند بیشتر دچار استرس 

( نا هماهنگ بود به دلیل 2018؛  فیشت و همکاران،  1390ی مزمن بودند که این موضوع با تحقیقات )پورقاز و همکاران ، و خستگ

اینکه روش تحقیق انها در دوره ی شیوع ویروس کرونا و اموزش غیر حضوری نبوده است و شاید استرس ناشی از ویروس کرونا و 

در افراد مسن و با سابقه  به دلیل عدم اشنایی با اموزش مجازی  1400- 1399صیلی تدریس به شیوه ی اموزش مجازی درسال تح

و یا اینکه افراد مسن تر ترس و استرس بیشتری نسبت به ویروس کرونا داشتند باال تر باشد. که نیاز به تحقیقات و پژوهش های 

 بیشتر در این زمینه می باشد.

یجه گرفت که معلمان)به خصوص معلمان مقطع ابتدایی( در  دوره ی شیوع ویروس با توجه به توضحیات فوق می توان چنین نت

کرونا دچار استرس هاو فشارهای روانی زیادی شده اند که در نتیجه آن به سندرم خستگی مزمن هم مبتال شده اند و میزان فشارهای 

ی باشد. هرچند جهت انجام این پژوهش با توجه با روحی و روانی وخستگی مزمن در فرهنگیان مسن تر و با سابقه باالتر بیشتر م

شیوع ویروس کرونا با محدویت هایی نظیر اینکه پرسشنامه به صورت حضوری در اختیار افراد قرار دهیم مواجعه بودیم و امکان 

 مشاهده افراد از نزدیک نبود.

اری  دوره ی اموزش مدیریت استرس ، کارگاه های پیشنهاد می گردد که اموزش و پرورش در این زمینه اقدام اساسی  نظیر برگز  

برای معلمان جهتت تدریس به شیوه ی مجازی و برگزاری دورهای رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر جهت افرادی که دچار استرس 

من در فرهنگیان و خستگی مزمن هستند  انجام دهد تا از  تاثیرات ویروس کرونا و سایر استراسورها  که منجر به استرس و خستگی مز

 شده است بکاهد.



 
 در پایان از تمامی معلمان شهرستان عسلویه که در امر این پژوهش ما را یاری نمودند تقدیر و تشکر می گردد.
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4.  

 چکیده 



 
منش( در زنان مبتال  یفعال )توانمند یبراساس ارزش ها یتاب آور ینیب یشهدف از پژوهش حاضر پ

نفر از زنان  30منظور تعداد  ینبود . بد 1400شهرستان بندرعباس در سال  یساسکلروز یپلبه مالت

 خواستهدر دسترس انتخاب شدن و پس از موافقت از آنها  یرینمونه گ یقاز طر یماریب ینمبتال به ا

و  یگمنفعال سل یها یو پرسشنامه سنجش توانمند یویدسونکانرود یتاب آور یشد تا  پرسشنامه ها

داده  یباشد.پس از جمع آور یم یو از نوع همبستگ یفیکنند .پژوهش حاضر توص یلپترسون را تکم

 ی پیرسونهمبستگ ضریب و روش یفیتوص یآمار یو روش ها spss26 خام با استفاد از نرم افزار یها

 .قرار گرفتند یلو تحل یهمورد تجز گرسیون استاندارد چندگانهو ر

 ینرابطه ب یندار بود، همچن یو معن یم( مستق0,51و شجاعت ) یتاب آور ینب یهمبستگ : ها یافته

 یو خرد با تاب آور یت(، عقالن0,43) یبا تاب آور یو تعال یت(، معنو0,47)یبا تاب آور یتعشق و انسان

.  دبو یدار یو معن یم( رابطه مستق0,32) ی( و اعتدال و تاب آور0,36) ی(، عدالت و تاب آور0,39)

و خرد  یتعقالن یندار ب یو معن یمارتباط مستق یشترینب یزن یارزشمند یمولفه ها ینب ینهمچن

نتایج رگرسیون به شیوه استاندارد نشان داد  ( بود .0,69) یو تعال یتبا معنو یت( و عشق و انسان0,87)

که تاب آوری از طریق مولفه های توانمندی فعال ) عقالنیت و خرد، شجاعت، عشق و انسانیت، عدالت، 

 اعتدال، معنویت و تعالی ( قابل پیش بینی است.

نتایج نشان داد که بین تاب آوری و مولفه های توانمندی منش رابطه وجود داردو  : یریگ نتیجه

 توانمندی منش می تواند پیش بینی کننده تاب آوری در زنان مبتال به مالتیپل اسکلروزیس باشد .

 تاب آوری ، توانمندی منش، ارزش های فعال، مالتیپل اسکلروزیس واژگان کلیدی: 

 

 
 

 مقدمه  

 یعصب یستممزمن س هاییماریب ترینیعاز شا یکیو  یشرونده عصب شناختپیمزمن  یماریب ینوعمالتیپل اسکلروزیس، 

سرتاسر ماده  یماریشده حاصل از ب یلینهو قطعات دم شودیهمراه م یعصب ینورون ها ییزدا یلیناست که با م یمرکز

 یماریب یعلت شناس(. 2006)مک کیب،دهد  یقرار م یررا تحت تاث یو حرکت یو عملکرد حس یردگ یرا فرا م یدسف

 یفعال شدن واکنش ها یزو ن یلینژن م یآنت یهعل یمنیا یها یسمکه فعال شدن مکان رسدیناشناخته است اما به نظر م

 یها یسمکه فعال شدن مکان رسدیناشناخته است اما به نظر م یماریب یعلت شناس دهدیقرار میر تحت تاث یمنیخود ا

استعداد  یکه دارا یدر افراد یطیعوامل مح یرتاث یمنی وخود ا یهافعال شدن واکنش یزو ن یلینژن م یآنت یهعل یمنیا

 یشپ و یرمتغ یماریب یهادوره (.1998یلدکروت، اورار و ش یندن،ما) باشد یلدخ یماریب یجادخاص هستند در ا یکیژنت

 یماریب ینا.محدود شده است  یبخشو آرامش ییزمان درمان تنها به نشانه زدا یننامعلوم است و تا ا یماریب یندر ا یآگه

آن  یوعاست در حال حاضر ش یسالگ 40تا  20 ینب یتا اواسط بزرگسال یلتر از مردان و سن شروع آن اوا یعدر زنان شا



 
 یسماس مور یسون،دن)ستنددچار ه یماریب یندر سطح جهان به ا یلیونم یمدر هر هزار نفر است و در حدود دو و ن یک

 (.2000 و چالدر، 

هسته  خوب  منش ارزشمندند. اخالقی نظر از که دارد اشاره رفتاری و شخصیتی مثبت صفات از هاییجنبه منش، به

 توانند می کنترلی خود و هیجانی هوش امید مهربانی مانند منش هایتوانمندی از . برخی است مثبت تحول روانشناسی

 و افسردگی خشونت سیگار و الکل مصرف سوء مانند مشکالتی کاهش با و کرده پیشگیری را تروما و استرس مثبت اثرات

 تفکر در مثبت صفات عنوان به منش هایتوانمندی ( .2009است )گیلمن، هابنر، اسکات، فرالنک،  همراه خودکشی افکار

 طبقه گسترش گرایی مثبت  رو جنبش مبتکرانه تحرکات از (2012شود)لون تاپولو، تریلیو،می تعریف رفتار و احساس

 پترسون پیشنهادی بندی طبقه. پردازد می خاص طور به آدمی فضایل تر دقیق هرچه درک به که هاست توانمندی بندی

 تعالی و روی،میانه عدالت، انسانیت، شجاعت، خرد، فضیلت شش و بیست و چهار توانمندی و منش در (2004سلیگمن) و

 روانشناختی عوامل منش های.توانمندی شدند آشکار تاریخی های زمینه بررسی در گانهشش فضایل این شد. بندی گروه

 از مورد چند یا یک نمایش برای تشخیص قابل هایروش آنها کنند،می تعریف را فضایل که است کارهایی و ساز و فرآیند

 (.2004)پترسون و سلیگمن  هستند فضایل

 تاب. کنند می آن استفاده از مشکالت بر غلبه و رساندن حداقل به برای جلوگیری، که است کلی ظرفیت نوعی تاب آوری

 (2002 )ریچاردسون، مثبت است رشد برای ابزاری و محافظتی عوامل عنوان به های فرد توانمندی ی دهنده نشان آوری

دارد  تأکید منفی وقایع از بهبودی بر توانایی باشد، داشته داللت استرس برابر در ناپذیری بر آسیب که آن از بیش و

 سازگاری زندگی بر تواند می آوری تاب ارتقاء هستند، معرض طرد در بیماران از بسیاری که ای به توجه با. (1994گارمزی،)

 (. 2006 ، )فینستی باشد تأثیرگذار ها آن

 ینها،فراوان نشان داده است که ا یپژوهشها یرامثبت هستند، ز یچهار رکن روانشناس یستی،و بهز یآور معنا، تاب یلت،فض

. از جنبه یباشندمثبت م یروانشناس یاصل یمثبت آمده، اجزا یروانشناس یو مقاالت مجلهها یدر کتب درس که همانطور

 یذات یتمعنا، ظرف یتمرکز ی،را که تعهد اخالق یغالب در روانشناس یپژوهش یاز حوزهها بسیاری چهار رکن، ینا ی،عمل

به لحاظ  ی کنند،بهتر است را با هم متحد م یندهو داشتن آ یشاد یبرا ی انسانجهان یاقو اشت ی،آور تاب یانسان برا

 یروان شناس (.1392 یرزا،کردم)، انسان دشوار خواهد بود یشرفتچهار مؤلفه، زنده ماندن و پ یناز ا یکبدون هر  ی،منطق

 یقتاست و در حق لقائ لیاص اهمیت )ها یبر توانمند یدتأک)با  طرخ یطدر شرا جسمی و یوانمثبت گرا به حفظ سالمت ر

یجاد ا یقتواند از طر یم یمر و مستقثمؤ یگونه ا به بلکه یکاهش نشانگان منف یقگرا نه تنها از طر ی مثبتروان درمان

گرا  نه  ی مثبتشود. روان درمان یآورب به تا یریپذ یبآس تغییر منش  و معنا موجب یها یمثبت  ، توانمند هیجانات

مجدد ع بر وقو یز سدیداشته و ن یبر نشانگان منف یمتقابل ثیرتواند تأ  یم ید، بلکهنما یجادتواند منابع مثبت را ا یتنها م

 (. 2006پارکس،  و ید، رش یگمنسل)آن ها باشد

 عبارتند از :  (2006شش توانمندی منش )ارزش های فعال ( از دیدگاه سلیگمن )

 ینکار بردن دانش است و شامل ا( و بهیریکه مستلزم کسب )فراگ یشناخت هاییو معرفت: توانمند یخردمند -1

 شود.یم یقمصاد



 
 یا یرونیب یهامخالفت رغمی؛، علفبه هد یدنکه عبارت است از اِعمال اراده تا رس اییجانیه یشجاعت: توانمند -2

 یدرون

 نیگرابا د« و دوست بودن یرحمدل»که عبارت است از  فردییانم ی(: توانمندیترأفت )انسان -3

 سالم است. یاجتماع یزندگ یربنایکه ز اییمدن یعدالت: توانمند -4

 کند.یم یجادمعنا ا یو در زندگ کندیبزرگتر را برقرار م یکه ارتباط با هست ایی: توانمندیتعال -5

 یهست یو منسجم درباره هدف واالتر و معنا یمنطق یباورها(: یو اعتقاد، هدفمند یمان)ا یتو معنو دارییند -6

که به  ییرا واجد معنا دانستن، و باورها یزندگ ی؛فرد در نظام بزرگ هست یگاهداشتن؛ شناختن و دانستن جا

 .آوردیبه بار م یو راحت یشو آسا دهدیرفتارها شکل م

 بیماری طول و بهبود بیماری وضعیت عوارض، شدت عصبی، از کارافتادگی همچون اسکلروزیس مولتیپل بیماری های مؤلفه

ارتباط  لعوام ینباشند البته ا یس تأثیرگذاراسکلروز یپلافراد مبتال به مولت یآورب و تا یروانسازگاری  سطوح بر تواند می

ی تخروان شنا لعوام. پژوهش ها نشان داده اند که هستند موجود یکننده ها ینیب یشدارند و اغلب پ سازگاری با یتنگاتنگ

 ل روانهستند، عوام یماریب لنسبت به عوام یسازگار ی درفرد یتفاوت ها یبرا یبهتر یکننده ها ینیب یشپ اغلب

و چالدر،  یسمور یسون، ماسدن) باشند یاصالح م لقاب  یالت روان شناسیق مداخاز طر یماری،بل عوام خالفبر  یتخشنا

و  یو ازکارافتادگ یتدرباره معلول تصورات مکرر ینده،نسبت به آ یدیاحساس ناام ینی دائمی،. وجود احساس غمگ( 2009

در  یافسردگ ب از عواقب نامطلو یماریب ل عوارضدر مقاب یآور بکاهش تا یجهو در نت یمنف افکار مداوم با یاشتغال ذهن

 شوند. یودکشخ ی نظیرافراط یتوانند باعث رفتارها یم یهستند که حت مبتال فرد

 عمده گروه شش. میکند استفاده عملی شیوه های به خود، فرد به منحصر از تواناییهای روزمره، زندگی در فرد هر معموالً

 ویژگی یک نوعی به همگی گرفتند، قرار بررسی مورد که تعالی، اعتدال و عدالت، عشق، شجاعت، معلومات،: شامل تواناییها

 توانایی های علت به که چرا شده اند؛ فرد توصیف به منحصر تواناییهای عنوان به ویژگیها، این مختلف وجوه اما، هستند؛

 دوایی از نقل ، 2009 ماهون، ، مک  )لیمون، میکند رفتار خود، خاص ویژگیهای با فرد، هر که است درونی فرد به منحصر

 ( 1392 کوهپایه، و

در زنان مبتال به مالتیپل  تاب آوری بر اساس ارزش های فعال)توانمندی منش(  پیش بینی  یینهدف پژوهش حاضر، تع

 اسکلروزیس بود .

رابطه وجود  زنان مبتال به مالتیپل اسکلروزیس در  یمنش و تابآور یلتهایفض ینب -از: الف بودند پژوهش عبارت یه. فرض

 به مالتیپل اسکلروزیس است. ارزش های فعال پیش بینی کننده تاب آوری در زنان مبتال -دارد. ب

( با عنوان بررسی رابطه تاب آوری و فضیلت های منش در زنان سرپرست خانوار 1396در پژوهشی که ذکائی و همکاران )

 یتو معنو یانه رویشجاعت، عدالت، م یت،عشق و انسان یت،منش عقالن یلتفضو زنان عادی انجام داد نتایج نشان داد که 

 یتاب آور یرتاث یافتن یکه برا یقی، در تحق( 2012 یگ)کر یاشل دارند. مثبت و معنادار یهمبستگ یآور با تاب یو تعال

داشته اند،  یآور که تاب یانیکه دانشجو یجه رسیدنت ینو تواضع انجام داد به ا یفروتن ی،کمال، قدردان یبایی،بردرک ز

بوده  یینپا تاب آوری با یانباالتر از دانشجو یریبه طور چشمگ یشانقدردان ینو کمالشان و همچن یباییسطوح درک ز

 یمارانب یمثبت گرا بر تاب آور یمداخالت روان شناس یاثربخش( با عنوان 1394در پژوهشی که رحیمی و همکاران )است.



 
را  یساسکلروز یپلمبتال به مولت یمارانب یآورب مثبت گرا تا یروان شناس التخکه مدایس اسکلروز یپلزن مبتال به مولت

تواند  یگرا م مثبت یالت روان شناسخپژوهش نشان داد که مدا یج. نتااست داده یشافزا یگیریدر مرحله پس آزمون و پ

در پژوهشی که استفاده شود. یساسکلروز یپلمبتال به مولت یمارانب یآوریش تاب افزا یکارآمد برا یبه عنوان روش

وانمندی منش نوجوانان و دلبستگی به والدین و همساالن براساس ( با عنوان پیش بینی ت1398خسروجردی و همکاران )

 ،به پدر عدالت یتعامل عدالت و تعارض با پدر با دلبستگتعارض با پدر و مادر انجام داد، نتایج نشان داد که پیش بینی 

 یت، انسان ، خرد ،ه مادرب یو تعارض با مادر با دلبستگ یرابطه تعامل تعال ینهمچن.مثبت و معنادار بود  یاعتدال و تعال

در کاهش  ربه پدر و ماد یمنش و دلبستگ یهایگرفت توانمند یجهتوان نت یم ینمثبت و معنادار بود بنابرا یعدالت و تعال

 .حل تعارض است سازینهمنش با تعارض زم ی هایاثرات مثبت دارد و تعامل توانمند ینتعارض نوجوانان با والد

 روش 
کیفی و از نوع همبستگی بود ،جامعه آماری شامل تمام زنان مبتال به مالتیپل اسکلروزیس شهرستان بندرعباس روش تحقیق مورد نظر 

نفر از زنان مبتال به بیماری مالتیپل اسکلروزیس و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب  30بود، نمونه شامل  1400در سال 

 شدند.

 ابزارهای پژوهش 

با مرور منابع  (1384 ی،مدحاز م نقل ، به( 2003 ) یویدسونرا کانر و د یآورب تا پرسشنامه:  یویدسوند کانر و یپرسشنامه تا آور

 نادرست( کامالً)صفر  ینب یکرتل یاسسؤال دارد که در مق  25 پرسشنامه ینکردند. ا یهته یآور بدر حوزه تا 1999- 1979 یپژوهش

باالتر باشد،  52از  یآزمودن نمره که هر چه یواهد بود به طورخ 52نمره  یاسمق یانگین ایاست. نمره م (درست یشههم)و چهار 

 یآور بتا یی پرسشنامهو روا یاییوردار است. پاخبر  یکمتر یآور بتر باشد، تا یکو هر چه نمره به صفر نزد ی داردباالتر یآورب تا

/  89حاصله برابر با  یاییاستفاده شد که پا ی کرونباخاز روش آلفا یاییپا یینتع یبرا :شده است گزارش گونه ینا یویدسونکانر و د

 0/  87کرونباخ  یب آلفایبه کمک ضر یاسمق ینا یاییپا ( 1386 صحراگرد) جوکار و ی،در پژوهش سامان (.1384 )محمدی، بود 0

 کام او یبضر یاسبود. مق یاسدر مق یعموم یک عاملوجود  یانگرپرسشنامه ب ینا یبه رو یعامل تحلیل آزمون یجبه دست آمد و نتا

 بود. 6,  64بارتلت برابر با  یتو کرو 0/  89ل یلحت ینا برای

  مؤلفه 6در  یگمنمنش سل یپرسشنامه استاندارد شده آزمون توانمند ینا( IS-VIA) :منش یهایو توانمند یلتهاپرسشنامه فض

 یفط یا ینهگز 5 یاسسوال در مق 48شامل  یو تعال یتمعنو- یرو میانه–عدالت  -یتعشق و انسان-شجاعت  -و دانش عقالنیت

 یها یهگو یاد. با توجه به تعداد زیدهدگزارش م 70/0 یآزمون را به صورت کل یناعتبار ا یگمنشد. سل یدهو سنج یکرت طراحیل

کار برده اند که در مطالعه  و به ینتدو یاسمق یناز ا یا یهگو 48(فرم کوتاه  2004) ینلیژوزف و ل ( و2002ی، سلیگمن)فرم اصل

نمونه  یبر رو  اعتبار این آزمون  (2009موئه،  یارمثبت به کار بسته شد )مگ یهایسنجش توانمند ی برایا یهگو 24فرم ازحاضر 

 یانه،(م 70/0) (،  عدالت67/0) یت(عشق و انسان 87/0،(شجاعت ) 84/0و دانش ) یتبه شرح روبرو گزارش داده شد: عقالن یرانیا

 به دست آورد.  80/0کل را  یآلفا یب(و ضر 7/0) یو تعال یت،(معنو 6/0) یرو

 روش تجزیه و تحلیل داده ها  

تجزیه و تحلیل ها در قالب آماره های توصیفی و همبستگی جهت تعیین  spssپس از جمع آوری داده های خام ورود آنها به نرم افزار 

دل رگرسیون چندگانه استاندارد جهت پیش بینی بین متغیر مالک و پیش بین مورد رابطه بین متغیرهای پژوهش  ، همچنین از م

 استفاده قرار گرفت .

 



 
 یافته ها

نفر( از زنان شرکت 21درصد ) 70مربوط به مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش نشان داد که  2و  1براساس جدول  

سال و  34تا  28نفر( از افراد در محدوده سنی  9درصد ) 30از لحاظ سنی نیز نفر( نیز مجرد بودند.  9درصد ) 30کننده متاهل و 

سال قرار داشتند.  47تا  40نفر( در محدوده سنی  9درصد ) 30سال و در نهایت  40تا  34نفر(  در محدوده سنی  12درصد )  70

 ز متاهل بودند.سال و بیشترین شرکت کنندگان نی 40تا  34براین اساس بیشترین افراد در سن بین 

 

 مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان 1جدول 

 درصد  فراوانی وضعیت تاهل

 70 21 متاهل

 30 9 مجرد

 100 30 مجموع

 مشخصات سنی شرکت کنندگان -2جدول 

 درصد فراوانی  سن 

28-34 9 30 

34-40 12 70 

40-47 9 30 

به دست آمد که نشان از پایایی خوب ابزار  0,81آیتم برابر با  24برای  پایایی مقیاس برای توانمندی منش به روش آلفای کرونباخ

آیتم و در مجموع کل برابر با  25پژوهش می باشد . همچنین پایایی مروبط به پرسشنامه تاب بآوری در گروه مورد بررسی برای 

 را نشان داد که نشان از پایایی مناسب در تحقیق مورد نظر می باشد . 0,83

 
 

 هستند. >  p0.05هستند  * ضرایب در سطح معنی داری   > p0.01** ضرایب در سطح معنی داری 

 

مربو ط به همبستگی هر یک از مولفه های ارزشمندی فعال )توانمندی منش ( با متغیر تاب آوری را نشان می دهد  3نتایج جدول 

(، 0,47( مستقیم و معنی دار بود، همچنین رابطه بین عشق و انسانیت با تاب آوری)0,51.همبستگی بین تاب آوری و شجاعت )

( 0,32( و اعتدال و تاب آوری )0,36(، عدالت و تاب آوری )0,39، عقالنیت و خرد با تاب آوری )(0,43معنویت و تعالی با تاب آوری )

 7 6 5 4 3 2 1 مولفه  ردیف

 *0,39 **0,65 0,16 0,08 *0,36 **0,78 1 عقالنیت و خرد 1

 *0,51 **0,51 0,05 0,21 0,13 1  شجاعت 2

 0,47 **0,69 *0,39 **0,68 1   عشق و انسانیت 3

 *0,36 0,18 **0,47 1    عدالت 4

 *0,32 0,22 1     اعتدال 5

 *0,43 1      معنویت و تعالی 6

 1       تاب آوری 7



 
رابطه مستقیم و معنی داری بود . همچنین بین مولفه های ارزشمندی نیز بیشترین ارتباط مستقیم و معنی دار بین عقالنیت و خرد 

  ( بود .0,69( و عشق و انسانیت با معنویت و تعالی )0,87)

یافته ها نشان داد که که داده ها انحراف زیادی از بهنجاری وجود ندارد و این نشان از خطی بودن، یکسانی پراکندگی و استقالل 

پسماندهاست . همچنین نتایج همبستگی بین متغیرهای پیش بین و مالک نشان داد که متغیرهای پیش بین با متغیر مالک در 

 دارند .نتایج رگرسیون چندگانه در جدول زیر ان شده است . ( قرار0,3ارتباط هستند )باالی 

 مدل رگرسیون چندگانه استاندارد برای پیش بینی تاب آوری براساس مولفه های توانمندی منش . -4جدول 

سطح معنی  B β T متغیر پیش بین

 داری

R R2 F یسطح معن 

یدار  

  0.00 0.79 0.36 1.38 عقالنیت و خرد

 

 

0.68 

 

 

 

0.46 

 

 

 

1.50 

 

 

 

0.000 

 0.001 0.83 0.32 2.35 شجاعت

 0.00 0.63 0.22 1.47 عشق و انسانیت

 0.00 1.16 0.39 5.38 عدالت

 0.00 0.14 0.11 0.16 اعتدال

 0.001 0.24 0.19 0.24 معنویت و تعالی

 

مولفه توانمندی منش برای پیش بینی تاب آوری مورد استفاده قرار  6رگرسیون چندگانه استاندارد برای ارزیابی توانایی نمره های 

گرفت .تحلیلهای مقدماتی به منظور اطمینان از عدم تخطی از مفروضه های بهنجاری، خطی بودن ند هم خطی و یکسانی پراکندگی 

 ها انجام شد . 

است که نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای  =0,68Rحاکی از آن است که مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها  4ول یافته ها جد

 مستقل و متغیر وابسته تحقیق همبستگی قوی وجود دارد.

، شجاعت، تحلیل نتایج رگرسیون به شیوه استاندارد نشان داد که تاب آوری از طریق مولفه های توانمندی فعال ) عقالنیت و خرد

که نشان می دهد  =0,46R2  عشق و انسانیت، عدالت، اعتدال، معنویت و تعالی ( قابل پیش بینی است .مقدار ضریب تعدیل شده

درصد از کل تغییرات تاب آوری  در زنان با بیماری مولتیپل اسکلروزیس از طریق فضیلت های منش قابل پیش بینی است. با  46

( می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مدل P<0.000در سطح خطای )  =1,50Fآزمون توجه به معنی داری مقدار 

خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قادرند تغییرات در تاب آوری  را تبیین کنند، لذا فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه ارزش های 

 التیپل اسکلروزیس پیش بینی کند مورد تایید قرار گرفت . فعال) توانمندی منش( می تواند تاب آوری را در زنان مبتال به م

 

 نتیجه گیری 

مبتال به در زنان  یگمنسل یهبر نظر یمبتن توانمندی منش )ارزشهای فعال( پیش بینی تاب آوری براساس هدف از پژوهش حاضر 

شجاعت،  یت،عشق و انسان یت،منش عقالن یلتپژوهش نشان داد که فض یج. نتابیماری مالتیپل اسکلروزیس شهر بندرعباس  بود

پژوهش حاضر در رابطه فضائل منش با  یافته هایو معنادار دارد.  ی مثبتهمبستگ یبا تابآور یو تعال یتو معنو اعتدالعدالت، 

 یرزاکردم، ( 2006 ) ینسکی، کام( 2006 ) ید، رش ( 2008)، چانگ( 2004 ) یگمن، پترسون و سل( 2009 )پارک  یافتهبا  یتابآور



 
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تاب آوری براساس توانمندی های منش .یباشدهمگام م ( 1389 ) یدولتآباد یانیو ک ( 1388 )

( ، حسنی راد و همکاران 1396)ارزش های فعال ( قابل پیش بینی می باشد یافته های پژوهش حاضر با پژوهش ذکایی و همکاران )

  ( همسو می باشد .1399)

 ینکنند همچن یکرده و به آنها توجه م یراه انداز یانها و خاطرات مثبت را در بحث خود با درمانجو یجاننگر هروانشناسان مثبت

مثبت نگر  یپردازد روان درمان یم یمثبت و منف یها یجانکردن ه یکپارچهبا هدف  یانمرتبط با مشکالت درمانجو تبه موضوعا

 ینهستند در ا یشاد یادیز یتظرف یدارا ینهستند همچن یماریهمه افراد مستعد ب ینکهنخست ا: فرض است  ینبر چند یمبتن

را به  یاننگر درمانجواز روان درمانگران مثبت آیدیط و شخص به وجود میمح ینتعامل ب یجهدر نت یشناس یببا آس یشاد یدگاهد

و  یاندرمانجو یاست که توانمند یننگر امثبت یرد روان درمانف یندوم یرند.گ یدر نظر م یانصورت خود مختار و رشد محور در م

 یقو یاتحاد درمان یجادمثبت در ا هاییگیژهستند توجه به و یو واقع یلاص یمنف یها یجانمثبت مانند ضعف ها و ه یها یجانه

 یرد.مورد استفاده قرار بگ تواندیطرح درمان م یبرا ییدرمانجو به عنوان مبنا یهستند و درک کامل خزانه روانشناخت یضرور

 )افراد باشد یژگیو ینبهتر یممکن است راهبرد موثر در نامگذار یتوانمند یکمانند  یزن یوبمنش مع یکمجدد به  یچارچوب بده

بنا  به اییژهاست که توجه و یمعتبر به روان درمان یکردیرو یمثبت نگر از لحاظ تجرب یروان درمان(. 2003 ،گل سو و وودهاوس

 یروان یشناس یبرا به منظور کاهش آس یاندرمانجو یدرمان وجود دارد و حس معنا در زندگ بتمث یها یجانو ه هاینهادن توانمند

 (2008 ید،رش)به نقل از  دهدیم یشافزا یشاد یتو تقو

مثبت نگر رشد مثبت  یروانشناس یشگیریمشاوره پ یصول روانشناسمشاوره مبتنی بر توانمندی ها، مدلی است که برمبنای اصول 

شده اما از اصول آن در  یجادنوجوانان ا یمدل برا یناگرچه ا 2006 یتقرار دارد اسم یدرمان یتراه حل مدار و روا یجوانان مددکار

کمک  یقطر از یقو یرابطه درمان یجادا بر یبر توانمند یتوان استفاده نمود سه مرحله نخست مشاوره مبتن یم یزدرمان بزرگساالن ن

مرحله  یندر ا یندارد همچن یدها در مواجه با مشکالت تاک یتو ظرف هایتوانمند یریو به کارگ ییشناسا یبه درمان جوانان برا

 (. 2006، یتاسم) گیردیاز درک درمانجو در مورد مشکلش صورت م یکامل یابیارز

 یبرا زنان ، استفاده ازبیماران مالتیپل اسکلروزیس شهرستان بندرعباس دود به حمیری پژوهش، نمونه گ یا یها یتدودحاز جمله م

ی شهرها ینمونه مردان، از مراکز درمان یرو رب پژوهش شود یم یشنهادراستا پ یندر ا یتوان نام برد؛ بنابرا یم را نمونه پژوهش 

 .یردگ ی قرارنمونه بزرگ تر مورد بررس یو رو مختلف
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 ؟ میده شیافزا یمجاز آموزش و کالس در شرکت یبرا را دوم هیپا  آموز دانش زهیانگ میتوانست چگونه

 

 3دادخدا حاتمی گوربندی، 2، شیوا مخبر بیکاه1امینه پروزی

  کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان بندرعباس دانشجوی -1

  کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان بندرعباس داشنجوی -2

 مدرس دانشگاه فرهنگیان -3

  دهیچک



 
 کاهش عوامل ییشناسا و یمجاز کالس در شرکت یبرادانش آموز مورد نظر  زهیانگ شی،افزا پژوهش نیا از هدف

 و پرسشنامه مصاحبه، مشاهده، ابزار با و است شده انجام یپژوه اقدام روش به قیتحق نیا. باشد یم او زهیانگ

 با. میا پرداخته او زهیانگ شیافزا جهت مناسب یها راهکار ی ارائه و صیتشخ به مختلف یعلم منابع مطالعه

 یبررس به ، است آمده نییپا اش زهیانگ آموزش شدن یمجاز با ، دوم هیپا آموز دانشاین  که مسئله نیا صیتشخ

 هیروح و سن با متناسب و جذاب یها پیکل از ؛استفاده مانند ییها راهکار ارائه با و پرداختم او زهیانگ کاهش علل

 در تنوع ،  یکالس گروه در سیتدر نیح را پاسخ و پرسش  ، آموز دانش به شتریب تیمسئول ،دادن اموز دانش

.  نمودم مسئله حل و موجود وضع رییتغ در یسع   کالس در فعال آموزان دانش کردن قیتشو و   ابیغ و حضور

  ؛ از است عبارت یپژوه اقدام نیا از آمده دست به ریگ چشم جینتا

 مطلوب وضع به اموز دانش تیوضع یارتقا •      

  آموز دانش در یریادگی و درس به عالقه شیافزا •

 یمجاز کالس در شده اجرا یها روش از معلم و ای،اول آموزان دانش استقبال •

  آموز دانش نفس به اعتماد شیافزا •

  شد اشنا گرانید یها تجربه و ها دگاهید با زین خود یپژوه اقدام •

  یمجاز درس کالس از آموزان دانش و معلم یتمندیرضا شیافزا •

 

 

 

 مقدمه    

  عنوان نییتع و مسئله صیتشخ

 یم او یلیتحص طیشرا ریگیپ همواره او پدر.  است متوسط خانواده کی سوم فرزند و دوم هیپا اموز دانش دانش آموز مورد نظر ،

 انجام به یدیشد عالقه و لیم و بوده ریپذ تیمسئول اریبس ها کالس یحضور طیشرا و اول هیپا دردانش آموز مورد نظر .  باشد

  یخوب  آموز دانش که کرد یم را خود تالش و بوده حساس خود معلم یها نظر احضار تمام به نسبت.  است داشته خود فیتکال

 .  باشد معلمش یبرا

 به زینین دانش آموز ا عملکرد کرده دایپ رییتغ زین او معلم یطرف از و است یمجاز صورت به آموزش وهیش که دوم هیپا در اما

 و کرد یم شرکت ها کالس در اگر و ترسد ینم خود معلم ،از ندارد درس کالس به یا عالقه چیه گرید او.  شد متحول آن تبع

  ندارد یتیمسئول احساس او نباشد اگر که است یحد به  اجبار نیا و بود خانواده اجبار خاطر به و فیتکل رفع یبرا صرفا

 



 
  مسئله انیب 

 موجب یآموزش وهیش نیا.  است شده انتخاب مطرح یآموزش ستمیس عنوان به  یمجاز آموزش کرونا یماریب یریگ همه با

 جهت ینینو آموزش یها روش از  دیکوش دیبا پس.  است شده مدرسه و درس به آموزان دانش از یبرخ زهیانگ و عالقه کاهش

 . کرد استفاده یمجاز آموزش به آموزان دانش جذب

 

   مساله ضرورتاهمیت و 

 ازشانین نیا دیبا و دارند ازین پوشاک و خوراک به ملت کی که طور همان.   است جامعه کی یاساس  یازهاین  از یکی آموزش

 ناچار به کرونا یماریب وعیش طیشرا در که آن حال.   شود انجام نحو نیبهتر به دیبا هم یریادگی و آموزش ازبهین ، کنند رفع را

 میاموزیب را ستمیس نیا تیجذاب شیافزا یراهکارها که میبکن را خود تالش تمام و میاوریب یرو یمجاز آموزش ستمیس به دیبا

 . میکن استفاده نحو نیبهتر به ها آن از و

 

 

 پژوهش  اهداف 

   : یکل هدف

  یمجاز آموزش یبرا زهیانگ شیافزا

 : ییجز اهداف

 آموز دانش در یریپذ تیمسئول و تعهد  تیقوت     

  یمجاز آموزش ستمیس از یتمندیرضا شیافزا

  یتیشخص یتعال و رشد جهت در یمجاز یفضا از استفاده حیصح وهیش آموزش     

  یمجاز _ یاجتماع یها فضا نهیزم در نگرش رییتغ

 

 

 قیتحق نهیشیپ

 یها تیمحدود و ها تیمز ، یمجاز اموزش یها تیمحدود و ایمزا عنوان با خود یپژوه اقدام در( 1390) همکاران و یگیب شاه

 یایمزا ، یآموزش یایمزا ، یاقتصاد یایمزا ؛ یکل دسته چهار به یمجاز  آموزش یایمزا که ، کردند مشخص را یمجاز آموزش

 ریتحر لوازم دیتول نهیهز کاهش ، آمد و رفت نهیهز کاهش ؛ شامل یاقتصاد یایمزا. شوند یم میتقس یزمان یایمزا و یفرهنگ

 ثبت امکان مختلف، منابع به یدسترس سهولت ، مخاطب ازین به توجه ؛ شامل یآموزش یایمزا.  شود یم ستیز طیمح حفظ و

 شیافزا و   یآموزش مختلف یها مدل یساز آماده و هیارا  ،یلیتحص شرفتیپ مستمر یریگیپ ، ها برنامه و ها تیفعال ضبط و

 یکیالکترون یریادگی بودن یجهان ؛ شامل یفرهنگ یایمزا.  شود یم ارتباطات و اطالعات یفناور با همگام مجرب یانسان روین



 
 به ؛ شامل یزمان یایمزا تینها در و.  شود یم وب طیمح در افراد توسط اجتماع ساخت امکان و نترنتیا از استفاده لیدل به

 .  شود یم ساعته 24 طور به یکیالکترون آموزش بودن دسترس در و باال سرعت با اطالعات یرسان روز

 میتقس یفرهنگ تیمحدود و یآموزش تیمحدود ،  یاقتصاد یها تیمحدود یکل دسته 3 به یمجاز آموزش یها تیمحدود

 کار به نهیهز بودن باال و یا انهیرا زاتیتجه از  استفاده و یانداز راه  ی باال نهیهز ؛ شامل یاقتصاد یها تیمحدود.  شودیم

 عدم و انیدانشجو و آموزان دانش یا انهیرا دانش نبودن ی؛کاف شامل یآموزش یها تیمحدود.  شودیم تلفن خطوط بردن

 یکپ نیقوان به مدرسان ییآشنا عدم ؛ شامل زین یفرنگ یها تیمحدود. شود یم آن یجانب خدمات و انهیرا به همه یدسترس

 .شود یم فرهنگ تنوع رفتن نیازب و تیرا

 

 

 :1 شواهدگردآوری 

 موجود وضع نهیزم در  شتریب یها داده یگردآور منظور به.  است مهم اریبس یا مرحله شیمایپ در شواهد و  اطالعات یگردآور  

 . شد خواهد انیب کی هر لیتفص به که است شده استفاده ریز یروشها از

  آموز دانش رفتار ثبت و مشاهده. 1

 است کنجکاو کودک کی دانش آموز مورد نظر.  باشد یم مشاهده حل راه ارائه و مشکل صیتشخ جهت مناسب شواهد از یکی

 شتریب یلیخ یریادگی دهدیم قرار شیها درس اریاخت در که یزمان نسبت به ، ندارد یمشکل چیه گرانید با ارتباط یدربرقرار ،

 به یادیز عالقه او ، شود یم دوستانش با یباز انجام صرف یانرژ نیا شتریب اما ست یپرانرژ اریبس کودک ، دارد یبهتر و

 پدرش اجبار با را فیتکال او ، کندیم ها برنامه نیا یتماشا صرف را خود فراغت اوقات د دارد یونیتلوز یها شنیمیان یتماشا

 قبال در یتیمسئول و تعهد او واقع در دهد ینم انجام را فشیتکال کودک نباشد اگر که است ینحو به اجبار نیا  دهدیم انجام

 . بردینم حساب معلمش یها حرف از آن بر عالوه و ندارد شیها درس

 او.  معلمش تیاهم عدم یبرا باشد یلیدل تواند یم خود نیا و داشته شرکت یحضور کالس در ساعته 2 جلسه 10 تاینها او

 کالس یبرا معلمش نیهمچن.  است دهیشن یمجاز کالس در را معلمش یصدا ندیبب یحضور کالس در را که آن از شتریب

 . ندارد دنبال به را آموز دانش و معلم مداوم ارتباط زین یو آموزش وهیش و نکرده وضع یجذاب و خاص ی قاعده درس

                                  

  مصاحبه . 2

 دانش آموز مورد نظر پدر با مصاحبه    

 آموزش قطعا.  کند یم یکاهل  یطوالن فیتکال نوشتن در اما دارد دوست را گرفتن ادی ، است کنجکاو اریبس کودک کفرزندم  ی

  هیپا)  قبل  یلیتحص سال در که چرا است موثر امر نیا در یمجاز

 .داشت تیمسئول احساس ها آن به نسبت چون شد ینم خسته ادیز حجم با فیتکال انجام از و بود تر فعال اریبس(اول

 دانش آموز مورد نظر مادر با مصاحبه   

 



 
  اختصاص دوستانش با یباز به بدهد اختصاص درس به که آن از شتریب را خود یانرژ و است جوش و جنب پر کودک کفرزندم ی

 چرا است موثر  یزگیانگ یب نیا در زیندانش آموز مورد نظر   معلم ، یمجاز آموزش بر عالوه که داشتند اظهار شانیا.  دهدیم

 . ندارد یجذاب آموزش وهیش که

 

  پرسشنامه.3

 قراردانش آموز مورد نظر  دوم هیپا و اول هیپا معلم اریاخت در و شد یطراح سوال 5 با یا نامه پرسش اطالعات یآمور جمع یبرا

 ت گرف

 دانش آموز مورد نظر اول هیپا معلم وسطت شده انجام نامه پرسش



 

 دانش آموز مورد نظر دوم هیپا معلم  توسط شده انجام نامه پرسش          

 

 



 
 

 

                                        

 

 

 

  یعلم شواهد یآور جمع



 
 جبران ییخطا ارتباطات شرفتیپ نهیزم در یتیمحدود گونه هر جادیا.  زند یم بشر یزندگ در را نخست حرف ارتباطات که یعصر در

 و دارد یمنف ریتاث آموزان دانش یروان و ، یسازگار ،یلیتحص ،یخانوادگ ابعاد در یمجاز یفضا از معمول ریغ استفاده.  است ریپذ نا

 از استفاده.  باشد موثر یلیتحص شرفتیپ و زهیانگ تیتقو در تواند یم یرو ادهیز از زیپره و نترنتیا از حیصح ی استفاده نیهمچن

 باشد همراه آموزان دانش به نترنتیا از استفاده حیصح آموزش و معلم کنترل با اگر  مدارس و پرورش و آموزش در یمجاز یفضا

 د. شو یم مدرسه به آموزان دانش شیگرا یلیتحص ی زهیانگ شیافزا باعث

 

 1 شواهد یعلم یبررس

 و یریادگی یبراه دانش آموز مورد نظر عالق و  زهیانگ ،سطح یآموزش ستمیس شدن یمجاز با شده انجام یها یبررس طبق

 یکالس هم گرید نسبت به و است آورده دست به را معلمش تیرضا همچنان او ،  البته.  است آمده نییپا کالس در شرکت

 . ستین او یشخص لیم یرو از و اوست ی خانواده اجبار به بودن فعال نیا اما است فعال شیها

 

  حل راه انتخاب

  ؛ شده ارائه ریز حل راه پنج موجود مسئله حل یبرا

 اموز دانش هیروح و سن با متناسب و جذاب یها پیکل از استفاده •

  آموزان دانش به شتریب تیمسئول دادن •

 کالس یمجاز گروه در  پاسخ و پرسش •

 ابیوغ حضور در تنوع •

  درس کالس در سیتدر نیح در فعال آموزان دانش کردن قیتشو •

 

  حل راه یاجرا

 

  آموزان دانش هیروح و سن با متناسب و جذاب یها پیکل از استفاده:  اول حل راه یاجرا       

 

  معلم خود توسط جذاب و بایز یها پیکل کردن درست •

 لحظه همان در پاسخ و پرسش و گروه در ها پیکل ارسال •

 

  اجرا بر نظارت

 ندیبب را ها پیکل تا شد یم داده آموزان دانش به سپس و کردیم ارسال گروه در بود کرده هیته قبل از که را ییها پیکل معلم

 مورد علوم درس  یبرا شتریب روش نیا.  اند گرفته ادی را یزیچ چه که ندیبگو شده  ضبط یصدا کی با پیکل یتماشا از بعد و

 او. است شده یریادگی یبرا  مشتاق قبل از شتریب روش نیا استفاده از بعددانش آموز مورد نظر .  است گرفته قرار استفاده



 
 معلم زین دادن حیتوض از بعد.  نشود مشکل دچار درس حیتوض در صدا ضبط هنگام تا کند یم نگاه دقت با را درس یها پیکل

 مورد را آموزان دانش... و پسرم یا داده گوش را درس خوب چه ، من کوچک دانشمند نیآفر ر؛ینظ یجمالت ای کریاست ارسال با

 او بود. شتریب زهیانگ برای یعامل خود نیا و داد یم قرار قیتشو

 

 

  آموزان دانش به شتریب تیمسئول دادن:  دوم حل راه یاجرا

  او به امال متن دادن و کالس شروع از قبل اموز دانش کی انتخاب •

  یو از شده ضبط یصدا ای لمیف ارسال و  مذکور اموز دانش توسط یآرام به امال متن یروخوان •

 

  اجرا بر نظارت

 داده قرار او اریاخت در امال ،متن شد نیتع قبل از  اموز دانش کی و گرفت قرار استفاده مورد امال درس یبرا شتریب روش نیا

: گفت یم  شده ضبط یصدا ارسال  با امال شروع هنگام معلم و کرد یم ضبط صدا ای لمیف خود یخوان رو از قبل از او و شد یم

دانش آموز .  فرستاد یم را صدا ای  لمیف زین اموز دانش نآ.  رهیگیم امال ازتون ایپور( مثال) دوستتون امروز زیعز یها پسر خوب

 ضبط هنگام در و داشت امال درس به نسبت یشتریب تیمسئول احساس آن از بعد که داد انجام را کار نیا بار کی زینمورد نظر 

 با گرفتند یم امال زیناین دانش آموز   یها دوست اگر و دهد انجام را کار نیا نحو نیبهتر به که کرد یم را خود تالش تمام

 . داشت امال نوشتن به یشتریب عالقه و داد یم گوش آنها یصدا به دقت

 

 

  یکالس گروه در سیتدر نیح در پاسخ و پرسش:    سوم حل راه یاجرا

 سیتدر نیح در طرفه دو پاسخ و پرسش •

 

 اجرا بر نظارت

 را درس از یکوچک مبحث معلم خود نداشتند اگر و بپرسند دارند یسوال اگر خواهد یم آموزان دانش از سیتدر از بعد معلم

 شدن ریدرگ  باعث نیا.  دیکن یروخوان را قرآن درس از فالن لوحه دیگو یم ای علوم درس از سوال کی طرح مثال ، پرسدیم

 همدانش آموز مورد نظر ا.  شودیم خارج بودن طرفه کی و یانفعال حالت از کالس و شودیم معلم سیتدر نیح در اموز دانش

 . شود یم درس جذب شتریب روش نیا با

 

 

  ابیغ و حضور در تنوع:  چهارم حل راه یاجرا

  مختلف یها روش به ابیغ و حضور •



 
  

  اجرا بر نظارت         

 شعر کی خواندن ،  صلوات خواندن ، قرآن مختلف یها سوره خواندن ؛ مانند یمتفاوت یها روش از ابیوغ حضور یبرا معلم  

دانش آموز مورد  یبرا درس کالس تیجذاب شیافزا باعث تنوع نیا  کردیم استفاده عکس ارسال و یفارس یخواندار کتاب از

 گفته یزیچ چه امروز دادان حضور یبرا معلممان:  گفتیم  فراوان شوق و شور با یکالس شروع ساعت در که یطور به شد نظر

  ؟ است

  درس کالس در سیتدر نیح در فعال آموزان دانش کردن قیتشو:  پنجم حل راه یاجرا

 

  زهیجا نیتع و یقیتشو یها متن کر،یاست ارسال با کردن قیتشو •

  اجرا بر نظارت

. دانش آموز مورد   ردیگ یم نظر در  یقیتشو فیتکل ارسال ای سیتدر نیح در اموز دانش فعال حرکت نیتر کوچک یبرا معلم

 یها مشق یحت او دارد ها درس یریادگی و فیتکال نوشتن به نسبت یشتریب عالقه معلمش توسط شدن قیتشو از بعد نظر

 ر؛ینظ یجمالت ای کریاست ارسال از  فشیتکال ارسال به نسبت بازخورد در اغلب معلم.  دهد یم انجام شوق و شور با هم را یطوالن

. کردیم استفاده... و  پسرم یا نوشته بایز و زیتم چقدر به به ، یا داده گوش را درس خوب چه   من، کوچک دانشمند نیآفر

 کرده حل اشتباه را فشیتکل که ی،درصورت باشد داده انجام درست را فشیتکلاین دانش آموز  که است یطیشرا در نیا البته

 ای اخر خط ای دوم نیتمر نیبب:  دیگویم مثال و کند یم ، شده انجام اشتباه ی هیناح آن به یکوچک ی اشاره اغلب معلم باشد

 اشتباهش خودش چون و شود یم قسمت نآ ریگ دردانش آموز مورد نظر  صورت نیا در پسرم؟ یا نوشته درست را سوم سوال

 را قیتحق آن بهتر کس هر و ردیگیم نظر در هیهد یقیتحق فیتکال یبرا معلم ماند یم یباق ذهنش در شتریب کند یم کشف را

  و است معلم طرف از چون ، نباشد ارزشمند یماد لحاظ به و باشد کوچک هم چقدر هر هیهد آن.  ردیگیم هیهد دهد انجام

 . کندیم تالش آن آوردن دست به یبرادانش آموز مورد نظر 

 

  ها حل راه لیتحل و هیتجز       

 نیع طور به داشت  درس به آموز دانش عالقه و زهیانگ شیافزا امر، یظاهر ریتاث به توجه با شده انجام یها حل راه از استفاده با   

 به تر یقو لیدال با و شتریب توانیم 2 شواهد یگردآور مرحله در و است شده واقع موثر ما یها راهکار که گرفت جهینت توان یم

 .دیرس جهینت نیا

 فایا را الزم یبخش اثر اندازه چه تا ها راهکار بردن کار به و میشد کینزد نظر مورد هدف به چقدر که دید میخواه طرح یاجرا با

 . است نموده

 

  2 شواهد یگردآور   



 
 . شود مشخص درس کالس در شرکت و یریادگی یبرا دانش آموز مورد نظر زهیانگ است الزم گانه پنج یها حل راه یاجرا از بعد   

  آموز دانش رفتار ثبت و مشاهده..1  

 یمجاز کالس و درس به نسبتیش ها رفتار شدم متوجه و شدم تر قیدقدانش آموز مورد نظر  رفتار یرو ها حل راه یاجرا از بعد  

 .نمودم ثبت را ریز شواهد و است کرده رییتغ یتوجه قابل حد تا

 دانش آموز مورد نظر:

 دهد یم نشان عالقه خود از زین ابیغ و حضور یبرا یحت او ، کند یم شرکت شتریب ذوق و شوق با یمجاز یها کالس در •

. 

 . رودینم ونیتلوز یتماشا ای یباز سراغ ندهد انجام را فشیتکال تا •

 الزم تیمسئول احساس چون دهد یم انجام ادیز عالقه با زین را یطوالن فیتکال یحت و است مشتاق فشیتکال انجام یبرا  •

 . است آورده دست به را

 از ای پرسد یم پدرش از شود جادیا ذهنش در یسوال اگر و دهد یم نشان عالقه میمفاه یریادگی به نسبت شیپ از شیب •

 .دهند نشان او به را مسئله آن به مربوط حاتیتوض و ریتصاو و کنند قیتحق او یبرا نترنتیا رد خوادیم ها بزرگتر

 

  مصاحبه.2

 دانش آموز مورد نظر پدر با مصاحبه   

 درس به نسبت شد داده ییها تیمسئول او به درس کالس در و گرفت قرار قیتشو مورد معلمش طرف از که آن از بعدفرزندم 

 چک را ساعت لحظه هر کالس شروع از قبل و داند یم را خود یکالس ساعت یحت او.  دهدیم نشان یشتریب عالقه و تیحساس

   .کند اعالم را خود حضور کالس شروع محض به تا کند یم

 دانش آموز مورد نظر مادر با مصاحبه  

 شیها درس با کند یم یسع او چون است شده کم اریبس داد یم اختصاص ونیتلوز یتماشا و یباز به فرزندم  که یزمان مدت

 یها گفته و ها درس و برد یم حساب قبل از شتریب معلمش ازدانش آموز مورد نظر  که کرد اشاره ادامه در. باشد سرگرم شتریب

 . دهد یم قرار تیاولو در را معلمش

  دانش آموز مورد نظر دوم هیپا معلم با مصاحبه   

 جز و داده نشان یدیشد عالقه ابیوغ حضور ی وهیش به دادن تنوع از بعد.  است خوان درس و خوب  یلیخاین دانش آموز 

 فیتکال.   کند یم اعالم را خود حضور ک است یاول نفر سه جز شهیهم و  کندیم تیرعا را قاعده نیا که است یآموزان دانش

 داده انجام فراوان دقت با ام داده او به که ییها تیمسئول االن به تا. فرستد یم و دهد یم انجام قبل از تر مرتب و تر زود را خود

 .دهد یم نشان یشتریب عالقه خواندن درس و  یریادگی یبرا یکل طور به و

 

    پژوهش یسنج اعتبار



 
 دانش آموز مورد نظر معلم از یخواه نظر   

 ها آن و شد شتریب زین  آموزان دانش گرید بلکهدانش آموز مورد نظر  تنها نه یاریهم و یهمکار حس طرح نیا یاجرا از بعد

 احساس آن جهینت از و بوده مثبت دروس تمام یبرا ها طرح نیا یبازده.  دادند یم نشان  مشتاق را  خود درس کالس یبرا زین

 از حتما باشد یمجاز هم بعد سال اگر کردم مشاهده وضوح به خود آموزان دانش همه شرفتیپ در را آن ریتاث و دارم تیرضا

 . کرد خواهم استفاده ها روش نیا

                                                     

 دانش آموز مورد نظر از میمستق ریغ یخواه نظر 

 را ها کالس شوق و باور و گذارد یم وقت ما کالس یبرا شتریب و دارد تیرضا بودنش معلم از قبل از شتریب که است یمدت مانمعل

 من میریبگ امال خواهد یم ما از ها وقت یبعض یحت ، کند یم استفاده روش کی از  ابیوغ حضور یبرا روز هر او.  دهد یم انجام

 . بدهم انجام را کار نیا هم باز دارم دوست و دادم انجام را کار نیا بار کی هم

 

  یریگ جهینت

 یزگیانگ یب علل پژوهش نیا در پژوهشگر.   رسدیم نظر به یضرور و یهیبد یامر آموز دانش مشکالت حل یبرا یشیاند چاره

 رفتن نیب از جهت در مختلف یها حل راه است کرده تالش و داد قرار یبررس مورد را یمجاز کالس به نسبتدانش آموز مورد نظر 

 یمجاز یها کالس البته.  باشد درس یریادگی راه سر بر یاساس عامل تواند یم  یزگیانگ یب.  بردارد گاماین دانش آموز   یزگیانگ یب

 ، که است ذکر به قابل.  کرد تیریمد جذاب یا وهیش به را ها کالس دیبا که شود یم آموزان دانش زهیانگ کاهش باعث خود هم

  آموزان دانش هیروح و سن با متناسب و جذاب یها پیکل از استفاده ؛ مانند  مناسب یها حل راه انتخاب با است توانسته پژوهشگر

 دانش کردن قیتشو و   ابیوغ حضور در تنوع ،  کالس یمجاز گروه در پاسخ و پرسش  ،   آموزان دانش به شتریب تیمسئول دادن ،

 نشان زین(1390) همکاران و یگیب شاه پژوهش جهینت.  ابدی دست مطلوب تیوضع به  درس کالس در سیتدر نیح در فعال آموزان

 . شود تیریمد دیبا که دارد زین یبیمعا یسر کی ایمزا بر عالوه یمجاز آموزش که دهد یم

 پژوهش  یها شنهادیپ

 تیمسئول و دارند را راهنما نقش فقط ایاول.  گذاشت ایاول دوش بر تماما را آموزش تیمسئول دینبا یمجاز یمجاز آموزش طیشرا در

 عهده بر را فیتکال انجام تنها و کند تیریمد جذاب و نینو یها وهیش به را کالس دیبا معلم.  است معلم عهده بر آموزش و یاددهی

 . بگذارد ایاول

 

  منابع

  دانش مرجع تیسا

 .54-47( 6) 1 بیمعا و ایمزا:  یمجاز آموزش ،(1390) سمانه ، ینظر ، فرزانه ، یگیب شاه

 



 
 

 

 خرد و خرد درمانی

 2مریم آسوده  ،*1رسول کرد نوقانی 

 تربیتی روانشناسی آموزشی گروه دانشیار، -1

 .ایران همدان، سینا، بوعلی دانشگاه تربیتی، شناسی روان ارشد کارشناسی دانشجوی -2

 هچکید

این مقاله، با مروری بر مقاالت و کتابهایی در زمینه خرد و خرددرمانی نگاشته شده و در این مقاله سعی شده که  

به طور مختصر و با بررسی  مفهوم خرد، ویژگی های خردمندان، مفهوم خرددرمانی، و متغیرهای مرتبط با خرد

 آثار مربوط به این زمینه معرفی و ارائه گردند.در پایان، از گفتار ارائه شده نتیجه گیری مختصری انجام شد.

 خرد، خرددرمانی :ها کلیدواژه

 

 

 

 

 

 مقدمه

 خرد چیست؟



 
ای زندگی خود و رفتار که آثار مثبتی برشیوه ای از تفکر، احساس، و "( خرد را به این صورت تعریف می کند: 1398کردنوقابی )

ند که دانش آموزان ک(. مثال، یک معلم به گونه ای رفتار و عمل می 15)ص  "دیگران به بار می آورد و در بافت زندگی ظاهر می شود

می توان ، خوبی را به جامعه تحویل دهد و فقط از این طریق، احساس خوب و مثبت به او دست می دهد. بر اساس همین تعریف

ی خردمند بودن استنباط کرد که خرد باید در عمل فرد دیده شود و فقط داشتن ایده های خردمندانه، نشانه خردمندی نیست. برا

 باید فکر و عمل یکپارچه شوند.

مطالعه  اینکه ( خرد را به دو دلیل، موضوعی ناب برای بررسی های روانشناختی می دانند. اول215، ص 2011استادینگر و گلوک )

بشری تمرکز دارد. دوم اینکه مطالعه خرد، تمثیلی از همکاری فرایندهای  2و تحول فرهنگی 1خرد بر جستجوی بهینه سازی مداوم

، 3( معتقدند، در علم روانشناسی، خرد می تواند بعنوان یک ویژگی شخصیتی2018شناختی، عاطفی و انگیزشی است. برویا و آردلت )

یا ترکیبی از هر دو باشد. از آنجا که ویژگی های شخصیتی و توانایی شناختی در خالل زمان ثابت به نظر می  و 4یک توانایی شناختی

 رسند، این تصور طبیعی ست که پرورش خرد در دوره زمانی کوتاه میسر نیست.

 عنصر مشترک را در همه این تعاریف یافته اند:  6( با بررسی تعاریف خرد، 2011و آردلت ) 5برگزما

 دیدگاه های اجتماعی /6رفتارها 

 زندگی/ تصمیم گیری اجتماعی 7دانش عملی 

 8ثبات عاطفی 

                                                           
1 Continued optimization 
2 Cultural evolution 
3 Personality trait 
4 Cognitive ability 

5 Bergsma 

6 behaviors 

7 practical knowledge 

8 emotional homeostasis 

9 Reflection 

10 Self-understanding 

11 Value relativism 

  

 

 

 

 



 
 2خودانگاره /1تأمل و تفکر 

 3نسبی گرایی ارزشی 

 تحمل ابهام و عدم قطعیت 

 ( با بررسی تعاریف متفاوت مطرح شده از خرد، آنها را به چهار گروه تقسیم می کند:2008یانگ )

 قابلیت های شخصیتیترکیبی از ویژگی ها یا  

 نتایج مثبت رشد انسانی 

 سیستمی جمعی از دانش عملی 

 فرآیندی که در بافت زندگی واقعی ظهور می یابد 

ل و بازنگری، مراقبت ویژگی را برای افراد خردمند برمیشماارد از جمله: توانمندی شناختی، شوق یادگیری، تأم 9( 1400کردنوقابی )

 زندگی. در زندگی واقعی، از خود فراروی، تحمل ابهام، گشودگی به تجربه، و تعادل در از دیگران، مهارتهای حل مسأله

انباری نیز برای ( معتقد است افزایش هوش نه تنها می تواند باعث رشد خرد شود بلکه همچنین می تواند آثار زی2002استرنبرگ )

ر خرد شوند. ویژگی که می توانند باعث انحراف آنها از مسی رشد خرد داشته باشد. او ویژگی هایی را در افراد باهوش ذکر می کند

ها، می توانند از مسیر  هایی مانند خودمحوری، همه چیزدانی، همه کارتوانی، و آسیب ناپذیری. انسانهای باهوش با تکیه بر این ویژگی

تبدیل شدن به  یکی از الزامات اساسیخرد منحرف شوند و انسانهای باهوش به اصطالح در دام هوش خود می افتند. با این وجود 

 یک انسان خردمند، هوش است اما باید در این مسیر، از هوش استفاده درست کرد.

( دانش عقالنی و دانش خردمحور را از هم متفاوت می داند. دانش 2000رابطه بین دانش و خرد نیز رابطه ای دو سویه است. آردلت )

دگی به انسان کمک می کند اما دانش وابسته به خرد فرد را برای رویارویی با مسائل بنیادین عقالنی در انجام امور روزمره در زن

( تفاوتهای دانش عقالنی و دانش وابسته به خرد را بدین صورت 1398زندگی مانند بیماری و مرگ آماده می کند. کرد نوقابی )

د کیفی است؛ هدف دانش عقالنی مسلط شدن بر دنیای برمیشمارد: هدف دانش عقالنی کمی ست اما هدف دانش وابسته به خر

                                                           
 

 

 



 
بیرون و هدف دانش وابسته به خرد مسلط شدن بر دانش درون است؛ هدف دانش عقالنی کسب امتیازهایی مانند یافتن شغل خوب 

ستیابی به و رسیدن به درآمد خوب است اما هدف دانش وابسته به خرد، کشف هوسها و احساسات افراد است؛ هدف دانش عقالنی د

قطعیت و پیش بینی پذیری برای برنامه ریزی در آینده است اما هدف دانش وابسته به خرد، آماده شدن برای برخورد با ناشناخته 

هاست. دانش خردمحور به طور مستقیم قابل آموزش نیست بلکه برای کسب این دانش، فرد باید با چالش های زندگی درگیر شود و 

 (.1398داشته باشد )کردنوقابی،  برای یادگیری اشتیاق

( دستیابی به خرد را در سالمندی میسر می دانند 1963و اریکسون،  2005در مورد رابطه خرد و سن، برخی از محققین )استرنبرگ، 

ا ( معتقدند که رابطه سن و خردمندی، یک رابطه خطی نیست و در این زمینه جوانانی ر1990اما محققینی چون اسمیت و بالتز )

پیر خردمند را نمی توان تنها الگوی "( معتقد است 1398مثال می زنند که فراتر از سن عقلی خود عمل می کنند. کردنوقابی )

دستیابی به خرد دانست. افراد ممکن است در جوانی به میزانی از خرد دست یابند و در مسیر خرد قرار گیرند و یا برعکس در پیری 

 (.24د )ص هم از خرد بویی نبرده باشن

( معتقدند بین زنان و مردان تفاوتی در مورد خرد وجود ندارد و 2009در مورد رابطه خرد و جنسیت، گلوک، استراسر، و بلوک )

تفاوت در موقعیت هایی ست که زنان و مردان خرد خود را بروز می دهند. زنان بیشتر در موقعیت های خانوادگی و روابط اجتماعی 

( نیز معتقدند خرد و جنسیت 1993های شغلی، خرد خود را آشکار می سازند. در همین راستا، اورول و آخنبام )و مردان در موقعیت 

ارتباطی به هم ندارند اما زنان و مردان به شیوه های متفاوتی خرد خود را نشان می دهند و زنان در حوزه های بین فردی و ارتباطی 

 آشکار می کنند. و مردان در حوزه های شناختی، خرد خود را

 خرد درمانی )مفاهیم و تکنیک ها(

خرد درمانی در تعریف، استفاده از خرد، استدالل و تعقل و بکارگیری هوشیاری به منظور تحلیل و تفسیر امور درونی و بیرونی در "

و بکارگیری درست تفکر (. روش خرددرمانی، استفاده صحیح از ذهن 9، ص 1400)کرد نوقابی،  "سایه ارزش های واالی انسانی ست

(. 1400و شناخت است و هدف آن ، بازنگری ارزش های مراجع در مسیر حل مشکالت هیجانی و افزایش خرد می باشد )کردنوقابی، 

بر خالف سایر درمان ها که کار درمان تقریبا ناتمام می ماند، و مراجع با توانایی های شناختی و مهارتهای کنترل هیجانی خود رها 

ود، و طریقه استفاده از آن توانایی ها در مسیرهای صحیح به او آموزش داده نمی شود، در خرد درمانی پایان درمان کسب می ش



 
پیگیری و قرار گرفتن در مسیر دستیابی به این ارزش ها و تعهد برای "ارزش های محکم انسانی و اخالقی می باشد و هدف درمان 

(. اما این ارزش ها شامل چه چیزهایی می 11، ص1400)کردنوقابی،  "های درست می باشد ادامه دادن راه زندگی در مسیر ارزش

 طبقه تقسیم کرده اند: 6( این ارزش ها را تحت عنوان توانمندیهای شخصیتی به 2004شوند؟ پیترسون و سلیگمن )

 رخورداری از دورنما یا زاویه دید. ب5. عشق به یادگیری 4. ذهنیت باز 3. کنجکاوی 2. خالقیت 1: خرد و دانش: طبقه اول 

 اشتیاق4. صداقت      3. پشتکار     2. شهامت    1: شجاعت: طبقه دوم . 

 هوش اجتماعی3. مهربانی      2. عشق    1: نوع دوستی: طبقه سوم . 

 رهبری3. انصاف      2. کار گروهی      1: عدالت: طبقه چهارم . 

 خودتنظیمی4. احتیاط       3. تواضع      2. بخشش     1: میانه روی: طبقه پنجم . 

 معنویت5. شوخ طبعی      4. امید       3. سپاسگزاری      2. تقدیر از زیبایی و کمال     1: تعالی: طبقه ششم . 

خرددرمانی ( اجرای کامل پروتکل 1400حال باید ببینیم خرددرمانی چگونه به مراجعان کمک می کند؟ مطابق با نظر کردنوقابی )

)خرددرمانی عمومی + خرددرمانی شخصی( از دو طریق به مراجع برای کنترل زندگی خود و داشتن زندگی هوشیارانه تر کمک می 

(. مطابق با نظر ایشان، مراجع از 17، ص 1400)کردنوقابی،"یکی محتوای درمان و دیگری فرایند درمان است"کند. این دو طریق، 

ارزش های فعلی خود آشنایی پیدا کرده و موفق به شناسایی ارزش های واالی زندگی می شود و از بین آنها طریق محتوای درمان، با 

دست به انتخاب می زند و بر این اساس می تواند سلسله مراتب ارزشی خود را روشن و مشخص کند. سپس می تواند افکار واالی 

کار و شیوه زندگی خردمندان مقایسه کرده و هوشیارانه تفاوتها را می بیند و با انسانی را مرور کند و افکار و سطح فکری خود را با اف

بررسی و تعمق و تأمل در گذشته خود، موفق به شناسایی و تشخیص اشتباهات خود می شود. ذر فرایند درمان، مراجع به یادگیری 

اده می کند یعنی با مسائل زندگی خود به شیوه ای در سطحی عمیق تر می پردازد. در فرآیند درمان، مراجع از روش خردورزی استف

درست و خردمندانه برخورد کرده، این مسائل را تحلیل می کند، رفتارها و هیجانات خود و سایرین را بطور منطقی و با خردمندی 

خود را نیز تقویت می ارزیابی می کند، و مسائل را با نیروی تفکر و تعقل خود بررسی و تحلیل می کند و همزمان توان خردورزی 

 (.1400کند )کردنوقابی، 

 تکنیک های خرددرمانی



 
( خرددرمانی را به دو دسته یعنی خرددرمانی شخصی و خرددرمانی عمومی تقسیم می 1400، کردنوقابی )"خرددرمانی"در کتاب 

تاریخی، و مذهبی و آراء آنها، کند. در خرددرمانی عمومی، از طریق شناخت زندگی خردمندان و الگوهای برجسته علمی، ادبی، 

بررسی متون و تأمل و بررسی در حوزه های کلی خرد انجام می شود و از این طریق مراجع، ارزش های متعالی زندگی را کشف و 

شناسایی می کند. در خرد درمانی شخصی، شخص برای تغییرات درمانی از درسهایی که از دل تجارب شخصی خود به دست می 

 (.129، ص 1400ه می کند. در این قسمت از پژوهش، تکنیک های خرددرمانی شخصی معرفی می شوند )کردنوقابی، آورد استفاد

تکنیک گل و سنگ: در این تکنیک، مراجعان با بازیابی گذشته و مرور زندگی و با کمک تداعی های ایجاد شده جزئیاتی  

 را که فراموش کرده بود به خاطر می آورد.

ی زندگی: در این تکنیک، مراجعان ویژگی های خود را از گذشته تاکنون در مسیر رشد خود در قالب نمودارهای موضوع 

 نمودار ترسیم می کنند.

تکرار ابدی زندگی: در این تکنیک، مراجعان زندگی خود را مرور کرده و قسمت های آزاردهنده آن را حذف می کنند و  

 ی تغییر آن قسمتهایی چه کارهایی می توان انجام داد.می اندیشند که اگر بار دیگر متولد شوند، برا

فصل های کتاب زندگی: در این تکنیک، مراجعان به زندگی خود مثل یک کتاب یا رمان می اندیشند. فهرست مطالب  

کتاب زندگی خود را تصور می کنند و خالصه وار موضوع هر فصل را می گویند و برای هر فصل یک عنوان انتخاب می 

 کنند.

صحنه کلیدی پرسیده می شود که هر یک باید با جزئیات توصیف  8صحنه های کلیدی زندگی: در این تکنیک، از مراجعان  

 شوند و در توضیحات در مورد هر رویداد به پنج سوال پاسخ داده می شود.

ری دارند، توصیف فصل بعدی زندگی: در این تکنیک، از مراجعان خواسته می شود بگویند که برای آینده خود چه تصو 

 کنند آینده خود را چگونه می بینند، و در فصل بعدی زندگی آنان چه اتفاقی رخ می دهد.

بررسی چالش های زندگی: در این تکنیک، از مراجعان خواسته می شود به چالش های زندگی خود بپردازند: ابتدا چالش  

 و حوزه شکست و افسوس. های کلی و سپس حوزه های خاصی مثل حوزه سالمتی، حوزه فقدان،
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در این گفتار، معنای خرد، متغیرهای وابسته به آن، ویژگی های افراد خردمند، معنا و روش خرددرمانی، ویژگی های روان درمانگران 
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 چکیده

 یکودکان کم توان ذهن یمادران داراتعامل والد کودک در و  یزندگ تیفیک مقایسه هدف :از پژوهش حاضر،

.  انجام شد. یواقع طیو در شرا علی مقایسه ای بود قیحاضر از نوع تحق قیروش :تحق .شهرستان جهرم بوده است

در شهرستان جهرم در  یو مادران کودکان عاد یمادران کودکان کم توان ذهن یبررس نیدر ا قیجامعه مورد تحق

نفر از مادران کودک کم  20در دسترس  یریانتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه گ یباشد.برا یم1400سال 

ابزار گردآوری د. سال بود،انتخاب شدن وازدهد رین آنها زکه سن فرزندا  ینفراز مادران کودک عاد20و یتوان ذهن

 انتایپرسشنامه تعامل مادر کودک پ(، 1955اطالعات در این پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی ویکری و همکاران )

جهت تجزیه تحلیل اطالعات مربوط به پژوهش از روش آمار توصیفی  میانگین و انحراف استاندار ( بود.1994) 

 بین هاپرسشنامه آوریجمع و توزیع از پسبرای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل.    tبکاربرده شد 

یافته  د تجزیه و تحلیل قرار گرفت.شد و سپس مور 24نسخه    spssوارد  آمده دست به عاتاطال آماری،جامعه

در تعامل  یو ناتوان ذهن یمادران کودک عاد نیبهای پژوهش نتایج نشان داد پس از تجزیه و تحلیل دادهها: 

 یزندگ تیفیدر ک یو ناتوان ذهن یمادران کودک عاد نیبهمچنین وجود ندارد. یکودک تفاوت معنا دار-والد

تفاوت  گرفت که جهیتوان نت یپژوهش م نیا یها افتهیبا توجه به  .نتیجه گیری:وجود ندارد یتفاوت معنا دار

  معناداری بین تعامل والد کودک و کیفیت زندگی مادران کودک کم توان ذهنی و مادران کودک عادی وجود ندارد.

 کودک،کودک کم توان ذهنی-کیفیت زندگی،تعامل والد واژگان کلیدی:

 مقدمه
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ریزی، تفکر انتزاعی، قضاوت و یادگیری  ل، برنامهلی شامل نقصهایی در عملکرد ذهنی مانند نقص در استدالاختالذهنی کم توان 

ل و پذیرش فرهنگی، استقال -تی در عملکرد سازگارانه مثل ناتوانی در دستیابی به مالکهای رشد اجتماعیاست و باعث مشکال

(کم توانی ذهنی،کم توانی است با محدودیت های معنادار 1396ور وثناگو،.)رضازاده،خدابخش،حمیدی پمسئولیت اجتماعی میشود

در کارکرد هوشی و رفتار سازشی به صورت مهارت های سازشی مفهومی،اجتماعی عملی بیان می شود.این اختالل قبل از هجده 

ت زیادی ، خانواده را با مشکالهمچنین تولد و حضور کودک کمتوان ذهنی (.1392سالگی بوجود می آید)خان زاده و فیروزه جاه،

از آنجایی که خانواده به عنوان کوچکترین و اساسی ترین واحد  (2011کوهن و لونیگ )کاترین،بایسترولد،فردریک،کند مواجه می

 یک جامعه مهم ترین ساختاراجتماعی است که بیشترین تاثیر بر اعضای  خود دارد.ازتنش زاترین تجربیات هر خانواده ای،تولد یا

« مراقب»در این میان، مادران به علت داشتن نقش سنتی  (1391اداره کردن یک کودک کم توان ذهنی می باشد)نجاتی و همکاران،

مسئولیت بیشتری در قبال فرزند به عهده می گیرند که در نتیجه،با مشکالت روانی بیشتری مواجه می شوند.بررسی ها نشان داده 

توان ذهنی در مقایسه با مادران کودان عادی،مشکالت رفتاری و سطح اضطراب بیشتر)وودمن،مودسلی است که مادران دارای فرزند کم 

( و میزان کمتری از خود کارآمدی،رضایت 22011(،نیاز به حمایت اجتماعی بیشتر)کوره،بونیالومک فرسون2015 1کرام-هاوزر و

راب بیشتری هستند)ویسی،رابینسون،فانگ،تینت،چالمرز زناشویی و عزت نفس دارند و نسبت به پدران دارای نشانه های اضط

بــه نتیجــۀ  نامناسب کودکشان به  ش مـادر نیـز بـرای آمـوزش مهارتهـای جدیـد و مهـار رفتارهـایالتــ (32013ولونسکی

ایســه بــا کــودکان ـاش بیشــتری را در مقلرســد، لـذا پذیـرش و سـازگاری بـا ایـن واقعیـت بـرای مـادران ت مطلــوب نمی

از آنجایی  که درک صحیح مشکالت خانواده های کودکان کم توان ذهنی   .(1390)عباسی،فداکار و مهدی زاده، طلبــد عــادی می

امری است بسیار دشوار،مگر اینکه خودمان در چنین شرایطی قرار گرفته باشیم. شرایطی که بتوانیم به طور ملموس،کوشش ها،ناتوانی 

ا یک کودک کم توان ذهنی باشد، تجربه ها،موفقیت ها و دیگر احساسات و کارهایی را که در بخشی از زندگی روزانه همراه ب

-(بنابراین ضروری به نظر می رسد که در محیط  واجتماع به احساسات و نگرش ها و واکنش ها و مسایل روانی1380کنیم)باقری،

 حظهمال قابلبنابراین تعداد  اجتماعی  اینگونه والدین علی الخصوص مادران توجه ویژه به عمل آید و مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

دیده و فشارهای روانی، اجتماعی و مالی ناشی از داشتن چنین  های ایرانی، از اثرات منفی داشتن یک کودک آسیب ای از خانواده

مت مادران بر جای گذارده، ثبات و کیفیت ها و آثار منفی بر وضعیت سال توانند آسیب کودکی در امان نیستند و این عوامل می

در حال حاضر کیفیت زندگی یکی از  (.1392کرمی،دوستکام و علی محمدی،شهرستانی،)وادگی آنها را بر هم بزندزندگی فردی و خان

مت در تحقیقات بهداشتی شناخته سال گیری وضعیت نگرانیهای عمده برای متخصصان بهداشت است و به عنوان شاخصی برای اندازه

)تقی زاده دهد ویژه مادر را کاهش می زندگی سایر اعضای خانواده و به رود. مراقبت از کودک استثنایی کیفیت کار می شده به

طبق گفته سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی نشان دهنده هدف، انتظارات، معیارها، آگاهی و دیدگاههای یک  (.1393واسدی،

وافق دارند که مفهوم کیفیت زندگی اغلب دانشمندان ت (2020،4سیتیرونریت، امپرسرتسوک و وانسیوواک)فرد نسبت به زندگی است

مت .سال2؛مفاهیمی مانند قدرت، انرژی،توانایی انجام فعالیتهای روزمره و مراقبت از خود: 5.سالمت جسمانی1دارد:  همواره چهار بعد

بعد درباره رابطه فرد با خانواده، دوستان و همکاران و درنهایت جامعه  :این7ی.روابط اجتماع3اضطراب، افسردگی و ترس؛ :6یروانشناخت

زندگی بشر برای زیست چگونه است و اینکه افراد آیا بر محیط زندگی  شاره دارد به اینکه کیفیت پیرامون :ا8.محیط اجتماعی4است؛



 
ت خود را کاهش کنند تا اثرات خارجی منفی تعامال می اینکه تا چه حد سعییا  نه؟می گذارند یا خود و سایرین اثرات خارجی مثبت 

عات، فرصت اوقات فراغت، کیفیت محل سکونت، دسترسی الکه شامل احساس امنیت، کیفیت بهداشت،درآمد، دسترسی به اط؟دهند

انند اجتماعی م-وه کیفیت زندگی با چندین عامل اقتصادی به عال.  (1387افرت شخصی)نجات،به خدمات پزشکی و رضایت از مس

جتماعی و حمایت اجتماعی ارتباط دارد ا ت والدین و زمان کار و همچنین حمایت زناشویی، شبکه هایدرآمد خانواده، سطح تحصیال

(.بنابراین در خانواده هایی که برای مراقبت از کودکان کم توان ذهنی یا ناتوانی 2018،همکارانو9را مبیالوا درگای، روکس، پورتکس)

کنند.یکی از موضوعات قابل توجه کیفیت زندگی والدین به ویژه مراقب است.در بسیاری از موارد،مراقبت از  های دیگر تالش می

کودک کم توان ذهنی موجب بهبود کیفیت زندگی او می شود.ولی ممکن است کیفیت زندگی دیگر اعضای خانواده بویژه عضومراقب 

مادران دارای فرزند با ناتوانی شدید ممکن است کیفیت زندگی  مچنین(.ه2000 10بونومی،پاتریک،بوشنل ومارتینرا کاهش دهد)

با وجود فراهم شدن آگاهیهای روزافزون  واما(2011وبارینگتون، ایوت، کیت)پهای عادی ارزیابی کنند خود را بسیار متفاوت از خانواده

یت مزمن و والدین آنها، به عوامل کمک کننده به و نیاز به ادغام مفهوم کیفیت زندگی در خدمات حمایتی برای کودکان دارای معلول

، توجه نسبتا کمی مبذول شده (به عنوان مثال، مدیریت استرس و مدیریت ادراک حمایتهای اجتماعیا )کیفیت زندگی والدین آنه

 ها اجرا می خانوادههایی که تاکنون برای این  بر دهد که تمرکز اصلی برنامه است. بررسی پیشینه تحقیقات در این زمینه نشان می

و  یمک کانک ،یصمد)شود، بر نتایج مربوط به کودک متمرکز بوده و کمتر بر نیازهای حمایتی و روانشناختی والدین استوار است

توان ذهنی در خانواده، با توجه به نیازهای مراقبتی خاص کودک، برای مادران که  وجود کودک کمو از آنجایی که . (2012،11یکل

(استرس می تواند تاثیرات مخربی بر 2008،1)تاجری و بحیراییکودک سر و کار دارند، منبع استرس است قیه بیشتر بانسبت به ب

از مهمترین  2کودک -عا مل مادرتدور از انتظار نیست که  پس(2007روابط و الگوهای ارتباطی فردی وبین فردی داشته باشد)خمیس،

جانبه انسان ا  کودکی محسوب شود؛ زیرا خانواده نخستین و مهمترین بستر ر شد همه عوا مل مؤثر بر تحول روانی و اجتماعی هر

 در سالهای اولیه کودکی، مبنای تحول شناختی، اجتماعی و هیجانی آینده او را پا یه گذاری میکودک -ست و کیفیت تعامل مادر

ین با فرزندان ارتباط نزدیکی با رفتارهای فرزندان و های اخیر نشان داده است که کیفیت ارتباط والد بررسی(2006،3امانتیم)کند

ت رفتاری در فرزندان سازگاری روانی آنها دارد. هر اندازه میزان تعارض والدین و فرزندان بیشتر باشد، میزان هیجانات منفی و مشکال

انتظار رفتار و هیجانات بهنجار را از  توان بخش باشد، می بیشتر می شود. از طرفی به هر میزان که تعامل والدین با فرزندان کیفیت

در واقع زمانی که کودک مبتال به کم توانی ذهنی تشخیص داده  (.2018،4لئون، استیل، پاالسیوس، رومان و مورنو)کودکان داشت 

می شود تجربه فرزند پروری را تحت تاثیر قرار می دهد و انتظارات والدین در مورد کودک و آینده او را تغییر می 

کودک یک پدیده ی پیچیده و چندبعدی است اثر در و تعامل عوامل کلیدی متعددی از قبیل  -تعامل والد .(2012،5هد)بوسترومد

نگرش و میزان پذیرش والدین، نحوه ی مدیریت و کنترل رفتار، حس شایستگی اجتماعی و خویشتنداری، میزان دانش و مهارت 

کودک و  -فکری والدین در تربیت کودک و ایجاد محیطی با حداقل تعارض، کیفیت روابط والد  نفس و خوش والدگری، اعتمادبه

منظور ). 1394؛ تجریشی و همکاران،1396گیرد )ایزدی فر، صبحی قراملکی و ارجمندنیا،  مراقبت عاطفی مادر از کودک، شکل می

کودک بروز می کند.به عبارت _متقابل بین مادر کودک،سبک والدگری مادر است که در جریان ارتباطات-از تعامالت مادر

  (1395دیگرتعامل،نوعی تبادل دو طرفه است)خانجانی،پیمان نیا و هاشمی،



 
فرزنـدان دو مـسأله مهـم وجود دارد: پذیرش فرزندان از سوی والدین ومهارگری -دهنـد کـه در رابطـه والـدین  ها نشان می پژوهش

؛ به نقل از 1989، 6هوور وادواردز)ازبین این دوعامل، پذیرش از سوی والـدین مهـم تـرباشـد سـد کهر فرزندان. به نظرمی والدین بر

 .)2138بیابانگرد، 

در خانوادههای دارای معلول جسمی و ذهنی یک چرخه معیوب رفتار ناسازگار وجود دارد. بر اساس این چرخه رفتار  و از آنجایی که

 ا در والدین ایجاد و این احساس بر نحوه واکنش و رفتار آنها با کودکان تاثیر منفی میگذاردناسازگار کودک احساس نامناسبی ر

های روانشناختی و هیجانی حاصل از ل در باب ضرورت انجام پژوهش حاضر باید اشاره کرد که بروز اختال (.2019،7)اسلیتروجنسن

ازی کردن، اجتماعی شدن، عملکرد فعال در خانواده و شرکت در مدرسه در فرایند ب لفرزندی ناکارآمد باعث ایجاد اختال _تعامل والد

کم توان ذهنی از آن جهت آموزان مبتال به  های دانش هش در خانوادهپژو ین ه اژیطورکلی اهمیت وبه  .شود در نزد کودکان می

کودک عادی وجود دارد.از این رو پژوهش حاضربر آن است تا به  های دارای یگر خانوادهود خانواده ها یناکه تمایز خاصی بین است 

در شهر جهرم پرداخته است و  فرزند و کیفیت زندگی در مادران کودکان کم توان ذهنی با مادران کودکان عادی-مقایسه تعامل والد

 بر این اساس فرضیه های پزوهش به این شرح بررسی می شوند:

 کودکان کم توان ذهنی  با مادران کودکان عادی است. کودک مادران_مقایسه تعامل والد -1

 مقایسه کیفیت زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی با مادران کودکان عادی است. -2

 

ا توجه به اهداف پژوهش تحقیق که مبتنی بر مقایسه است، می توان گفت روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع علی مقایسه ای ب

تحقیق در این بررسی مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان عادی در شهرستان جهرم در سال جامعه مورد  . .میباشد

نفراز 20نفر از مادران کودک کم توان ذهنی و20می باشد.برای انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 1400

داشتن بودن،داوطلبانه :ازعبارتندمعیارهای ورود به مطالعه ،انتخاب شدند.مادران کودک عادی  که سن فرزندان آنها زیر دوازده سال بود

داشتن عدم وعادی و همچنینذهنیافتادهعقبدارای فرزند روانی در مادران لبیماری جسمی و اختالوجود عدمسال، 12فرزندان زیر 

 عدمتوان بهمی ازمعیارهای خروج ازمطالعه ،یار خروجو اما مع تحصیلی حداقل سیکلروانی و دارا بودن مدرک لفرزند دیگری با اختال

 .نمود شرکت در مطالعه اشاره ها بهآزمودنیتمایل

 ابزارسنجش

سوال است که  33ساخته شد و شامل  1994:پرسشنامه تعامل مادر کودک پیانتا برای اولین بار در سال CPRS)1(مقیاس پیانتا -1

رابطه خود با کودک می سنجد. این مقیاس دارای حوزه های نزدیکی، وابستگی، تعارض و رابطه مثبت کلی ادراک والدین را در مورد 

 22، 20، 18، 15، 11، 9عامل نزدیکی را می سنجند، سواالت  30و 29، 16، 13، 10، 8، 6، 5، 1کودک می باشد. سواالت -مادر

عامل تعارض را  33و  32، 31، 28، 26،27، 25، 24، 23، 21، 19، 17، 14، 7،12، 4، 3، 2عامل وابستگی را می سنجند؛ سواالت 

= کامال مخالفم را در بر می گیرد. شیوه نمره 1=کامال موافقم تا 5درجه ای از  5می سنجند. این پرسشنامه دارای مقیاس لیکرت 



 
از مجموع نمرات حوزه نزدیکی و رابطه مثبت کلی که همان نمره کل است  انجام می پذیرد. 1تا  5گذاری بر حسب پاسخ های 

معکوس نمرات حوزه تعارض و وابستگی بدست می اید روایی محتوایی و پایایی این پرسشنامه توسط ابارشی به دست آمده است این 

، 69/0، 83/0مقیاس شامل حوزه های تعارض، نزدیکی، وابستگی و رابطه مثبت کلی است که هر کدام به ترتیب با آلفای کرونباخ 

گزارش  86/0، و 84/0، 70/0، 60/0منطبق هستند. پایایی این حوزه ها در مطالعه ابارشی و همکازان نیز به ترتیب  84/0و  46/0

ساله بودند برخی از سواالت پرسشنامه حذف گردید  3تا  0شد. به دلیل این که نمونه مورد مطالعه ابارشی و همکاران مادران کودکان 

آیتمی آن مورد محاسبه  33( روایی و پایایی مقیاس 1390تقلیل یافت. به همین دلیل در پژوهش منفرد) سوال 24سوال به 33و از 

 یآلفاقرار گرفت. و برای احراز روایی و پایایی این پرسشنامه از روایی سازه به شیوه تحلیل عاملی تاییدی و الفای کرونباخ استفاده شد

 (.1391باشد)منفرد،  یم 87/0، در حوزه تعارض 50/0 ی، در حوزه وابستگ74/0برابر با  یکیکرونباخ در حوزه نزد

ارزیابی کیفیت زندگی در این تحقیق با استفاده از ( :MSQOL3-54()1955وهمکاران) 2پرسشنامه کیفیت زندگی ویکری-2

کل پرسشنامه و به تفکیک  =962/0aیی ت که روایی و پایاصورت خواهد گرفی ویکری وهمکاران سئوال 54پرسشنامه اختصاصی 

این یک پرسشنامه  .با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی توسط قائمی و همکاران محاسبه شده است الت قبسئواال

ایفای ، (سئوال 4، ایفای نقش در رابطه با وضعیت جسمی )،)سئوال10)جسمیسالمت  مقیاس شامل  12سئوال با 54استاندارد حاوی

، (سئوال5 )متی عمومی ، درک سال)سئوال 5، انرژی)(سئوال 5، سرزندگی)(سوال3)درد )سوال3)نقش در رابطه با وضعیت روانی

سوال( و به طور کلی رضایت از 4)عملکرد جنسی )سوال4ی)متسوال( تهدید سال4)سوال( عملکرد ذهنی3)عملکرد اجتماعی

 .سوال( است2)زندگی

رسشنامه به این گونه است که در ابتدا به صورت جداگانه امتیاز هر یک از موارد محاسبه و به امتیاز صفر تا روش محاسبه نمره این پ

 .تبدیل میشود و در نهایت مجموع میانگین موارد به عنوان اندازه کیفیت زندگی محاسبه میشود 100

حی شده است.حداقل و حداکثر نمره کیفیت زندگی در مورد به پرسشنامه کوتاه کیفیت زنگی طرا 18کردن ین پرسشنامه با اضافه ا

است،که نمره بیشتر نشان دهنده کیفیت زندگی باالتر است.حیطه های دوازده گانه این پرسشنامه  010-0این پرسشنامه در محدوده 

جسمی، ت مت جسمی شامل هشت حیطه: محدودیت نقش مرتبط با مشکالالبعد س شامل دو بعد کلی جسمی و روحی می باشد.

سوال و بعد  28متی ، تهدیدات جسمی، عملکرد جنسی و عملکرد اجتماعی با مجموع العملکرد جسمی، درد ،انرژی، درک از س

متی و رضایت ت روحی، سرزندگی ، عملکرد ذهنی، نقصان در سالمت روحی شامل پنج حیطه :محدودیت نقش مرتبط با مشکالسال

 .(1386قائمی و همکاران، )سوال تقسیم میشود18از زندگی با مجموع 

پژوهش از روش آمار توصیفی  میانگین و انحراف استاندار بکاربرده شد جهت تجزیه تحلیل اطالعات مربوط به 

برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل استفاده شده است.   tودرآماراستنباطی با بکارگیری آزمون

شد و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار  24نسخه  spssوارد آمده دستبهعاتاطال، آماریجامعهبینهاپرسشنامهآوریجمعوتوزیعازپس

  گرفت.



 

 ا

،اطالعات توصیفی مربوط به متغیرپژوهش می باشد2و1اطالعات مندرج در جدول   

 متغیر گروه تعداد میانگین انحراف استاندارد

تعامل والد  مادران کودک عادی 23 82/88 13/10

مادران کودک ناتوان  23 96/15 11/13 کودک

 ذهنی

                                                           

 متغیر گروه تعداد میانگین انحراف استاندارد

 کیفیت زندگی مادران کودک عادی 20 160/25 12/21

کودک ناتوان مادران  20 164/93 9/48

 ذهنی

 

 اطالعات جدول فوق میانگین ها و انحراف استاندارد را به تفکیک گروه ها ارائه می کند

 در جدول زیر نتایج مرتبط با تایید و رد فرضیه پژوهش ارائه شده است.

Sig t متغیر پژوهش درجه آزادی 

 تعامل والد کودک 36 1/479- 676/

می باشد و در سطح معناداری مورد نظر می باشد،فرضیه  -286/3بدست آمده که برابر با   tجدول فوق وبا توجه به اطالعات مندرج در 

پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین مادران کودک عادی و کودک ناتوان ذهنی رد می گردد. و می توان گفت بین مادران 

 اری وجود ندارد.کودک تفاوت معنا د-کودک عادی و ناتوان ذهنی در تعامل والد

 

Sig t متغیر پژوهش درجه آزادی 

 کیفیت زندگی 38 851/- 633/

می باشد و در سطح معناداری مورد نظر می  -231/1بدست آمده که برابر با   tبا توجه به اطالعات مندرج در جدول فوق و

باشد،فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین مادران کودک عادی و کودک ناتوان ذهنی رد می گردد. و می توان گفت 

 بین مادران کودک عادی و ناتوان ذهنی در کیفیت زندگی تفاوت معنا داری وجود ندارد.

 بحث و نتیجه گیری

در حال  جوامع بشری در نوجوانان و کودکان مشکالت و مسائل و دشوارترین ترینپیچیده ترین،ترین، عمدهضروری از کم توانی ذهنی

پژوهش با هدف مقایسه کیفیت زندگی و  این. (1391اکبرزاده آرانی، تقوی، شریفی، نوغانی، فقیه زاده و خاری آرانی، )علی باشدمی حاضر

کودک بین مادران کودک عادی و مادران کودکان ناتوان ذهنی انجام شد.یافته ها نشان داد که بین کیفیت زندگی -تعامل رابطه والد

ست آمده از و تعامل والد کودک  در مادران دارای کودک عادی و کودک ناتوان ذهنی تفاوت معناداری وجود ندارد.طبق نتایج به د



 
پژوهش که به مقایسه کیفیت زندگی مادران کودک کم توان ذهنی و مادران کودک عادی پرداخته تفاوت معناداری  بین مادران این 

(،مک 2007دو گروه نشان داده نشده است. واین یافته ها در راستای نتایج پژوهش های خارجی مانند سینگر و اتریج و آالدنا)

(،خیاط 1381( و همچنین در راستای نتایج پژوهش های داخلی از جمله خسروی)2008چنج،جارا،شوکری)کندی،-کنونی،تروسدال

-( میشل و هوزر 1394هراب نژاد، مهربان و بوکانی )زاده، سولی(، 1394 ) و آرمان پناه یمانیسل ،یهاد ،یکنعان (1388زاده)

از پژوهش،بین مادران دارای کودک کم توان ذهنی با مادران همسو نمی باشد.همچنین ،طبق نتایج به دست آمده (  2008)1کرم

نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که الگوی کودک تفاوت معناداری وجود ندارد و اما پژوهش های -کودک عادی از لحاظ تعامل والد

حتماالً این ا ر بیانگر آن است که، این امدر مادران کودک عادی و کودک ناتوان ذهنی ندارد ورابطه معناداری والد کودک تعامل 

 ایــن نتیجه با نتایج پژوهشهای بارکلــی .مسئله ناشی از گستره ی وسیع و شیوع باالی الگوی تعامل در خانواده های ایرانی می باشد

 نمی باشد.همسو   (2012  )   جانستون ،(  2012 )  اســچلینگ ( ، 2014)

گی اعضای خانواده های این فرضیه چنین استنباط می شود که ناتوانی ذهنی کودک، نه تنها زندگی کودک، بلکه زنددر تبیین یافته

، مسائل زناشویی، را نیز تحت تاثیر قرار داده باعث بروز مسائلی مانند اختالل در خواب، مشکل جسمانی، نقص در تعامل اجتماعی

گردد و می ی به مسائل سالمتی و قرار گرفتن طوالنی در معرض استرس های مزمنفشار مالی، محدودیت های زمانی برای رسیدگ

میزان  (.1394اران، دهد)کنعانی و همکتمام این مسائل، مستقیم و غیر مستقیم کیفیت زندگی اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می

، حمایت اجتماعی، املی مانند وضعیت اجتماعی، اقتصادیبه عو توانی ذهنیبا کم انکودکآسیب کیفیت زندگی در خانواده های دارای 

فاهی برای کودک، واکنش و طرز برخورد رتوان بخشی و -شدت کم توانی کودک، ویژگی های شخصیتی والدین، امکانات درمانی

نش واقع شود و تعابیر جامعه و اطرافیان با کودک ناتوان و والدین)زیرا با تولد چنین کودکی، ممکن است مادر توسط جامعه مورد سرز

 ا مشکالت دارد.  نادرستی به ناتوانی کودک وی نسبت دهند که سبب ناامیدی وی به آینده کودک شود( و نحوه کنار آمدن والدین ب

شخصیتی  با توجه به ساختار .گیرندقرار می ترااطاز مخ فیمختل واعان ضتوانی ذهنی در معربا کم انکودکمادران به دلیل مراقبت از 

ه ناتوانی و که این مکانیزم، باعث کسب اطالعات بیشتر در زمین کنندولیت و یا گاهی احساس گناه میئخود بیشتر احساس مس

( 2008همکاران ) بر اساس نظریه میشل و (.1394و همکاران ،  زادهولی)شودمعلولیت فرزند و حمایت افراطی از کودک معلول می

عالیت خانواده و فکم توان، به ویژه مادران که معموال مراقبت کننده اصلی هستند، به دلیل مختل شدن خانواده های دارای کودک 

جالت، ختاثیر گذاری بر همه سطوح عملکردی، از سطح اضطراب و افسردگی، سرخوردگی، احساس غم و ناامید، احساس شرم و 

اختی پایین های عادی رنج می برند و سطح بهزیستی روانشن شکایت جسمی و ناامیدی نسبت به زندگی بیشتری نسبت به خانواده

 و نیز تاب آوری و کیفیت زندگی سطح پایینی داشته و سالمت عمومی ناپایداری دارند.

 پیشنهادات

جهرم مادران کودکان عادی در شهر به مقایسه مادران دارای کودکان ناتوان ذهنی  و ا توجه به این که پژوهش حاضر همچنین ب

 در ت فرهنگی نظر میرسد که عوامل شناختی متفاوتی هستند، به زندگی و ویژگیهای جمعیت که دارای شاخصهای سبک پرداخت،

                                                           
1 Mitchell DB, Hauser-Cram 



 
لذا پیشنهاد میشــود  .ها بســیار متفاوت باشــند، که میتواند محدودیتهایی در زمینه تعمیم نتایج، تفسیرها ایجاد کند این خانواده

-ها مانند طبقات اقتصادی شناختی خانواده آماری که به لحاظ سبک زندگی و ویژگیهای جمعیت عپژوهشهای بعدی بر روی جوام

 .ت و وضعیت اشتغال همگنتر باشند، انجام شودالاجتماعی، سطح تحصی

 دند.گر یا بررسهتفاوت  لیو دال سهیپژوهش حاضر مقا جیآن با نتا جیانجام، نتا زیپدران ن یشود پژوهش حاضر بر رو یم شنهادیپ

 محدودیت های پژوهش

 محدودیت در کمبود و یا فقدان منابع علمی قابل دسترس و استفاده.

 مادران دارای فرزند کم توان ذهنی. محدودیت درتنوع و گسترده بودن مشکالت 

های عدم تعمیم نتایج پژوهش، به مادران با شرایط یکسان در دیگر شهر ها. به دلیل وجود شرایط، امکانات و فرهنگ 

 متفاوت.

 وجود مشکالت در، توزیع پرسشنامه و ... در شرایط کرونا. 

 تضاد منافع

 .در این پژوهش هیچگونه تعارض منافعی توسط نویسندگان گزارش نشده است

 تشکر و قدردانی

 .از تمام مادران شرکت کننده در پژوهش ، تشکر و قدردانی میگردد 
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  یادگیری بر، ابعاد و تاثیر آن استرس

 حاتمی گوربندیدادخدا  ،2گهردوئی زاده حسین فاطمه ،1آرامش مهسا

 mhsa.aramesh78@gmail.comدانشجوی کارشناسی آموزش ابتدائی، دانشگاه فرهنگیان، بندرعباس  -1



 
 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدائی ، دانشگاه فرهنگیان، بندرعباس -2

 مدرس دانشگاه فرهنگیان -3

 چکیده 

 کننده ایجاد عوامل شامل استرس کننده ایجاد عوامل و شود می تعریف عصبی فشار یا استرس مقاله این در

 رفتاری استرس،عالئم روانی عالئم استرس، فیزیولوژیک عالئم گروهی، استرس کننده ایجاد عوامل فردی، استرس

 روش های چنین هم و سازمان برون استرس موجد عوامل سازمانی، درون استرس کننده ایجاد عوامل استرس،

 به آموزان دانش استرس با مقابله برای مدرسه در.شود می داده شرح سازمانی استرس و فردی استرس با مقابله

 رو این از. بکاهیم آنها شدت از یا برداریم میان از را استرس مدرسه کننده ایجاد عوامل باید مدرسه اعضای عنوان

 مدرسه، تعارضات کاهش ها، آن شخصیت سازی غنی آموزان، برای دانش حمایتی محیط ایجاد قبیل از هایی شیوه

 برای مناساب فیزیکی محیط ایجاد امکان، حد در محیط در انعطاف قابل غیر و خشک قوانین برقرای از پرهیز

 موقعیت بسته به فرد باشند ساز چاره و مفید کارکنان استرس مسائل حل میتوانند در همه غیره، و آموزان دانش

 .دهد انجام استرس کاهش جهت در را اقداماتی تواند می درسازمان فرد جایگاه

 : استرس، غنی سازی،فشار عصبی، تعارضات، محیط کلید واژه ها

 

 

 مقدمه

 اصلی مباحث از یکی و است شده شناخته انسانی نیروی آفات از یکی عنوان به عصبی فشار امروز زای استرس و هیاهو پر دنیای در

 گردیده انسانها زندگی از الینفک بخشی به تبدیل ،استرس قرن این اواخر از ، متاسفانه.  است داده اختصاص بخود را سازمانی رفتار

 سازمانی رفتار صاحبنظران از گروهی ،بطوریکه است مشهود کامال اجتماعی و فردی زندگی بر عصبی فشارهای مخرب اثرات. است



 
 حال این با است، چشمگیر ،بسیار شغل از ناشی استرسهای انسانی و مالی های هزینه.اند نموده قلمداد قرن شایع بیماری را ،استرس

 استرس( منابع) علل شناخت این بر کارکنان دقت و توجه سازمانهای،میزان و افراد روی استرس کننده تعیین تاثیر تایید ،علیرغم

 متوازن و تجهیزات کارآمد و مناسب نگهداری نظیر ها زمینه سایر با مقایسه در ، زا استرس کاری شرایط از کاستن و کار از ناشی

 عمدتاً) استرس مدیریت های برنامه صرف را پول توجهی قابل مقادیر ساله هر سازمان ها. است ناچیز ،نسبت مالی های بودجه ساختن

 همچنین و نمود مقابله آنها با باید که استرس منابع از دسته آن از ناقصی شناخت اغلب نمایند، اما می (استرس مدیریت آموزش

 پژوهشگران که است چندی لذا .دارد خاص، وجود زای استرس عوامل این با رویارویی در استرس مدیریت رویکردها بخشی اثر میزان

 تناسب و سازگاری عدم و سازمانی های محیط در استرس مدیریت ظاهری های نظمی بی روی نظر اظهار و بحث به اقدام ، استرس

 عین در ولی دهد، می قرار هدف را افراد پذیرترین آسیب و ترین ضعیف استرس. اند نموده زمینه این در شده انجام اقدامات میان

 چرا برد، می بسر استرس حالت در پیوسته انسان که دارد ابزاری سلیه هانس. باشند نمی امان در آن گزند از هم افراد قویترین حال

 .دهد می نشان خود از درخواستی، هرگونه برابر در بدن که اختصاصی است پاسخی استرس که

 پیشینه پژوهش 

 فیزیولوژیست روانپزشکان، پزشکان،. است گرفته قرار هارشته تمام دانشمندان توجه مورد که است موضوعی امروزه استرس

. است شده بیان آکسفورد فرهنگ در که طوری به. کنندمی بررسی را آن به مربوط مسائل از هاییجنبه کدام هر شناسان،زیست

 فشار نیرو، معنی به گاهی. است شده گرفته کار به مختلف معانی در که گرددبرمی 14 قرن آغاز به حداقل استرس واژه از استفاده

 بیان که . همانطور است داشته کاربرد استیصال حالت یک معنی به زمانی و است رفته کار به زیاد کوشش یا روانی فشار فیزیکی،

 و روانی شناسی آسیب در زیادی اهمیت که است روانشناختی مفاهیم و موضوعات ترینمهم از یکی امروزه روانی فشار گردید

 روان نهایتا و اجتماعی و محیطی سپس فیزیکی، مفهومی ابتدا و شده روانشناسی وارد فیزیک از واژه این. دارد سالمت روانشناسی

 کلودبرنارد از اثری در. است شده انجام پزشکی دانش حوزه در استرس زمینه در عمده هایبررسی نخستین. است کرده پیدا شناختی

 باید بدن داخلی دستگاه دهد،می رخ فرد خارجی محیط در که تغییراتی رغم به که است شده اظهار چنین 1860 سال به متعلق

 یا بدن اعضای روی بر تنش عنوان به و یافت گسترش استرس معنای ،19 قرن اواسط در بعدها. بماند مطلوبی وضعیت در پیوسته

 همئوستاری نام به ایتازه مفهوم قالب در و بخشید تکامل را برنارد نظریه«  والترکالنن» 1935 سال در. گردید مطرح ذهنی نیروی

  .کرد اشاره آن به



 
 ضرورت پژوهش 

 حالت این و است ترس از مملو و آشفته دنیایی کودکان دنیای. اند کرده معرفی بشری جامعه مشکالت مهمترین از استرس را یکی

 واشیاء امور و آورد بدست وقایع امور منشاء و ها پدیده ، ومعلولی علت روابط از معرفتی و شناخت او که دارد ادامه کودک در زمانی تا

 .میشود مشخص ناگوار اتفاق یک قوع و دردناک انتظار با که است جهانی پدیده یک اضطراب .دریابند هستند که همانگونه به را

 .  زاست استرس عامل یک مستقیم نتیجه واقع در اضطراب

 بر اضطراب .روحی وآشفتگی زیاد دهان،تعریق تپش،خشکی: دارند ارتباط سمپاتیک تحریک عصب به جسمی و روانی واکنش های

 .گذارد می تاثیر خواب و جنسی عملکرد ، اشتها تا گرفته حافظه و یادگیری ، ادراکی توانایی از آدمی عملکرد های جنبه از بسیاری

 احساسی حالت رایک اضطراب اما. است حقیقی یا بالقوه خطر یک ارزیابی از ناشی ترس ، موجود های فرهنگ تعاریف اساس بر

 چندان آن مداوای و تحقیق و شد می تلقی ، استرس برابر در طبیعی العمل عکس یک بعنوان دیرباز از ، اضطراب .اند کرده تعریف

 است بیماری یک واقع در و نبوده استرس از ناشی موارد همه در اضطراب که است داده نشان اخیر تحقیقات.  است نبوده توجه مورد

 و ای کتابخانه روش از مقاله این در.کرد غلبه ان بر توان می ، درمانی رفتار و دارویی درمان از ترکیبی با و دارد بیولوژیکی اساس که

 (1377)رفیع پور ،  .است شده پرداخته وتوصیفی تحلیلی

 پژوهشاهداف 

 این تحقیق این هدف است، گرفته آموزان انجام دانش یادگیری بر آن تاثیر و استرس و اضطراب میزان بررسی منظور به پژوهش این

 دانش آموزان آموزان دانش باالخص و بشری جامعه مشکالت از یکی و داشته وجود زمان ی همه طول در استرس که بیان دارد است

 اضطراب مثل عواملی زاینده معموال استرس است، اضطراب و استرس از پر که است دنیایی کودکان دنیای  .باشد می ابتدایی مقطع

 بعضی در. دانست استرس اثرات از توان می را رفتاری و روحی آشفتگی تعرق، قلب، تپش دهان، آفت خال، تب مثل عواملی. باشد می

 و تحلیلی حاضر تحقیق. کرد غلبه آن بر توان می درمانی رفتار و دارو ترکیب با که کرد تلقی بیماری یک توان می را اضطراب مواقع

 پدیده این با مقابله های راه چگونگی و ان اهمیت و کودکان در اضطراب و استرس بروز عوامل و علل به شد سعی و باشد می توصیفی

 (1381بشود. )قربان خوانی،  پرداخته

 استرس یا فشار عصبی چیست؟



 
استرس حالتی است در روان و تن که ناشی از وارد شدن فشارهای روحی و جسمی به فرد است. استرس حالتی ناشی از فشار است 

را حالتی بدانیم که انسان در مقابل نه خود فشار اما با اندک اغماضی می توانیم استرس را همان فشار عصبی معنی کنیم و آن 

محرکهای ناسازگار بیرونی از خود بروز می دهد. در تعریفی دیگر استرس پاسخی است که فرد برای تطبیق با یک وضعیت خارجی 

 متفاوت با وضعیت عادی بصورت رفتاری روانی یا جسمانی از خود بروز می دهد. در این تعریف استرس عبارت است از عکس العمل

 .های فرد در مقابل موقعیتهای تهدید کننده در محیط

های عمومی انسان نسبت به عوامل ناسازگار و غیر منتظره خارجی یا به عبارتی ساده  در تعریفی دیگر استرس به مجموعه واکنش

گاه تعادل و سازگاری تر اخالل در سیستم سازگاری و تطبیق بدن آدمی با محیط خارجی تعریف می شود. از دیدگاه این تعریف هر 

ارگانیسم به علت عوامل مخل خارجی از میان می رود فرد دچار استرس می شود. به عنوان مثال زمانی که نتایج ارزشیابی عملکرد 

برای یک کارمند بسیار مهم هستند و در ضمن او اطمینان ندارد که در آن موفق خواهد بود یا خیر دچار فشار عصبی می شود. ذکر 

 :ته در مورد استرس و فشار عصبی، ضروری به نظر می رسدچند نک

  استرس همواره به علت عوامل ناخوشایند و نامطلوب در فرد به وجود نمی آید. یک مژده بسیار مسرت بخش و موفقیت غیر

لیت ناگهانی منتظره در یک مسابقه بزرگ نیز میتواند برای فرد ایجاد استرس کند به همان گونه که یک خبر ناگوار و یک تس

 .نیز چنین است

  استرس را لزوماً نباید به عنوان یک پدیده منفی در نظر بگیریم. میزانی مشخص از استرس که برای فرد سازنده و محرک باشد

 .استرس مفید است و نباید از آن هراس داشت. آنچه باید کنترل و با آن مقابله شود استرس های مضر و مخل است

  استرس به به مفهوم اضطراب نیست زیرا اضطراب جنبه روانی دارد در حالی که استرس صرفاً حالتی روانی نیست و جنبه روان

 .دارد تنی –

 عوامل ایجاد کننده استرس 

 :عوامل موجد استرس را می توانیم به دو دسته عوامل فردی و گروهی تقسیم کنیم

  ویژگیهای فردیعوامل موجد استرس فردی حاصل خصوصیات و 



 
 عوامل ایجاد کننده استرس گروهی که زائیده روابط جمعی اند 

 عوامل ایجاد کننده استرس فردی

تعارض در نقش یکی از عومل ایجاد کننده استرس فردی به شمار می آید. در زمینه کاری تعارض در نقش میتواند موجد استرس 

لی، قوانین و مقررات، منابع و امکانات و انتظارت و توقعات از فرد در شغلش باشد بدین ترتیب که اگر بین وظایف و مسئولیتهای شغ

تطابق کافی وجود نداشته باشد نوعی تعارض ایجاد و موجب فشار عصبی در فرد می شود. ابهام در نقش شغلی فرد نیز که ناشی از نا 

. زمانی که ارتباطات در سازمان ضعیفند، آموزشهای آگاهی و عدم وجود اطالعات الزم در مورد شغل است میتواند عامل استرس شود

الزم وجود ندارد و اطالعات مورد نیاز در اختیار کارکنان قرار نمی گیرند این ابهام نقش بیش تر و احتمال بروز فشار عصبی افزون تر 

را به سه نوع تقسیم کرده  خواهد شد. تعارض در هدفهای فردی نیز ممکن است عامل فشار عصبی واقع شود. تعارض ناشی از هدف

 :اند

  خواست –تعارض خواست 

  خواست نا –تعارض خواست 

  خواست نا –تعارض ناخواست 

 خواست –تعارض خواست 

در هدفهای زمانی پیش می آید که انسان چند هدف مطلوب و دلخواه دارد اما نمی تواند تمامی آنها را با هم تحقق بخشد. مثالً فردی 

 .دلخواه قرار گرفته است و نمیتواند کدام را انتخاب کند ممکن است دچار فشار عصبی شود که در مقابل دو شغل

 ناخواست –تعارض خواست 

هنگامی رخ میدهد که انسان مایل است به هدفی دست یابد و در همان حال می خواهد از آن هدف بگریزد و اجتناب کند. در اینگونه 

است مثالً شغل خوب و مسئولیت بیش از اندازه در شغل مذکور نمونه ای از تعارض خواست موارد هدف دارای دو جنبه مثبت و منفی 

رد خواهان شغل خوب است اما مسئولیت بیش از حد را دوست ندارد و از آن احتراز میکند. یا اجرای ف آن در که است خواست نا –



 
 نا –طرفداران خود را ازدست میدهد نمونه ای دیگر از تعارض خواستیک برنامه اصالحی برای مدیر که با اعمال آن، وی عده ای از 

 .ر عین حال نمی خواهد گروهی از حامیان خود را از دست بدهدد ولی است برنامه اجرای به مایل مدیر زیرا است خواست

 ناخواست-تعارض ناخواست

هدف اجتناب کند اما امکان احتراز از هردوی آنها  تعارض ناخواست ناخواست سازمانی زمانی پیش می آید که فرد میخواهد از دو

وجود ندارد. بعنوان مثال کارمندی که از بیگار شدن بیزار است در عین حال از کار در محیط سازمان و نحوه سرپرستی نیز دل خوشی 

بر هم بزند. اتفاقات و تغییـرات  ندارد. تعارض در چنین حالتی می تواند موجبات فشار عصبی را در افراد فراهم سازد و تعادل آنان را

غیـر منتظـره درزندگی شخصی نیز میتواند از عالئم ایجـاد کننده استـرس باشـد مانند جدایی از همسر، مرگ نزدیکان و عزیـران، 

 ....هـای سخت و العالج وبیمـاری

 عوامل ایجاد کننده استرس گروهی

م به تعارضاتی که بین افراد و گروه ها در سازمان اتفاق می افتد اشاره کنیم. از جمله عوامل ایجاد کننده استرس گروهی میتوانی

بعنوان مثال عضویت فرد در گروهی که با افراد گروه مذکور هیچ گونه تجانس ندارد باعث فشار عصبی می شود یا هدفهای آشتی 

هم سازد. هدفهای متعارض بین رئیس و مرئوس، کارگر ناپذیر در ارتباطات بین افراد ممکن است موجبات فشار عصبی را برای آنان فرا

و کارفرما، ارباب رجوع و کارمند هم می تواند جزء عوامل ایجاد کننده استرس گروهی بشمار آیند. در ارتباطات در صورتی که فرد 

اخت خود یا دیگران خود و دیگران را به درستی بشناسد و درک کند کمتر دچار استرس خواهد شد در حالی که در صورت عدم شن

 .و یا عدم آگاهی از خود و دیگران امکان تعارض بسیار است و ماالً امکان ایجاد استرس را نیز افزایش می یابد

 عالئم و نشانه های استرس

از آنجایی که مسائل استرس ابتدا به وسیله پزشکــان و متخصصـان علم طب مورد مطالعه قرار گرفته بیش تر توجه به عالئم 

یزیـولوژیک معطوف بوده است. این عالئم مانند تعغییر ضربان قلب، تغییـر آهنگ تنفس، تغییرات فشار خون، سر درد، زخم معده ف

 .و اختالالت گوارشی، حمالت قلبی، اختالل در سوخت ساز بدن و غیره میباشد



 
که دارای استـرس بـاال اسـت، ممکن است فشار  هـای مختلف بــروزمی کنند. مثالً فـردیبه طور کلی نشانه های استرس به گـونه

خونش افزایش یابـد، دچـار زخـم معـده شـود، اشتهایش را از دست دهد، دچار تردید شود، عصبـانـی شـودو حاالت رفتارهای 

 (1378، )دادستان.نابهنجار دیگری از خود بروز میدهد. بدیـن ترتیب نشانه های استرس، فیزیولوژیک، روانی و رفتاری است

 عالئم فیزیولوژیک استرس

 سازگاری فشارهای در تحقیقات اولیه در زمینه فشار عصبی تظاهرات ناشی از استرس، عالمت سازگاری عمومی نامگذاری شده اند.

 :اند مرحله سه شامل عمومی

 ضربان قلب، تغییرات  ارگانیسم در مواجه با عامل موجد استرس از خود واکنش نشان میدهد. افزایش :واکنش هشدار دهنده

 .فشار خون، حساسیت، از زمره واکنشهای موجود در مرحله اولند

 اگر فرد دچار شک شدید ناشی از استرس شده باشد با استفاده از سازگارهای دفاعی بدن به مقاومت در برابر  :مرحله مقاومت

 .شوند افزوده آن بر دیگر عوامل یا یابد شدت استرس موجد انرژی اگر اما. کند می غلبه آن بر و پردازد  استرس می

 مرحله تحلیل رفتن و از هم گسیختگی عصبی و خستگی مفرط است. این مرحله زمانی به وقوع می  :مرحله تحلیل رفتگی

 .پیوندد که تمامی انرژی سازگاری مصرف سود و اصطالحاً بیماری سازگاری به وجود می آید

نشانه های روانی فشار عصبی ممکن است به صورت عصبانیت، اضطراب و دلشوره، افسردگی، عصبی شدن، :  عالئم روانی استرس

حساسیت، تنش و احساس مالمت و بیهودگی ظاهر شوند. اثر این عوامل بر روحیه و حالت روحی کارکنان مخرب است و موجب از 

نی که نشانه های روانی فشار عصبی را از خود بروز می دهند دست دادن اعتماد به نفس در آن و کاهش عملکرد آنها می شود. کسا

 تصمیم و حواس تمرکز قدرت  باالی خود رنجیده خاطر اند مقامات و سرپرستان از  و نسبت به مسائل اطراف خویش بی تفاوت شده و

 .کنند نمی رضایت احساس خود شغل از و ندارند گیری

 عالئم رفتاری استرس



 
فشار عصبی ممکن است به صورت بی خوابی، کم غذایی یا به عکس اشتهای کاذب به غذا و افراط در خوردن آن نشانه های رفتاری 

افزایش تعداد سیگار در سیگاریها، شتاب زدگی در سخن گفتن و تعجیل و بی قراری در انجام دادن امور بروز کند. در سازمان آثار 

 .ترک حرفه، بی عالقگی به کار و مانند اینها دیده شود رفتاری فشار عصبی به صورت تأخیر، غیبت، تعارض،

 استرس در سازمان

 عوامل ایجاد کننده استرس درون سازمانی

این عوامل را می توان نوعی عوامل موجد استرس گروهی بشمار آوریم زیرا در سازمان ایجاد و از روابط جمعی در سازمان بین افراد 

 .یشودیا بین افراد و محیط سازمان حاصل م

 خط مشی های سازمانی

 سیاست های ناعادالنه و عدم وجود عدالت شغلی 

 قوانین خشک و غیر قابل انعطاف 

 جابجایی های مکرر و انتظارات نابجا 

 شرح شغل های غیر واقعی 

 ساختار سازمانی

 تمرکز بیش از حد و عدم وجود اختیار کافی برای تصمیم گیری 

 عدم امکان ارتقاء و پیشرفت 

  گرایی افراطی و جزئی شدن وظایف شغلیتخصص 

 تضادهای صف و ستاد 

 شرایط فیزیکی سازمان

 سر و صدای زیاد در محیط کار و ازدحام بیش از حد 

 گرما یا سرمای بیش از حد در محیط کار 



 
 وجود گازهای سمی در محیط کار 

 خطرات شغلی و امکان آسیب دیدگی از کار 

 نور کم و ناکافی برای کار 

 ازمانیفرایندهای س

 ارتباطات ناقص و عدم انتقال مؤثر اطالعات 

 عدم وجود بازخورد 

 کنترل های بی مورد و آزار دهنده 

 ارزیابی های ناعادالنه 

 ارائه اطالعات نادرست 

 فشارهای تحت  شواهد نشان میدهد که نوع مشاغل کارکنان در دچار شدن آنان به فشار عصبی نقشی مهم ایفا می کند. مشاغلی که

 پر مشاغل اند مواجه فیزیکی های آسیب و خطرات با خود شغل در که کسانی. دارد بسیار اهمیت آنها برای زمان و هستند زمانی

انسانی یا مالی و امثـال آنهـا نسبت به فشارعصبی بیشتر حساسیت دارند. مشاغل  مسائل به نسبت پاسخگو و مسئولیت

 که باشیم داشته خاطر به باید البته.انداستــرس به نسبت حسـاس کارهای از هایی نمونه پرواز کنترل متصدیان  و بازرسان  مدیران،

باشد و موجبات تحـرک و تالش بیشتر کارکنان را فراهم  سازنده تواند می متعادل حد یک در سازمانی عصبی فشارهای از برخی

 (1377)رفیع پور، .سازد

 عوامل موجد استرس برون سازمانی 

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در سازمان به عنوان یک سیستم باز مؤثر واقع شوند و در صورتی که تأثیرات آنها محیط های 

مخرب باشند موجبات فشار عصبی کارکنان را فراهم می سازد. به فرض نابسامانی های اقتصادی یا تزلزل سیاسی و نامساعد بودن 

 .جد استرس برون سازمانی محسوب شودمحیط اجتماعی هم میتواند جزء عوامل مو

 روش های مقابله با استرس 



 
شاید بهترین شیوه مقابله با فشار عصبی آن باشد که عوامل موجد استرس را از میان برداریم و استرس را رفع کنیم اما در اغلب موارد 

هموار سازیم و از شدت آن بکاهیم. طُرُق ذیل این امر ممکن نیست و باید به گونه ای با استرس سازگار شویم و عمل آن را بر خود 

 :تدابیری هستند که برای مقابله با استرس به طور عمومی پیشنهاد شده اند

 های بدنی ورزش و فعالیت

زمانی که امواج استرس به فرد حمله می کنند روی آوردن به ورزش میتواند راهی برای حصول آرامش عصبی باشد. فرد در زمان 

را فراموش می کند و همین فراغت خاطر از عوامل موجد استرس باعث استراحت و تجدید قوا برای مقابله با استرس ورزش استرس 

 .و ایجاد مقاومت در برابر آن می شود

 ها و شرایط محیطی تسلط بر موفقیت

ر عصبی غلبه کند. هر انسانی نسبت چنانچه فرد بتواند بر موفقیتهای آزار دهنده محیط خود تسلط و کنترل پیدا کند، میتواند بر فشا

به بعضی از آدمها برخی اطالعات و پاره ای شرایط وموقعیتهـاحساسیت دارد،وی در صورتی که عوامل مذکـوررابشناسـدبه حکم عقل 

ل کند وی باید حتی المقدور از آن ها پرهیـز کند و کـم ترخود را دچار استرس سازد در این روش بجای آنکه موقعیتهای فردرا کنتر

 .می کوشد تا با آگـاهـی و احـاطه بـرموقعیتها آنها را به دلخواه خود کنترل کند

 ادارک درمانی

در این روش مقابله با استرس، فرض این است که استرسهای انسان ناشی از ادارکات و تفکرات وی از محیط اند. در ادراک درمانی 

قات پیدا کنیم که ضمن واقعی بودن آزار دهنده نباشند. درک واقعیت با دید هدف آنست که گرایش مثبت نسبت به مسائل و اتفا

خوش بینانه و اندیشیدن به رویدادهای خوب و امیدوار کننده شاید بتواند نحوه ادارک انسان را بگونه ای شکل دهد که کمتر دچار 

 .فشار عصبی و روحیه ای قوی تر با مشکالت ناشی از آن روبرو باشد

 میت و حمایت گروهیاحساس صمی



 
انسان در زندگی نیازمند محیطی صمیمی و دوستان و یارانی است که حامی و همدم او باشند. در مواقع دچار شدن به فشار عصبی 

نیز اگر چنین محیطی برای فرد فراهم باشد که بتواند به آن پناه ببرد در رفع استرس وی بسیار مؤثر خواهد بود. بیان مشکالت و 

ه انسان را آزاد میدهند برای یک دوست موجب تخلیه اضطراب و نگرانی می شود و به فرد تسکین می دهد. در زندگی مسائلی ک

اجتماعی، خانواده و سازمان همواره نیاز به محیطی گرم و محبت آمیز وجود دارد و در صورت رفع این نیاز و احساس حمایت گروهی، 

 .فرد در مواجه با استرس توانمند میشود

 خود خواهی دیگرخواهانه و احساس مفید بودن

احساس مفید بودن برای دیگران و مددکار واقع شدن روحیه ای مثبت و قوی به فرد ارزانی میدارد که او را در مقابله با فشار عصبی 

روش بکار برده  مجهز می سازد. )) خودخواهی دیگر خواهانه (( عبارتی است که یکی از صاحبنظران بحث استرس برای توصیف این

اعتدال است. در  حد از بیشتر  ها و بیماری های روانی انسانی ناشی از خودخواهی مفرط یافداکاریاست، به زعم وی بسیـاری ازرنج

حالی که اگر آدمی ضمـن آنکه خود را می خواهد خواهان دیگری نیز باشد و سعی کند بـرای آنان نیز مفید باشد احساس رضامنـدی 

 (1372)جان بزرگی، .باشد مصون عصبی فشارهای از بسیاری از  کند و ایـن احساس اورا یاری میدهد تامـی

 روی آوردن به طنز و شوخی

در تخفیف فشار عصبی نیز میتواند مؤثر افتد. در انجام کارها گاهی الزم « خنده بر هر درد بی درمان دواست»ب المثل که این ضر

 .است مسائل را خیلی جدی نگیریم و برای رهایی از استرسهای طاقت فرسا به طنز روی آوریم و با خنده از کنار مسائل بگذریم

 هدف جو بودن

نیل به آن عاملی است که به انسان امید و انگیزه میدهد و او را به فشار عصبی مسلط میسازد. اگر برای  داشتن هدف و تالس برای

خود هدفهای با ارزشی داشته باشیم که ضمن متعالی بودن قابل وصول هم باشند و طرح هایی برای نیل به آنها تنظیم کرده باشیم 

کنیم، اگر از همه تجربیات گذشته برای توفیق در آینده بهره گیریم دارای روحیه ای  اگر شوق به آینده و امید به آن را در خود ایجاد

 .هدف جو خواهیم شد، روحیه ای پر تالش و توفیق گرا که مارا در مقابل فشار عصبی مقاوم خواهد ساخت



 
 مبارزه با استرس در سازمان

باید عوامل ایجاد کننده استرس سازمانی را از میان برداریم یا از  در سازمان برای مقابله با استرس کارکنان به عنوان اعضای سازمان

شدت آنها بکاهیم. از این رو شیوه هایی از قبیل ایجاد محیط حمایتی برای کارکنان، غنی سازی شغل، کاهش تعارضات سازمانی، 

فیزیکی مناسـب برای کارکنـان و غیره،  پرهیز از برقرای قوانین خشک و غیر قابل انعطاف در محیط کار در حد امکان، ایجاد محیط

 .باشند  سازهمه میتوانند در حل مسائل استرس کارکنان مفید و چاره 

 :تواند اقداماتی را در جهت کاهش استرس انجام دهدفرد بسته به موقیت شغلی )جایگاه فرد در سازمان( می

 :اینطور کم کنیدوقتی که شما مسؤل دیگران در سر کار هستید فشار روی خودتان را 

 .اوقاتی را دور از مسئولیتهایتان را بگذرانید، کار را وِل کنید و آن را پشت سر رها کنید

 .تفویض اختیار کنید، ممکن است در کوتاه مدت اتالف وقت بنظر برسد ولی در دراز مدت آرامش بخش است

 .ای اینکه اقدام کنیداوقاتی را فراهم کنید برای فکر کردن و برنامه ریزی بیرون بروید بج

 .قبول کنید که همیشه همه شما را دوست نخواهند داشت

 .کمی فروتنی داشته باشید

 :داد کاهش زیر روشهای هنگاهی که مسؤل دیگران در سر کار هستید فشار بر آنان را میتوان به

 .کارکنان را با وعید نه تهدید برانگیزید

 .هر نوع انتقادی را سازنده کنید

 .انواع مدیریت بی منطق و دیکتاتوری پرهیز کنید. نوع های مشارکتی، آزاد، اختیار دهنده معموالً کمتر تنش زا هستنداز 

 .ترویج فرهنگی که فشار را کاهش میدهد، استفاده از استراحتهای مربوط به ناهار و تعطیالت را پذیرفتنی کنید

 .باشدکاری کنید که کمک خواستن از شما برای شان آسان 



 
 تعریف استرس از دیدگاه ای مختلف 

 یک اضطراب فروید مکتب در. داند می استرس را نوروتیک حاالت مرکزی هسته فروید زیگموند : فروید دیدگاه از استرس تعریف

 های کشش ارضای از ممانعت و تنبیه با که تجاربی. شوند یادآوری گذشته دردآور تجارب مبادا اینکه از ترس است؛ شده درونی ترس

 .اند بوده همراه غریزی

 سن تا کودکی اول روزهای همان از و است گیر همه و گسترده العاده فوق خصوصیت یک استرس : آدلر دیدگاه از استرس تعریف

 او امید و دارد می باز انسانی های تماس تمام از را او و کند می تلخ زیادی حد تا را فرد زندگی اضطراب. است همراه کودک با پیری

 .کند می نابود آرام زندگی یک ایجاد به را

 که نابهنجار نیازهای با را اضطراب مفهوم ، فروید مکتب پیرو آلمانی روانکاور ، هورنای کارن : هورنای دیدگاه از استرس تعریف

 .است داده پیوند است فرد گذشته تجارب محصول

 ناخودآگاه عوامل مقوله در را استرس سوئیسی، روانپزشک و فیلسوف ، یونگ گوستاو کارل : یونگ دیدگاه از استرس تعریف

 .است داده قرار جمعی و شخصی

 می مضطرب و استرس دچار دلیل بدان انسان. است آینده و حال میان شکاف و فاصله استرس : پرز دیدگاه از استرس تعریف

 .پردازد می تفکر به نمود، خواهد ایفا که اجتماعی های نقش و آینده درباره و کند می رها را موجود وضعیت که شود

 .شود می روانی ناراحتی و اضطراب بروز باعث مسئوالنه غیر رفتار : گالسر دیدگاه از استرس تعریف

 تاثیر استرس بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی

ای با یکدیگر دارند اما چرا؟ یادگیری رابطه پیچیدهآموزان دارد. استرس و استرس تاثیر بسیاری زیادی بر یادگیری کودکان و دانش

کند و میزان یادگیری کودکان را افزایش ها به عنوان یک محرک عمل میکه تحت فشار هستند استرس در آنبرخی از کودکان زمانی

 .دهدخواندن فراری می آموزان و کودکان را از درسشود و دانشدهد. اما افزایش بیش از حد استرس موجب کاهش یادگیری میمی



 
آموزان است. بسیاری ترین نکاتی که حتما باید به آن توجه داشته باشید تاثیر منفی استرس بر یادگیری کودکان و دانشیکی از مهم

کنند که تاثیر استرس بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی به چه میزانی است؟ یک جواب قاطع برای این موضوع از والدین سوال می

کنند موجب از بین رفتم انگیزه آموزان از طریق مدرسه یا والدین خود احساس میوجود دارد، استرس و اضطرابی که کودکان و دانش

 .شودها برای یادگیری و درس خواندن میآن

 شود؟آموزان ابتدایی میچه عواملی موجب استرس در دانش

آموزان در کنترل آن نقش زیادی ندارد. استرس شود و کودکان و دانشجاد میاسترس معموال از سمت خانواده، دوستان یا مدرسه ای

شود دهد که کودکان توانایی پاسخگویی به سواالت را ندارند. البته در شرایط خاصی استرس از درون کودکان آغاز میزمانی رخ می

آموزان شوند و تاثیر استرس بر یادگیری دانشسترس میتوانند استرس خود را کنترل کنند. اما چه زمانی کودکان دچار اها نمیو آن

 ابتدایی چگونه است؟

 خانه و مدرسه محیط

ترین عاملی که موجب شود. این بدین معنی است که مهمکه پر تنش باشد استرس کودکان نیز بیشتر میمحیط خانه و مدرسه زمانی

آموزان با سنین بیشتر در هر محیطی استرس داشته باشند، استرس در محیط آموزان ابتدایی و حتی دانششود کودکان و دانشمی

که محیط خانه پر استرس ها را از استرس دور کنید. زمانینی با ذهن فعال داشته باشید بهتر است آنخواهید کودکاخانه است. اگر می

 .گیرندباشد کودکان نه در محیط خانه و نه در محیط مدرسه مطالب را یاد نمی

 مجازی فضای

داشته باشند، اخبارهای فضای مجازی آموزان در سنین پایین معموال استرس شود کودکان و دانشیکی دیگر از شرایطی که موجب می

کنند. والدین باید برای کاهش شنوند نسبت به امنیت خود احساس نگرانی میکه اخبار بد را از والدین خود میاست. کودکان زمانی

 .ها را از فضای مجازی و اخبار بد دور کننداسترس کودکان خود آن



 
 اعتماد به نفس پایین

شود کودکان در محیط مدرسه استرس داشته باشند، اعتماد به نفس پایین است. این بدین معنی است یترین دلیلی که موجب ممهم

ها همیشه در شود آنترسند جواب سوالی را ندانند یا به اشتباهی سوالی را پاسخ دهند. بنابراین این موضوع موجب میها میکه آن

 .ها از درس خواندن فراری شوندشود آنرور زمان موجب میهنگام یادگیری استرس داشته باشند و این موضوع به م

ای که کودکان هنگام استرس شدید از خود نشان ترین نشانهمهم:  آموزان ابتداییهای استرس در کودکان و دانشنشانه

رند برای درس خواندن قراری و عصبانیت است. کودکانی که استرس دارند از رفتن به مدرسه فراری هستند و عالقه ندادهند، بیمی

شوند و کودکان دیگر از محیط خانه بیرون بروند. برخی از کودکان به خاطر محیط مدرسه، معلمان یا دوستان خود دچار استرس می

 پرسد نتوانند پاسخ درستی دهند و همین موضوعها سوال میکه معلم از آنترسند زمانیها میها استرس دارند. آناز یاد نگرفتن درس

 :های استرس در کودکان به صورت زیر استشود. نشانهها میموجب استرس آن

 مشکالت یادگیری در مدرسه 

 نگرانی بیش از حد برای تکالیف مدرسه 

 عالقه نداشتن به بازی همراه با کودکان دیگر 

 بازی نکردن 

 های عملیکاهش توانایی در مهارت 

 تغییر در الگوی خواب 

 تغییرات خلق و خو 

 هایی مانند شکم درد و معده دردنشانه 

 شب ادراری 

 دیدن کابوس 

 های کاهش آنتاثیر استرس بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی و راه



 
آموزان  دهد به درستی فکر کنند و مسائل را یاد بگیرند. تاثیر استرس بر یادگیری دانشآموزان اجازه نمیاسترس به کودکان و دانش

کند. بنابراین برای اینکه استرس تاثیر زیادی بر آموزش ها را مختل میبه قدری زیاد است که به نوعی یادگیری آنابتدایی و کودکان 

 :کندهای زیر را پیشنهاد میبه شما روش اجی مجی و یادگیری کودکان نداشته باشد باید چه کارهایی انجام دهیم؟

 خود صحبت کنیدبا کودکان 

کند. بنابراین والدین باید به ها کاهش پیدا میشود که کودکان نتوانند در مدرسه درس یاد بگیرند و یادگیری آناسترس باعث می

خواهید تا حدی استرس دانش آموزان ابتدایی را با کاهش دهید فکر تاثیر استرس بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی باشند. اگر می

ها بگویید که از سوال کردن و جواب دادن ها صحبت کنید. با کودکان خود در مورد درس و مدرسه صحبت کنید و به آنآن باید با

ترسی نداشته باشند. کودکان باید بدانند برای یادگیری و آموزش مسائل جدید نباید استرس داشته باشند. زمانی که با کودکان در 

 .شودها کمتر میکنید استرس آناین مورد صحبت می

 با کودکان بازی کنید

والدین عزیز باید به این موضوع دقت داشته باشند که کودکان و دانش آموزان دوره ابتدایی سن بسیار کمی دارند. این بدین معنی 

شود کودکان می ترین دالیلی که موجبهای جدید کنند. یکی از مهمها را نباید غرق در درس خواندن و یاد گرفتن مهارتاست که آن

های درسی و آموزش است. کودکان باید متناسب با سن و نیازشان یادگیری مناسبی نداشته باشند، استرس بیش از حد برای فعالیت

ها اجازه دهید در ساعات بیکاری بازی کنند و سرگرم شوند. اگر کودکان به صورت مداوم استرس درس و درس بخوانند. لطفا به آن

 .دهندته باشند بدون شک عملکرد بهتری از خود نشان مییادگیری نداش

 کنید رفتار مهربان کودکان با

. باشند داشته استرس همیشه هاآن شودمی موجب موضوع این. هستند مدرسه تکالیف و هادرس نگران معموال ابتدایی آموزان دانش

 دعوا را هاآن معلم است ممکن ندهند انجام درستی به را خود تکلیف اگر که کنندمی فکر خود با ابتدایی آموزان دانش و کودکان

 اسم تا و شوند فراری مدرسه و خواندن درس از کودکان که شودمی موجب موضوع همین. شوند خراب خود دوستان پیش یا کند
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 والدین. کنید صحبت مهربانی با هاآن با کنید حل خود کودکان برای را موضوع این اینکه برای. کنند پیدا استرس آیدمی مدرسه

 را هاآن استرس نحوی به کنید صحبت یادگیری مورد در خود کودکان با اگر. دارند کودکان استرس کاهش در مهمی بسیار نقش

 .دهیدمی کاهش

 کنید دور کودکان از را پرتی حواس

 اگر. نگیرند یاد درس ابتدایی آموزان دانش شودمی موجب نیز پرتی حواس اما دهدمی قرار تاثیر تحت را کودکان یادگیری استرس

 خوانندمی درس هاآن که زمانی. کنید دور هاآن از را پرتی حواس امکان حد تا دهید افزایش را کودکان یادگیری قدرت خواهیدمی

 دور هاآن از کودکان خواندن درس هنگام را تلویزیون و مجازی فضای مانند هاییپرتی حواس. بگذارند کنار را سرگرمی و بازی باید

 تحت کودکان یادگیری شودمی موجب هم پرتی حواس اما است زیاد بسیار ابتدایی آموزان دانش یادگیری بر استرس تاثیر. کنید

 .بگیرد قرار تاثیر

 بخوانید کتاب کودکان با

 به مربوط تواندمی کتاب این. بخوانید کتاب هاآن با خانه در حتما دهید کاهش یادگیری هنگام را کودکان استرس خواهیدمی اگر

 و بخوانند کتاب خود کودکان با همراه والدین که دارد اهمیت بسیار موضوع این. داستان هایکتاب حتی یا باشد هاآن هایدرس

 .کنند تشویق خواندن درس به را هاآن

 باشید مهربان کودکان با

 شما دهند؟ انجام توانندمی استرس این کاهش برای کارهایی چه والدین اما است زیاد بسیار کودکان یادگیری بر استرس تاثیر

 و باشید مهربان هاآن با شوندنمی متوجه را مسائلی کودکان که زمانی. باشید نیز ترمهربان یادگیری هنگام خود کودکان با توانیدمی

 یاد آماده کمتری استرس با کودکان دهیدمی نشان را رفتار این خانه محیط در که زمانی. بدهید توضیح هاآن به را موضوع دوباره

 .شوندمی مدرسه در مسائل گرفتن

 دور راه از آموزش با کودکان استرس کاهش



 
 درس به کامل حواس با توانندنمی هاآن. گیرندنمی یاد خوبی به را هادرس مدرسه محیط در گرفتن قرار خاطر به کودکان معموال

 کودکان معموال شودمی انجام سنتی صورت به ابتدایی آموزان دانش آموزش که آنجایی از. آیدمی هاآن سراغ به استرس و کنند گوش

 آموزان دانش اینکه برای مجی اجی .نیست مناسب کودکان برای دیگر سنتی هایروش اما. دارند استرس آن یادگیری و هادرس از

 راحتی به توانندمی آموزان دانش. دهدمی قرار هاآن اختیار در دور راه از آموزش باشند داشته یادگیری برای کمتری استرس ابتدایی

 هاآن شودمی موجب موضوع این. بگیرند یاد را مطالب و کنند مشاهده را هاپکیج خواهدمی دلشان که زمانی تا و خانه محیط در

 .اندگرفته یاد قبل از را مطالب هاآن زیرا باشند داشته مدرسه در نیز کمتری استرس

 نتیجه گیری

 آموزاندانش روانی بهداشت تأمین مستلزم دارند، توجه آنها به خود اساسی هدف عنوان به مدارس که آموزشی اهداف به رسیدن

 نحوی به که آموزانیدانش و دارد ارتباط آنها تحصیلی پیشرفت با آموزاندانش روانی سالمت که دهدمی نشان متعدد تحقیقات .است

 رسدمی نظر به ضروری بنابراین .هستند مواجه تحصیلی افت با اغلب برند،می رنج مناسب روانی بهداشت نبود از یا روانی مشکالت از

 آن بازدارنده عوامل مختلف، سنین در جامعه افراد سالمت تضمین و تربیتی آموزشی، اهداف به نیل برای مناسب شرایط تأمین جهت

 خود فرزندان در بهتری نتایج شاهد توانندمی آموزان دانش در امتحان اضطراب کاهش با معلمان و والدین  .داد قرار مورد بررسی را

 استرس، و اضطراب خاطر به دارند، خود امتحانات برای باالیی آمادگی اینکه رغم علی کودکان مواقع بسیاری در که چرا باشند؛

 آن به مربوط نتایج و امتحان از هاآن غلط باورهای و هاارزیابی خاطر به اغلب کودکان استرس. دهندنمی نشان را خود واقعی عملکرد

 امتحان جلسه وارد خود به اطمینان و روشن ذهنی با توانندمی زا استرس شرایط با برخورد نحوه از اطالع با آموزان دانش. است

. بازگردند اولیه آرامش به توانند،می ایمپرداخته آن به متن ادامه در که راهکارهایی با شدند اضطراب دچار جلسه در اگر حتی. بشوند

 .رساندمی یاری هاشیوه شدن موثرتر و ها روش بهتر کاربرد برای شما به استرس کنترل مشاوره
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 چکیده 



 
ل تحصیلی حاضر بررسی رابطه بین معنویت و تنظیم هیجان با تاب آوری در دانشجویان در ساهدف از پژوهش 

-1399 بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مجتمع آموزش عالی الرستان در سال تحصیلی

رهای بزاشرکت کننده به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ا 134ای به حجم بودند که نمونه 1400

م هیجان گراس مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه معنویت پارسیان و دونینگ، پرسشنامه تنظی

ها عالوه بر یویدسون استفاده شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل دادهد-آوری کانرو جان، پرسشنامه تاب

 Tو  Fن روش آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار؛ از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و آزمو

آوری را کند و تنظیم هیجان تاببینی میآوری را پیشکه معنویت تابها نشان دادند استفاده شد. یافته

اصل از این حبینی می کنند. با توجه به نتایج  کند و معنویت و تنظیم هیجان تاب آوری را پیشبینی نمیپیش

ا برنامه ریزی بمطالعه، به نظر می رسد افزایش معنویت می تواند موجب افزایش تاب آوری در دانشجویان شود و 

 وتقویت سطح معنویت در این افراد می توان سالمت روان آنها را بهبود بخشید. 

 جانآوری، تنظیم هیمعنویت، تاب واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه

کند، یکی از این هایی میشویم که مقابله با این مشکالت ما را ملزم به فراگیری مهارتما امروزه با مسائل و مشکالتی مواجه می همه

مواقع های مختلف زندگی به ویژه های افراد را در شرایطآوری بعنوان فرآیند پویای روانشناختی، پاسخاست. تاب 1آوریها تابمهارت

شود )تالپک و ها در این شرایط میبحرانی تحت تأثیر قرار داده و با مهار هیجانات، عواطف و احساسات باعث عملکرد بهتر آن

کند ها توانا میآمیز با سختیی موفقیتآوری، خصوصیت انسانی است که انسان را در مواجههبه بیان دیگر، تاب(.  2،2017همکاران

شود افراد بتوانند احساس همدلی را در خود رشد دهند و با دیگران ارتباط بهتری ایجاد نمایند و آوری باعث میتاب(. 2020، 3)کاتون

شان را ها چیره شوند و زندگیتوانند بر مشکالت و گرفتاریهای عملکردی و تعامالت اجتماعی آنان رشد یافته و میبنابراین توانش

های بهداشت روان، کیفیت زندگی، افسردگی کنندهبینیآوری یکی از پیش(. تاب4،2019رس و هوگلمدیریت کنند )باکمن، ویس، اسچیپ

                                                           
1- resilience 
2 Tlapck ct al . 
3- Caton 
4- Backmann, Weiss, Schippers & Hoegl 



 
آور با استفاده از عواطف و افراد تاب(.  2019، 1شود )فاستر، راوچ، دلگادو، کازیلو، گیاندینوتو و فارنسو امیدواری در افراد محسوب می

توانند به وضعیت مطلوب بازگردند. آنها دارای شخصیتی مقاوم دهند و اینگونه مییل میهای منفی خود را تقلهای مثبت، هیجانهیجان

آوری کمتری در رویارویی تری نسبت به افرادی که مهارت تابباشند و از نظر سالمت جسمی و روانی در وضعیت مناسبو نیرومندی می

باشند. منبع کنترل درونی ع کنترل درونی در مواجهه با شرایط فشارزا میآور دارای منبباشند. افراد تابزا دارند میبا شرایط استرس

آور، نگرش مثبت به خویشتن، دیدگاه شود که فرد خود را مسئول شرایط و وضعیت خود بداند. از دیگر خصوصیات افراد تابباعث می

(، 1395 باشد)حسینی بهشتیان و میرزازاده،پرفشار می مثبت به دنیای پیرامون، بهره جستن از روشهای موثر و کارا در مقابله با شرایط

آوری های نامناسب تابشود و درنتیجه در موقعیتهای هیجانی منفی میباعث کاهش پاسخ 2هیجانینشان داده شده که فنون تنظیم 

برای مدیریت تجارب هیجانی خود، در  (. به عبارتی تنظیم هیجان، توانایی فرد2018، 3فالکون و همکاران -برند )روبینافراد را باال می

(. تنظیم هیجان شناختی توان افراد را بعد از 2020، 4راستای انطباق با محیطی است که هر روزه با آن سروکار دارد )کیان، چن و یوان

(. اهمیت تنظیم 2011، 5شود )گراس، شپس و آریزا افزایش داده و موجب سازگاری بیشتر فرد با محیط میتجربه هیجان منفی استرس 

های نامناسب و تعدادی توان تعدادی را به عنوان هیجانها نمیای است که از انواع هیجانها به گونهسازی هیجانهیجان به منظور متعادل

در صورت ها در صورت کنترل و نظم جویی، مناسب و مفید و های مناسب تفکیک کرد، بلکه باید گفت تمامی هیجانرا به عنوان هیجان

یکی از اشکال برجسته آسیب روانشناختی، هیجان تنظیم  (.1396 باشند )محمودی و قائمی،عدم کنترل و تعدیل نامناسب و مضر می

آفرین فراوانی است. افراد با نارسایی در تنظیم هیجان، از تعارضات بین  های مشکلجویی هیجانی منشأ رفتارنشده است. ناتوانی در نظم

پذیری کنند، با انعطاف کنند و آنها را سرکوب میکنند و تالشی برای بیان هیجانات خود نظیر خشم و نفرت نمیناب میفردی اجت

های خود نیستند، هیجانات منفی زیادی را تجربه دهند، قادر به کنترل برانگیختگیکمتری نسبت به شرایط محیطی متنوع پاسخ می

تواند به تنظیم هیجانی افراد کمک از جمله عواملی است که با ایجاد احساسات مثبت می 6معنویت (.1399کنند )کریمی و اسمعیلی، می

(. افرادی که از سطح دینداری باالتری برخوردارند، معنایی که در ذهن از خود و جهان پیرامون خویش 1393 کند )علیزاده و همکاران،

 توانند هیجاناتشان را کنترل و تنظیم نمایند )خزاعی، خزاعی و خاکپور،یدارند همراه با احساس ارزشمندی و هدفمندی است که م

ی ارزشمندی و رفعت زندگی اوست )حیدری گذارد و مایه(. معنویت بر تمامی ابعاد وجودی انسان از جمله افکار و اعمال او اثر می1399

های دنیوی و هم ( معتقدند که معنویت دو نقش اساسی بر زندگی افراد دارد، هم ارزش2010) 7(. فرای، مترلی و اومیت1399ساربان، 

(. هر فرد دیندار سهمی از معنویت دارد، ولی هر فرد معنوی لزوما 2010بخشد )فرای، مترلی و اومیت،زندگی فردی افراد را تعالی می

را همچون سالمت معنوی، آرامش حاصل از ایمان و تطابق معنوی و دیندار نیست، معنویت فراتر از مذهب است و مفاهیم دیگری 

تجربیات فرد در روندی بی همتا و پویا )که منعکس کننده ی ایمان به خدا یا قدرت بی نهایت است(، اتصال )به یک فرد، دیگران، طبیعت 

ی انتزاعی از زندگی انسان است که بخشی از وجود اگیرد. در واقع معنویت جنبهی ابعاد انسانی را در برمییا خدا( و یکپارچگی همه

( به این نتیجه رسیدند که معنویت بر 1397سلطانی و همکاران ) (.1395دهد )جوکار و کمالی، سکوالر یا مذهبی وی را تشکیل می

( 1396نیا )می و شریعت آوری، عزت نفس و خود اتکایی زنان سرپرست خانوار مطلقه اثر بخش است. همسو با این یافته، محمد کریتاب

آوری بیماران زن مبتال به سرطان پستان گردید. همچنین هرلینا و درمانی سبب افزایش تاببه این نتیجه رسیدند که مداخله معنویت 

                                                           
1- Foster, Roche, Delgado, Cuzzillo, Giandinoto & Furness 
2- Emotion regulation 
3- Rubin-Falcone et al. 
4- Qian, Chen & Yuan 
5 - Gross, Sheppes & Urry 
6 - spirituality 
7 - Fry, Matherly & Ouimet 



 
ی سالمندان همبستگی ( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین معنویت و وضعیت سالمت افراد مسن ساکن خانه2019) 1آگرینا

آوری و کاهش ( دریافتند که جلسات مداخله تنظیم هیجان به افزایش تاب1397فشار و همکاران )ایرومندی وجود دارد. بعالوه کریمی ن

( 1398اضطراب مرگ زنان مبتال به سرطان پستان تأثیر معناداری دارد. در این راستا پژوهش نیرومند، صید مرادی، کاکوند و توسلی )

توان از آن به گذارد و میهای استرس فراگیر و تحمل پریشانی تأثیرگذار میهیجان بر مؤلفه آموزش فنون تنظیم حاکی از این است که

 2آوری استفاده کرد. کلیموسکیهای تنظیم هیجان و افزایش تابای مؤثری برای کاهش استرس، بهبود دشواریعنوان روش مداخله

آوری رابطه معناداری وجود دارد. باتوجه به اهمیت معنویت و اثربخشی م هیجان و تاب( نیز در پژوهشی دریافت که بین تنظی2016)

آوری در میان دانشجویان مجتمع آموزش بررسی رابطه معنویت و تنظیم هیجان با تاب های روانشناختی،تنظیم هیجان در کاهش آسیب

( معنویت، 1های زیر بود: این پژوهش درصدد بررسی فرضیهاست. عالی الرستان، هدفی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده 

( معنویت و تنظیم هیجان، 3کند. بینی میآوری دانشجویان را پیش( تنظیم هیجان، تاب2کند.بینی میآوری دانشجویان را پیشتاب

 کنند.بینی میآوری را پیشتاب

 روش 

آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مجتمع آموزش عالی الرستان در  حلیلی است. جامعهت -این پژوهش در حیطه تحقیقات توصیفی

که برآورد جامعه آماری کلیه دانشجویان مجتمع آموزش عالی کار دشواری بود، لذا در این بود. از آنجایی 1400-1399سال تحصیلی 

جویان مجتمع بود، که همگی از بین دانش نفر 134گیری تصادفی استفاده شد. کل حجم نمونه این پژوهش شامل پژوهش از روش نمونه

 آموزش عالی الرستان انتخاب شدند.

 گیری در این پژوهش عبارتند از: ابزارهای اندازه

آوری را ( ساخته شد و سازه تاب2003گویه ای توسط کانر و دیویدسون ) 25این مقیاس  :3دیویدسون-آوری کانرالف( مقیاس تاب

است.  100تا  0گذاری آن بین سنجد و دامنه نمرهمی 4تا همیشه درست =  0یکرت بین کامال نادرست = ای لدر اندازه های پنج درجه

های بهنجار و بیمار، پایایی و روایی آن را تأیید کرده است سنجی این مقیاس در نمونههای رواننتایج مطالعه مقدماتی مربوط به ویژگی

 25گذاری این مقیاس سنجد، یک نمره کل دارد، دامنه نمرهآوری را میه ابعاد مختلف تاب(. این مقیاس اگرچ2003)کانر و دیویدسون، 

آوری را با استفاده از آلفای ( ثبات درونی مقیاس تاب2003(. کانر و دیویدسون )1397دارایی، طامه و محمودی است )ایزدی  125تا 

(، قابلیت اعتماد مقیاس کانر و دیویدسون را با 1384نمودند. محمدی ) گزارش87/0و قابلیت اعتماد بازآزمایی آن را 89/0کرونباخ 

آزمایی و قابلیت اعتماد آن را نیز مناسب گزارش کردند. در پژوهش حاضر  محاسبه و همچنین درستی 89/0استفاده از آلفای کرونباخ 

 گزارش شده است.89/0آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

است که  گویه تشکیل شده 10( تهیّه کردند، از 2003) 4این مقیاس را که گراس و جان ن گراس و جان:ب( پرسشنامه تنظیم هیجا

ای و از کامالً ها بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجهگویه( است. پاسخ 4گویه( و فرونشانی )   6مجدد ) دارای دو خرده مقیاس ارزیابی

و اعتبار بازآزمایی بعد از 73/0و برای فرونشانی  79/0آلفای کرونباخ برای ارزیابی مجدّد  باشد. ضریب( می7( تا کامالً موافق )1مخالف )

( همبستگی درونی برای 2012(. همچنین کاریمن و وینگرهوتس )2003است )گراس و جان،  گزارش شده 69/0ماه برای کلّ مقیاس  3

برای ارزیابی مجدّد  79/0( میزان ضریب آلفای کرونباخ 2011سینی )اند. در ایران، حگزارش کرده79/0و سرکوبی 83/0ارزیابی مجدّد 

                                                           
1 - Herlina & Agrina 
2 - Klimoski         
3- Connor & Davidson 
4- Gross & John 



 
و سرکوبی 83/0( پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای ارزیابی مجدّد 1392است و در پژوهش رستمی ) گزارش کرده

 .به دست آمد75/0به دست آمد. در این پژوهش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  79/0

این پرسشنامه را پارسیان و دونینگ به منظور سنجش اهمیت معنویت در  :1(2009ج( پرسشنامه معنویت پارسیان و دونینگ )

سوالی است و در هر سوال به صورت یک  29ی خودگزارشی اند. این ابزار یک پرسشنامهزندگی افراد و ارزیابی ابعاد مختلف آن ساخته

سوال( و نیازهای  10های خود آگاهی )های خرده مقیاسی کلی و هم نمرهشود. ابزار هم نمرهگذاری می نمره 4تا  1طیف لیکرتی و از 

ها مقیاسو ضریب آلفای زیر 94/0کند. پارسیان و دونینگ، ضریب آلفای کلی پرسشنامه را سوال( را به طور جداگانه محاسبه می 9معنوی )

ی نگر همسانی درونی کلی پرسشنامه است. هم چنین تحلیل عاملی مولفان، بیانگر اعتبار سازهبه دست آورد که بیا 91/0تا  80/0را بین 

 به دست آمد.94/0مناسب این پرسشنامه بوده است. ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای کل مقیاس 

یانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )ضریب های آمار توصیفی )مها از شاخصداده ها: برای تجزیه و تحلیلروش تجزیه و تحلیل داده

عنی داری جهت تعیین م Tبرای تعیین معنی داری مدل و آزمون آماری   Fهمبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمون

 استفاده شد.  SPSSافزارضرایب بتا( با استفاده از نرم

 هایافته

نفر(،  9ساله )19نفر(،  3ساله ) 18نفر دانشجوی پسر در سنین  53نفر دانشجوی دختر و  81افراد شرکت کننده در این پژوهش، شامل 

نفر( و  1ساله ) 26(، نفر 4ساله ) 25نفر(،  8ساله )24نفر(،  19ساله ) 23نفر(،  33ساله ) 22نفر(،  22ساله ) 21نفر(،  34ساله ) 20

 نفر( بودند. 1ساله )27
 آوری های معنویت با تاب: ماتریس همبستگی مؤلفه1جدول

 خودآگاهی معنویت متغیر
های فعالیت

 معنوی

نیازهای 

 معنوی
 اعتقادات

 آوریتاب
R 20/0 18/0 25/0 06/0 17/0 

P 01/0 03/0 00/0 47/0 04/0 

بزرگتر 05/0داری از داری وجود ندارد )سطح معنی معنیآوری همبستگی با تاب های معنویت تنها بین نیازهای معنوی از بین مؤلفه

 است(.
 

درصد از واریانس متغیر  5های معنویت به میزان  باشد. یعنی مؤلفهمی 05/0مقدار آماره ضریب تعیین تعدیل شده برابر  2در جدول 

 کنندآوری را تبیین میتاب
 

 آوریتابهای معنویت با : ضریب تعیین مربوط به مؤلفه2جدول

 

 

 

 

                                                           
1 Parsian & Dunning Spirituality Scale 

آماره دوربین 

 واتسون

ضریب تعیین تعدیل 

 یافته
 Rضریب  ضریب تعیین

88/1 05/0 08/0 29/0 



 
 

 

 

 نتایج تحلیل واریانس یک راهه جهت آزمون معناداری مدل ارائه شده )فرضیه اول(: 3جدول

 مجموع مربعات مدل
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

سطح 

معنی 

 داری

 02/0 3 02/645 1 11/2580 رگرسیون

   37/214 129 70/27653 باقی مانده ها

    133 82/30233 کل

 باشد. دار میشود، مدل رگرسیون مورد نظر معنیمالحظه می 3(  که در جدول05/0( ) کمتر از 02/0داری )با توجه به سطح معنی 
 

 

 آوریو سطح معناداری برای متغیرهای معنویت در مدل تاب tو  βضرایب : 4جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T سطح معناداری 
B انحراف استاندارد Βeta 

 00/0 30/8 ------ 05/9 22/75 عرض از مبدا

 18/0 32/1 13/0 37/0 49/0 خودآگاهی

 83/0 19/0 02/0 44/0 08/0 اعتقادات

 02/0 28/2 26/0 39/0 90/0 های معنویفعالیت 

 13/0 -49/1 -16/0 31/0 -47/0 نیازهای معنوی

( 02/0( برای اعتقادات برابر )13/0شیب خط رگرسیونی استاندارد شده متغیر خود آگاهی برابر ) کهشود مالحظه می 4با توجه به جدول

داری ضرایب برای ( می باشد و باتوجه به اینکه سطح معنی-16/0برابر) ( و برای نیاز های معنوی26/0های معنوی برابر ) برای فعالیت

های  داری وجود ندارد و تنها متغیر فعالیت باشد، پس رابطه معنینمی 05/0متغیرهای خود آگاهی، اعتقادات و نیاز های معنوی کمتر از 

 آوری دارد. معنوی تأثیر مستقیم و معناداری بر تاب
 

 



 
 آوری های تنظیم هیجان با تاب: ماتریس همبستگی مؤلفه5جدول 

 ارزیابی مجدد سرکوبی تنظیم هیجان متغیر

 آوریتاب
R 09/0- 05/0- 09/0- 

P 29/0 51/0 26/0 

 

بزرگتر 05/0داری از آوری همبستگی معنی داری وجود ندارد )سطح معنیهای تنظیم هیجان با تاب با توجه به جدول فوق بین مؤلفه

 است(.
 

 آوری: ماتریس همبستگی متغیر های معنویت و تنظیم هیجان با تاب6جدول

 تنظیم هیجان معنویت متغیر

 آوریتاب
R 20/0 09/0- 

P 01/0 29/0 

داری وجود  معنیآوری همبستگی مثبت و با توجه به جدول فوق، از بین متغیر معنویت و تنظیم هیجان، تنها میان متغیر معنویت با تاب

 کوچکتر است.05/0داری از  دارد چون سطح معنی
 آوریمتغیرهای معنویت و تنظیم هیجان با تاب: ضریب تعیین مربوط به 7جدول

 
 

 

 

درصد از  6توانند باشد، یعنی متغیرهای تنظیم هیجان و معنویت میمی 06/0شده برابر با  مقدار آماره ضریب تعیین تعدیل 7در جدول 

شود، مقدار آماره دوربین واتسون مدل برابر طور که در جدول فوق مشاهده میآوری را تبیین کنند؛ همچنین همانواریانس متغیر تاب

 دهد.ر میباشد که این موضوع از عدم همبستگی پیاپی خبمی  93/1با 
 نتایج تحلیل واریانس یک راهه جهت آزمون معناداری مدل ارائه شده )فرضیه سوم(: 8جدول

 سطح معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 00/0 20/5 64/1113 2 29/2227 رگرسیون

   79/213 131 53/28006 باقی مانده ها

آماره دوربین 

 واتسون

ضریب تعیین تعدیل 

 یافته
 Rضریب  ضریب تعیین

93/1 06/0 07/0 27/0 



 
    133 82/30233 کل

 د.( جدول مالحظه می شود مدل رگرسیون مورد نظر معنی دار می باش05/0( )کمتر از 00/0سطح معنی داری )با توجه به 

 
 آوریو سطح معناداری برای متغیرهای معنویت و تنظیم هیجان در مدل تاب tو  βضرایب : 9جدول

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T سطح معناداری 
B انحراف استاندارد Βeta 

 00/0 17/9 ------ 47/8 73/77 عرض از مبدا

 00/0 04/3 27/0 09/0 29/0 معنویت

 03/0 -11/2 -19/0 14/0 -30/0 تنظیم هیجان

رابر با ب(، و معنویت -19/0شود که شیب خط رگرسیونی استاندارد شده متغیر تنظیم هیجان برابر )مالحظه می 9با توجه به جدول

باشد، این ضرایب اختالف معناداری با صفر ندارند و در می 05/0با توجه اینکه سطح معناداری این ضرایب کمتر از باشد و ( می27/0)

 شود.نتیجه فرضیه سوم تایید می

 

 گیریبحث و نتیجه

ین پژوهش نشان آوری در دانشجویان انجام شد. بخش دوم از نتایج ای معنویت و تنظیم هیجان و تاباین پژوهش با هدف بررسی رابطه

رابطه  یآورو تاب تیمعنو نیپژوهش نشان داد که ب نیا جیاز نتااول بخش داد که بین تنظیم هیجان و تاب آوری رابطه وجود ندارد. 

، مورد "دار وجود داردیرابطه معن یو تاب آور تیمعنو نیب "کند  یم انیکه ب ق،یتحق اول هیفرض جه،ینت نیوجود دارد. با توجه به ا

ی طامه و محمود ایزدی (، 1399ساربان )ی دری(، ح1392) یعالئ ریم زاده وی تق یها با پژوهش جیبخش از نتا نیقرار گرفت. ا دییتا

در راستای تبیین نتایج بخش اول پژوهش،  ( همسو است.1398)و همکاران  رهیز ده انی( و رجب1390و جوکار ) ی(، هاشم1397) ییدارا

های شناختی مهم را در فرآیند مقابله تحت تاثیر قرار می دهند و از این رو معنویت می تواند به افراد می توان گفت، باور ها، ارزیابی 

را ایجاد می نماید که از این راه به تری از کنترل کمک کند تا وقایع منفی را به شیوه متفاوتی ارزیابی نماید، بنابراین معنویت حس قوی

آور به احتمال بیشتری در رویارویی با وضعیت ناگوار در جستجوی (. افراد تاب1392زاده و میر عالئی، کند )تقی سازگاری روانی کمک می

ت، تحمل افراد را در ی همه کارها به دست اوست و خداوندی که بسیار چاره جوسمعنا هستند. داشتن ایمان به خداوندی که سرچشمه

(. 1397دارایی،  طامه و محمودیکند ) ایزدی ها و تغییرات زندگی یاری میدهد و آنها را برای غلبه بر چالشها افزایش میبرابر سختی

شود نجر میکند، بلکه به بهبود رضایت شخص در زندگی نیز مها کمک میافزایش معناداری زندگی نه فقط به فرد در غلبه بر ناسازگاری

 ده کند )رجبیانهای ناسازگار بازی میرسد این ویژگی از معنا نقش مهمی در کمک به افراد در غلبه بر موقعیتدر نتیجه به نظر می

کند. یک رابطه )پیوند( معنوی قوی ممکن است (، معنویت را به عنوان پناهگاه آخر تعریف می1994) 1(. مارکوئن1398زیره و همکاران، 

تواند در ترمیم امید ایت فرد از زندگی را افزایش دهد یا منجر به تطابق )کنار آمدن( با ناتوانی شود. عالوه بر این، رویکردی معنوی میرض

عدالتی، امنیت و خطر، خوب و بد سودمند باشد. ی عدالت و بیتر درباره)برگرداندن امید به حال اول( و به دست آوردن دیدگاهی متعادل

تر منجر شود )هاشمی تر ممکن است به احساس کنترل بیشتر، معناداری و صمیمیت عمیقه شده است که باورهای مذهبی قویمشاهد

                                                           
1 - Marcoen 



 
ها و الطاف خداوند توجه داشته و خداوند را قادر ها، نعمت(. از آنجا که افراد معنوی همواره به یاد خدا هستند، به ویژگی1390و جوکار، 

گوی نیازهای خویش دانسته، احتمال وقوع رویدادهای خوشایند را برای خود بیشتر دانسته و رویدادهای اسخمطلق، حاضر و ناظر و پ

گذارند از این رو، از آرامش و امنیت روانی بهره مند هستند ) حیدری شرف و همکاران، منفی را با توکل به خداوند به راحتی پشت سر می

، مورد تایید قرار نگرفت. این بخش از "آوری رابطه وجود داردبین تنظیم هیجان و تاب "که کند (. فرضیه دوم تحقیق  بیان می1395

( 1399(، کریمی و اسمعیلی )1398پور، شجاعی، حاتمی و همکاران )(، عارف1395های پیشین از جمله عشورنژاد )نتایج با پژوهش

بودن زمان پاسخگویی به سواالت پرسشنامه، عدم  گونی از جمله طوالنیتوان به علل گوناباشد. در تبیین نتایج بخش دوم میناهمسو می

درک مفهوم سواالت پرسشنامه، پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه به صورت تصادفی، نبود الگوهای صبر و تحمل در جوامع امروزی، عدم 

ریزی نهاد آموزش و پرورش بر عدم تمرکز و برنامهتشویق افراد صبور از طرف جامعه با دادن پاداش به آنها، انباشت فشارهای روانی، 

توان پرورش روحیه صبر در فراگیران و کمرنگ شدن معنویت در زندگی افراد و... اشاره کرد. در تبیین نتایج بخش سوم پژوهش، می

ب با هیجاناتی مانند غم و سازد تا هیجان خود و دیگران را تشخیص دهد. برخورد مناسگفت که توانایی تنظیم هیجان فرد را قادر می

تواند بر تنظیم هیجان افراد تاثیر مثبت داشته باشد ) بحرایی، حسینی المدنی خشم داشته باشد. معنویت از متغیرهای مهمی است که می

باورها  دهنده فرد در شرایط ناگوار و دردناک زندگی است. این(. باورهای معنوی با روشن ساختن هدف زندگی، تسلی1399و باصری، 

آوری بیشتری را در رویارویی با موانع تجربه زا با قدرت و آرامش بیشتری مواجه شوند و تابهای تنششوند افراد با موقعیتباعث می

های این پژوهش، محدود بودن نمونه مورد مطالعه به دانشجویان مجتمع آموزش عالی الرستان، عدم کنترل دانشجویان کنند. از محدودیت

های پژوهش را با اطمینان به سایر افراد تعمیم توان یافتهباشد؛ بنابراین نمیشرایط خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می از نظر

ها و با شود این پژوهش در دیگر فرهنگها اشاره شد به پژوهشگران آینده پیشنهاد میهایی که به آنداد. لذا با توجه به محدودیت

های به دست آمده از این تر و با اعمال کنترل بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. همچنین با توجه به یافتهتر و متنوعهای گستردهنمونه

شود که کند، بنابراین پیشنهاد میزا نقش مهمی ایفا میآوری افراد در هنگام رویارویی با شرایط تنیدگیپژوهش، معنویت بر افزایش تاب

ها و ارائه آموزش در راستای تقویت معنویت ها و همچنین مدارس به سهم خود، به برگزاری کارگاهریز دانشگاهمسئوالن و مدیران برنامه

 فراگیران اهتمام بورزند.   

 منابع فارسی:

فصلنامه (. اثربخشی آموزش معنویت بر تاب آوری و کیفیت زندگی زنان مطلقه. 1397ایزدی طامه، احمد و محمودی دارایی، خدیجه )
 .53-73، ص 43، شماره 13، دوره تربیتی زنان و خانوداه -رهنگیف

 یازهاین ،ییزناشو یخانواده بر اساس شادمان یآور تاب یابی (. مدل2020, احمد. )یباصر سید علی ؛ ,یالمدن ینیحس؛  , ژالهییبحرا

 .111-124(, 4)4, سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ. جانیه میتنظ یانجیبا نقش م تیو معنو یروانشناخت نیادیبن

(. مطالعه اثر بخشی معنویت درمانی گروهی بر تاب آوری زنان مبتال به 1392تقی زاده، محمد احسان و میر عالئی، مرضیه  السادات )

 .82-102، ص 7، شماره 2، دوره فصلنامه علمی پژوهشیمالتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان. 

، 12دوره  ،یرانی: روانشناسان ایتحول یروانشناس. جانیه یشناخت ییو نظم جو تی. رابطه معنو(1395فاطمه ) ،یجوکار، بهرام و کمال

 .377-385، ص 48شماره 

زنان  یاز زندگ تیو رضا جانیه میتنظ یدر راهبرد ها یآموزش تاب آور ی(. اثربخش1395) هیزاده، رق رزایمحمد و م ان،یبهشت ینیحس
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عیین اثربخشی آموزش خوشبینی بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان مبتال به فلج ت

 اصفهان شهر مغزی 

 2دکتر نجمه سدرپوشان، 1هاجر مالکی شیخ آبادی

 کارشناسی ارشد، مشاوره و راهنمایی، دانشگاه خمینی شهر، اصفهان -1

 خمینی شهر، اصفهانعضو هئیت علمی دانشگاه  -2

 چکیده



 
ج مغزی فلمادران کودکان مبتال به  یزندگ تیفیک یبر ارتقا ینیآموزش خوشب ریتأثهدف پژوهش حاضر بررسی 

آزمایشی مه ها یک مطالعه نیبود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده شهر اصفهان

 یکودک فلج مغز یان دارامادر هیپژوهش کل نیا یجامعه آمارآزمون با گروه گواه بود. س پ -آزمونبا طرح پیش

افراد  نیپرونده  هستند بودند. از ب یکه دارا 1395-1396مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر اصفهان در سال 

 15ه تعداد بو کنترل  شینتخاب شدند و در هر گروه آزمااهدفمند  یرینفر از مادران با روش نمونه گ 30جامعه 

 کهید درحالارائه ش خوشبینیمداخالت مربوط به آموزش  ش،یگروه آزما یبرا قرار گرفتند. ینفر به صورت تصادف

و کیفیت ( 2003) پرسشنامه کانر و دیویدسون شامل ها داده ی. ابزار گردآوردیارائه نگرد یبه گروه کنترل آموزش

 ز طریق نرماها دست آمده از اجرای پرسشنامهتجزیه و تحلیل اطالعات بهبودند.  زندگی سازمان جهانی بهداشت

 یزندگ تیفیک یبر ارتقا ینیآموزش خوشببا تحلیل کوواریانس انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد  SPSSافزار 

 باشد. می مؤثرشهر اصفهان فلج مغزی مادران کودکان مبتال به 

 آموزش خوشبینی، کیفیت زندگی و کودکان فلج مغزی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 مقدمه

دهد کـه والـدین کودکـان نـاتوان، بـه احتمـال بیشـتری بـا مشکالت اجتمـاعی، اقتصـادی و هیجـانی  شـواهد متعـددی نشـان می

و کیفیت زندگی آنها نسـبت به ( 2010، 1) داگونشـوند  رو مـی روبـهکـه غالبـاً ماهیـت محدودکننـده، مخـرب و فراگیـر دارنـد، 

 اند کـه داشتن یـک کـودک نـاتوان بـه مطالعات پیشین نشان داده(. 2007، 2تونا و آناالنتـر اسـت ) والدین کودکان سالم، پـایین

شود  ویژه والدین می اسـترس در خانواده و بهگذارد و باعث ایجاد  داری بـر وضـعیت روانشناختی والدین تأثیر می طـور معنـی

مادران با توجه به ساختار شخصیتی خود، بیشتر احسـاس مسؤولیت و یا گاهی  (. 2007، 3بویل)اسکیو، بالمبرگ، رایس، وایزر و 

با همسایگان، نمایند، بیشـتر از پدران  بیشتر وقت و انرژی خود را صرف کودک می کنند. از طرفی چون آنهـا احساس گناه می

فشار   .(1381گیرنـد )حسـینی و رضازاده،  اطرافیان و فامیل ارتباط دارند و در معرض توضـیح دادن وضـعیت کـودک قـرار مـی

                                                           
1. Dogan 
2.  Tuna & Unalan 
3. Schieve, Blumberg, Rice, Visser & Boyle 



 
روانی وارد بـر ایـن مـادران بـه دلیـل استمرار، عالوه بر سالمت جسمی و روحی خودشان، سالمت و آسایش همسران، فرزندان سالم 

 یمراقبت از کودک فلج مغز. تر سالمت و بهداشت روانی کل جامعـه را متـأثر خواهد کرد  ناتوانشـان و در سطحی وسیعو نیز فرزند 

بهم   ،یجسمان یخواب، مشکالت روان تیمختل شدن وضع لیاز قب یلیگذارد که باعث بروز مسا یبه جا م مادرانشانبر  یمنف ریتاث

 ،یشود. از طرف یم یبه مسائل سالمت یدگیرس یبرا ،یزمان تیو محدود یفشار مال ،ییمسائل زناشو ،یخوردن تعادالت اجتماع

 لیو تحم یو روان یروح ،یجسم یفشارها جادیسو و ا کیدر خانواده از  جامخانواده ضمن مختل کردن انس یاز اعضا یکی تیمعلول

مادران  نیاندازد، بنابرا یرا در مادر به مخاطره م یو تاب آور یزندگ تیفیک لیسالمت محور از قب یرفتارها گر،ید یاز سو یبار مال

 .دارند  یشتریب تیبه حما ازین

از  یاریبساز  متغیرهای مرتبط با والدین این قبیل کودکان به طور کلی و مادران به طور اخص کیفیت زندگی آنان می باشد، 

کودک  یثر در گسترش مشکالت رفتارؤعوامل م نیاز مهمتر یکی زندگی مادران تیفیاند که ک دهیرس جهینت نیپژوهشگران به ا

 بلواکنش دلسوزانه و قا ییاز رابطه خود با فرزندانشان بر توانا نوالدی ادراک که اند گزارش کرده ی. مشاوران متعددی شودمحسوب م

 (.2009، 1)ساندرز ی گذاردم ریثأآنان نسبت به کودکان ت ینبی شیپ

 ،یمداخالت بهداشت یهمچون ارزیاب یآید که جهت موارد یبه شمار م یمهم سالمت یاز پیامد ها یامروزه یک یزندگ تیفیک

از  یوجود دارد بعض یزندگ تیفیاست. نظریات متفاو تی در مورد ک یضرور یسالمت یاز پژوهش ها یآن در بسیار یریاندازه گ

اگر  نینامید، بنابرا یتوان آن را کیفیت زندگ یی سنجده شود مکه تواما چندین بار بعد از سالمت یمحققین معتقدند تنها در صورت

برخی از توانمندیهای انسان که به منش و بر خانواده خواهد گذاشت.  یمثبت ریسالم باشند، تأث گریکدیخانواده و روابطشان با  یاعضا

هدیدکننده را کمتر این گونه تصور کنند و سرشت او مربوط می شود جنبه روانی داشته و به افراد کمک می کند تا حوادث بالقوه ت

آزمایشگاهی  حقیقات(. تحقیقات میدانی و نیز ت2007، 2و استنتون لورییا واکنشهای خود را نسبت به این گونه حوادث کنترل کنند )ت

هچنین این توانمندیها نشان داده اند که توانمندیهای روانی انسان با کاهش عالئم جسمی و روانی استرس، همبستگی مثبت داشته و 

عبارتند از: خوشبینی، تسلط،  وانمندیها،(. مهمترین و معتبرترین این ت2014،  نجریو س فیتأثیر مثبتی بر سالمتی روانی دارد) ر

عزت نفس و برون گرایی. به طور کلی روانشناسی مثبت به عنوان رویکردی جدید در روانشناسی، به عنوان متمم رویکردهای قبلی 

 گمن،یباشد)سل میطالعه هیجانات و ویژگیهای مثبت در انسانها می پردازد، و بیشتر متوجه نقاط قوت و استعدادهای ذاتی انسانها به م

(. هدف دیگر روانشناسی مثبت شناسایی و تعریف مفاهیمی است که به تأمین سالمتی و شادکامی افراد  و بهره مند 2000، زیاسک

بر این که در آینده، رویدادهای  بنیکمک کند. می توان گفت خوشبینی یا داشتن نوعی انتظار کلی مشدن آنها از یک زندگی سالم 

خوب بیشتر از رویدادهای بداتفاق خواهند افتاد، می تواند بر رفتار افراد و نحوه کنار آمدن آنها با مشکالت و رویدادهای فشارزای 

مثبت برای آنها اتفاق بیفتد و همین اطمینان به آینده، باعث  پیامدهایارند در آینده زیرا افراد خوشبین انتظار د.زندگی تأثیر بگذارد 

چنین افرادی حتی اگر با .ایجاد احساس مثبت در فرد می شود. در نتیجه، سازگاری روانشناختی باالیی را در او به وجود می آورد 

بت به آینده خوشبین بوده و بر این باور هستند که با تالش از آنجا که نس شوندمشکالت و رخدادهای فشارزای زندگی هم مواجه 

                                                           
1. Sanders 
2. Taylor & Stanton 



 
خود می توانند مشکالت را حل کنند، از راهبردهای مثبت کنار آمدن نیز برای مواجهه با این موقعیتها استفاده می کنند و این مسأله 

دیشی میتواند سیستم ایمنی بدن و در عالوه بر این، خوشبینی و مثبت ان.می تواند به سالمتی روانی و جسمانی آنها منجر شود 

 .نتیجه سالمتی را افزایش دهد

رسد آموزش  خوشبینی در پژوهش حاضر، با توجه به عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی مادران دارای فرزند فلج مغزی به نظر می

دران دارای فرزند آن در کیفیت زندگی ما در این خصوص مؤثر باشد. بنابراین بررسی این متغیر به عنوان متغیر مستقل و کشف نقش

 ای مطرح باشد. های مداخلهتواند به عنوان یکی از روشفلج مغزی می

 مبانی نظری پژوهش 

 کیفیت زندگی

 ،یمحل یزیوبرنامه ر تیریسطوح مد ،یاسیوس یاقتصاد ،یاجتماع لیاز مسا یاریدهه است که بس نیچند یزندگ تیفیمفهوم ک 

 تیفیوضوع کم ریاخ یدر سال ها نینش تیو جمع یقرار داده است. با توجه به رشد نقاط شهر ریرا تحت تاث یالملل نیو ب یمل

 مورد توجه قرار گرفته است. یتوسعه به طور روز افزون لو در حا یصنعت یکشورها یدر شهر ها یزندگ

های سالمت و مراقبت اجتماعی مشخص در پژوهشکیفیت زندگی یک مفهوم انتزاعی و چند بعدی است که به عنوان یک پیامد مفید 

ادراک شخص از موفقیت »شده است. گروه کیفیت زندگی سازمان جهانی سالمت کیفیت زندگی را به این صورت تعریف کرده است: 

ها در ارتباط کند و با اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانیخود در زندگی در شرایط فرهنگی و نظام ارزشی که در آن زندگی می

های مختلف مردم معنای متفاوتی از مفهوم کیفیت زندگی استنباط منظور از ماهیت انتزاعی کیفیت زندگی این است که گروه«. است

 (.2013، 1کنند )موخرجیمی

های موجود با چالش ردفگیری بهترین انرژی یا نیرو در فرد است که این نیرو برای سازگاری موفقیت آمیز کیفیت زندگی معیار اندازه

کنندگان در مورد رسد. به عالوه کیفیت زندگی نوعی ارزشیابی ذهنی است و افراد خود بهترین قضاوتدر دنیای واقعی به مصرف می

 (.1382باشند )تاجور، کیفیت زندگی شان می

یر نظام فرهنگی ندگی خویش فتحت تاثتعریف سازمان جهانی بهداشت از کیفیت زندگی چنین است ارزیابی وادراک افراد از وضعیت ز

 ی بر وضعیت جسمانی،های فرد به میزان وسیع خواسته .ارهایمع ،انتظارات وارزشی موقعیتی که دران زنگی می کنند ودر واقع اهداف،

  رد.اجتماعی ومحیط زیست داارتباطات  خود کفایی، زانیم اجتماعی واعتقادات شخصی، روابط استقالل، زانیم ی،روان

دیگر اتفاق نظر ای از مفاهیم با یکعلیرغم اینکه در مورد کیفیت زندگی چالش های متعددی وجود دارد، ولی محققیق در محدوده

 ها شامل چند بعدی بودن، ذهنی بودن و پویا بودن است.دارند. این مفاهیم و ویژگی

 عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی

 یز زندگافرد  یعموم تیآن حوزه رضا م،یریدر نظر بگ یزندگ تیفیحوزه ک نیحوزه را به عنوان مهمتر کیاگر  :یفرد تیرضا

 دهه بوده است. 4از  شیب یبرا کایدر امر یزندگ تیفیبخش اعظم مطالعات ک یفرد تیاست. رضا

                                                           
1. Mukherjee 



 
 لهیبوس یمحل زندگ تیفیاست. ک یزندگ تیفیک قاتیاز عوامل مهم در تحق یکی یکیزیف طیاستاندارد مح :یکیزیف طیمح عوامل

 شوند. یم یابیمنزل و...ارز شیداخل منزل، آب گرم، گرما ییدستشو رینظ هیعدم وجود امکانات اول ایمساحت مسکن، وجود 

در جوامع  چه یاجتماع طیمح یادیبن یاز جنبه ها یکیخانواده و اجتماع به عنوان  یتیحما یشبکه ها :یاجتماع طیمح عوامل

ما نشان  یتار اجتماعرا در ساخ یو خانوادگ یاجتماع یشبکه ها تیموضوع نه تنها اهم نیو چه تا به امروز وجود داشته است. ا هیاول

 جلب کرده است. زیرا ن یاجتماع یمراقبت ها استگذارانیدهد بلکه توجه س یم

نوان عوامل فرهنگ، درآمد و ثروت به ع نیو پاسخ افراد به ا یبا برتر دانستن فرهنگ مصرف جهان :یاجتماع یاقتصاد عوامل

 ست.ا شیدر حال افزا یزندگ هیاول اتیضرور ستیکه ل یمعن نیشود. به ا یم یافراد تلق یزندگ تیفیموثر بر ک یاساس

 تیوقعممتفاوت منتسب به سن، جنس،  یاجتماع یها گاهیمنبعث از پا یفرهنگ یتفاوتها یدر علوم اجتماع :یفرهنگ عوامل

 میهست یندگز تیفیکردن مفهوم ک یکه در حال ذهن ی. زمانمیکن یم یو بررس ییافراد را شناسا یو مذهب یقوم نهیشیپ ،یطبقاط

 یدازه که تفاوتهاعوامل به همان ان نیرسند، اما در واقع ا یبنظر م کنواختیو  شابهم یعوامل )سن، جنس و.( اغلب به صورت نیا

 تفاوتها هستند. نیا نیمب زیگروهها ن نیکنند، در ب یبازتاب م یرهنگو ف یاجتماع یرا در داخل گروهها یفرد

 ینام برده م یحتم یو از مرگ به عنوان رخداد ندهیآ یزندگ یها یژگیبه عنوان و یماریو ب یاز ناتوان :یسالمت تیوضع عوامل

 جود دارد.و یدار یرابطه معن یزندگ تیفیو سالمت روان با ک یعملکرد ییتوانا ،یسالمت جسمان نیشود. مشخص شده است که ب

ه ب یتیمرتبط با سالمت روان او است. عوامل شخص مایفرد اغلب مستق کی یو ساخت روان شناخت تیشخص :یتیشخص عوامل

 گذارد. یم ریافراد تاث یزندگ تیفیبر سالمت روان بر ک ریتاث قیاز طر میمستق ریصورت غ

اشند. عوامل ب یم یو اجتماع یکیزیف طیاما مستقل از مح یتیمرتبط با عوامل شخص یعوامل استقالل فرد :یاستقالل فرد عوامل

باشد.  یه آنها ممتعلق ب یو اجتماع یکیزیف طیمح رامونیبحث پ ایکنترل  ،یکنترل فرد ،یریگ میتصم ییشامل توانا یاستقالل فرد

 (.1389،یترجمه محقق ،)بوند، کورنر

 ابعاد کیفیت زندگی

محققان،  یرخدهند. به اعتقاد ب یم لیرا تشک یشخص یستیشود که بهز یاز عوامل اطالق م ییبه مجموعه ا یزندگ تیفیک ابعاد

سنجش  یراببتواند  یشنهادیاست که هر مدل پ نیدارد ا تیآنچه اهم ست،یمهم ن یلیخ یزندگ تیفیک یتعداد ابعاد مورد بررس

مهم است  شان یزندگ تیفیک نییمردم در تع یبرا ییها زیچه چ نکهیدهد، به ا یم هارائ یچارچوب چند بعد کی یزندگ تیفیک

 بداند. یزندگ تیفیمفهوم ک ندهیابعاد، در کل نما ریهر بعد را در کنار سا یاسام ییبپردازد وشاخص ها

 یزندگ تیفیک یلکند. به طور ک یم دیباشد، تاک یم یطیو مح یاجتماع ،یکه شامل ابعاد اقتصاد یزندگ تیفیبر ابعاد ک ریز شکل

 و ابعاد طیمح ،یروابط اجتماع ،یسطوح عدم وابستگ ،یابعاد روانشناس ،یکیزیشود. ابعاد ف یم یگروه دسته بند 6در چهار چوب 

 یو اقتصاد یتماعاج ،یطیحال ابعاد مح نیشود. در ع یم میشاخص تقس ریابعاد خود به چند ز نیاز ا کیکه هر  یلیتما ای یاقیاشت

 ی. )فرجهستند یداریو پا یزندگ تیقابل نهیزم ایهستند که نشان دهنده بستر  یزندگ تیفیک یاصل هیسه پا رندهیدر بر گ

 (.1389،ییمال

 بررسی کیفیت زندگی



 
 سه نوع مختلف در بررسی کیفیت زندگی وجود دارد: 1بر اساس نظریه هایری

 بر اساس قداست زندگی

 بر اساس کارایی عملی

 بر اساس استقالل انسانی

گیری کیفیت زندگی منحصر به فرد بوده و برای اخذ تصمیمات الگوی اول انسان را مقدم فرض کرده است و معتقد است که اندازه

باشد و طوالنی کردن مدت زندگی پیامد اساسی است که بدون در نظر گرفتن کیفیت زندگی نیز قابل بالینی دارای اهمیت نمی

های های بالینی و ارزیابیدارد که کیفیت زندگی جایگزین واژه مقدس حرمت زندگی بشری در مراقبتنیز بیان می 2کخحصول است. 

باشد، می مربوط به سالمتی در آمریکای شمالی شده است. نظریه تقدس و حرمت زندگی بشری معتقد است که زندگی انسان مقدس

 االمکان در ارتقای کیفیت زندگی آن کوشا بود.کرد بلکه بایستی حتی بنابراین بدیهی است که نباید آن را فقط حفظ

ارایی و سیستم امکانات باشد، چرا که به کالگوی دوم به ارزیابی کیفیت زندگی در زمینه علمی پرداخته و مورد توجه اقتصاددانان می

 .ی خارجی تکیه داردی مشاهدههگیری عینی به وسیلنماید. مانند سایر علوم این الگو نیز به اندازهتوجه می

نماید. فرضیه این الگو این است که کیفیت زندگی چیزی بیش گیری فردی تأکید میالگوی سوم به استقالل توجه داشته و بر تصمیم

صنایع دارویی  مداران و حتیها اعم از روحانیون، اقتصاددانان، سیاستباشد. این الگو مورد توجه بسیاری از گروهاز نظر خود فرد نمی

 (.2004، 3ریبیرو -قرار گرفته است )پایس

 توان از سه چشم انداز مهم مورد بررسی قرار داد:کیفیت زندگی را می

 الف( کیفیت زندگی به صورت کلی

 ب( کیفیت زندگی در ارتباط با سالمتی

 ج( کیفیت زندگی در ارتباط با بیماری

 شود:اجتماعی، جسمانی( به دو شکل سنجیده میهای سالمتی )روانی، هر کدام از حوزه

ع و استفراغ، تب، رنگ اند، مثل تهومشاهده الف( ارزیابی عملکرد یا وضعیت سالمت که نمونه ای از وقایع زندگی بیمار است که قابل

 ...پریدگی و 

 که بیانگر ادراک فرد از وقایع زندگی است. ب( ارزیابی ذهنی از سالمت

مراهی ارزیابی عینی هتواند در ی سالمت در درجه سالمتی بیمار مهم است، اما ادراک ذهنی بیمار و تجربیات او میاگر چه ابعاد عین

 (.1383بیمار، یک کیفیت زندگی واقعی را به دست دهد )عرفانی جرابچی، 

 خوشبینی

                                                           
1. Hairy 
2. Kokhh 
3. Pais- Ribiero. 



 
طور معمول رخ می دهد، تعریف شده خوش بینی به معنای داشتن گمان خوب برضد عقیده بد و مسائلی که در زندگی هر روز به 

است  و افراد بدبین کسانی هستند که معموال منتظر رخ دادن اتفاقات و حوادث بد هستند. خوش بینی مانند امید به معنای آن است 

درست که فرد انتظار قوی داشته باشد؛ انتظاری در این جهت که علی رغم وجود موانع و دل سردی ها در مجموع زندگی، همه چیز 

خواهد شد. از دیدگاه هوش هیجانی خوش بینی نگرشی است که افراد را در رویارویی با رویدادهای دشوار، در مقابل افتادن در گرداب 

بی تفاوتی، ناامیدی و افسردگی، مقاوم می سازد. خوش بینی همانند امید که خویشاوند نزدیک آن است زندگی ما را پربار می سازد. 

د امید می تواند موفقیت انسان ها را پیش بینی کند .خوش بینی بر شیوه هایی که مردم با فقدان ها و داغ دیدگی خوش بینی همانن

ها یا بیماری های مزمن اعضای خانواده برخورد می کنند، اثر می گذارد. افراد خوش بین داغ دیده از استراتژی های سازگاری، ارزیابی 

کالت به وسیله جستجوی حمایت اجتماعی و ایجاد حواس پرتی از طریق شرکت در سرگرمی مجدد فقدان در شرایط مثبت، حل مش

ها و تمرینات استفاده می کنند در مقابل افراد بدبین از استراتژی های سازگاری مانند انکار، حواس پرتی از طریق نشنیدن افراطی 

 می پردازند .

 خوش بینی و رابطه آن با سالمت 

با کارکرد مثبت و سازگاری رابطه دارد، خوش بینی است. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد خوش بینی به یکی از عواملی که 

افزایش سالمتی انسان ها کمک می کند. مطالعه ای نشان داده است که مردان و زنان سالمندی که نگاه مثبت به زندگی دارند کمتر 

منفی دارند. تاثیر مثبت اندیشی می تواند تاثیر بلندمدتی باشد. تحلیل زندگی  دچار حمله قلبی می شوند نسبت به کسانی که نگاهی

نامه های خودنگاشته مادران روحانی کاتولیک که زندگی نامه خود را بیش از شصت سال قبل نوشته اند نشان می دهد که مادرانی 

نگاهی خنثی داشته اند. البته ممکن است نگرش های  که نگاهی مثبت به زندگی داشتند عمر طوالنی تری کرده بودند تا مادرانی که

 مثبت خود نتیجه سالمتی باشد. همچنین ممکن است اتخاذ نگرش مثبت تر، به سالمتی آدم ها کمک کند.

همچنین تحقیقات سلیگمن نشان داد که خوش بین ها به طور کلی  کارایی بیشتری دارند و از لحاظ ذهنی و جسمی سالم تر از 

 (.2000هستند )سلیگمن و میهالی، بدبین ها 

 سالگی از بدبین هاسالم تر بودند. 45ساله، در  25سالمت جسمی: یک یافته تحقیقاتی جالب نشان داده است که آدم های خوش بین 

 در تحقیقی دیگر فشار خون خوش بین ها از بدبین ها کم تر بود .

سرده نشدن را پیش بینی می کند. در مطالعه ای دیگر، بین خوش بینی سالمت ذهنی: در مطالعه ای معلوم شد خوش بینی امکان اف

 و سالمت روان باالی بیماران سرطانی، رابطه نشان داد . 

با توجه به تحقیقات تجربی صورت گرفته می توان تفاوت بین این دو رهیافت )منفی و مثبت( را بررسی کرد و قسمت هایی از آن ها 

بود سالمت روان موثر یا مضر باشد. پذیرش تفکرات مثبت و منفی طبق تجارب و تحقیقات صورت گرفته را یافت که می تواند در به



 
بیان کننده همبستگی این دو بخش از عناصر پایه و تفاوت آن ها در کاربرد و درمان و تاثیرهای متفاوت آن ها ست که کاربردی 

 متفاوت برای آن ها ایجاد می کند .

 پیشینه تحقیق

روانشناختی  اثر آموزش مثبت اندیشی بر تنظیم هیجانی و بهزیستی "(، در پژوهشی تحت عنوان1395طباطبایی و نصری )غیاثی، 

موزش مثبت اندیشی بر متغیرهای اصلی تنظیم هیجانی دریافتند که، آ "94-93دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بیرجند در سال 

ثیر معنا تأ ودخارزیابی مجدد شناختی، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران و پذیرش و زیر مولفه های  و بهزیستی روانشناختی 

 ثربخش نیستدار دارد. ولی آموزش مثبت اندیشی بر زیر مولفه های سرکوبی، استقالل، تسلط بر محیط و هدفمندی در زندگی ا

ر ارتقای روابط بین دانشجویان و نقش مثبت اندیشی داثر آموزش مثبت اندیشی بر تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی بنابراین، .

 .فردی، سالمت روانشناختی و توانایی های ابراز وجود را تاًیید می کند

دگی، استرس ثیر آموزش مثبت اندیشی بر کیفیت زندگی و کاهش افسرأت "(، در پژوهشی تحت عنوان1394نیک منش و زند وکیلی )

و ارتقای سطح  موزش مثبت نگری بر کاهش میانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس ند که،دریافت "و اضطراب بزهکاران نوجوان

ضطراب و استرس و کیفیت زندگی نوجوانان موثر بوده است. بنابراین با توجه به موثر بودن آموزش مثبت نگری برکاهش افسردگی، ا

مثبت نگری را برای  توصیه می شود برنامه های مبتنی بر آموزش ارتقای کیفیت زندگی به دست اندرکاران امور نوجوانان و بزهکاران

   کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش کیفیت زندگی این نوجوانان به کار ببرند.

( در مطالعه خود نقش ذهن آگاهی در والدگری و مشارکت والدین بررسی 2016) 1پارنت، مک کی، آنتون، گونزالز، جونز و فورهند

ها در سه مرحله از رشد نوجوانان نشان دادند که اثرات ذهن آگاهی هدف مند والدین به همان اندازه اثرات غیرمستقیم کردند. یافته 

 ذهن آگاهی والدین و مشارکت آگاهانه والدین در کیفیت روابط مشارکتی و والدگری تاثیر دارد. 

بررسی نقش خوشبینی به عنوان مؤلفه ای در باب  "(، در پژوهشی تحت عنوان2017) 2میراندا، ورچی، خیط، جورسکا و آندرسون

دریافتند که، آموزش خوشبینی و مؤلفه های مثبت نگر بر کاهش افسردگی و مؤلفه  "افزایش سالمت روانی بر کاهش افسردگی افراد

 های منفی تأثیر گذار می باشد.

 روش تحقیق

-های نیمه آزمایشی با یک گروه ازمایشی و یک گروه کنترل به صورت پیش آزمونجمله طرح این پژوهش، بر حسب طرح تحقیق از

گیرد. در این پژوهش، مادران دارای فرزند فلج ی پژوهش های کاربردی قرار میپس آزمون است و برحسب هدف پژوهش، در دسته

آزمایش مداخله ی خوشبینی ارائه شد، اما گروه کنترل  مغزی به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. به گروه

                                                           
1: Parent,  McKee,  Anton, Gonzalez, Jones, Forehand 
2. Mirandaa, Weierich, Khaita  Jurskaa &  Andersenc 



 
جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران دارای کودک فلج مغزی مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر اصفهان دریافت نکرد.   ی مداخله

از آنجایی که مطالعه کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و و قت زیاد می باشد لذا از بین افراد .  هستند بودند  ندهکه دارای پرو

نفر به صورت تصادفی  15نفر از مادران با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در هر گروه آزمایش و کنترل به تعداد  30جامعه 

 قرار گرفتند. 

 دادی استفاده شده است. م -های کاغذاز پرسشنامه ،تآوری اطالعاجمعبرای در پژوهش حاضر 

 ،یسالمت جسمان یعنیسنجد  یم یمرتبط با سالمت طهیح 4را در  یزندگ تیفیپرسش نامه ک نیا: 1پرسشنامه کیفیت زندگی

 یپرسش نامه دارا نیسوال است. ا 8،3،6،7 یدارا بیبه ترت طهیاز ح کی. هریزندگ طیو مح یروابط اجتماع ،یسالمت روانشناخت

دهد.  یمورد پرسش قرار م یسالمت را به طور کل تیو سوال دوم وضع یرا به طور کل یزندگ تیفیکسوال بوده که سوال اول  26

 20و  نینشانه بدتر 4بدست خواهد آمد؛ که  کیتفک طهیهر ح یبرا 20تا  4معادل  یازیامت طهیپس از انجام محاسبات در هر ح

وجدزاده  یهالکوئ ،ینجات، منتظر رانی(. در ا2،2000ینبوشنل و مارت ک،یپاتر ،یاست )بونوم طهیدر آن ح تیوضع نینشانه بهتر

 ی( به شاخص همبستگ2007در پژوهش نجات و همکاران ) ییایپا ریکرده اند. مقاد یابیترجمه و هنجار ی( آن را به فارس2007)

 نیبدست آمد. همچن 84/0، 75/0، 77/0، 77/0 بیبه ترت طیومح یروابط اجتماع ،یروانشناخت ،یسالمت جسمان طهیدر ح یدرون

قابل قبول  ییایاز پا یبدست آمد که حاک 84/0، 55/0، 73/0 70/0 بیکرونباخ به ترت یمولفه ها با استفاده از آلفا یدرون یسازگار

 .است یزندگ تیفیو مناسب پرسش نامه ک

 محتوای جلسات ارائه شده

لسه برگزار ساعت و هفته ای دو ج 1جلسه خواهد بود و هر جلسه به مدت  12که شامل  بسته آموزشی یا همان پروتکل آموزشی 

 خواهد شد. محتوای پروتکل آموزشی بر مبنای آموزش خوشبینی می باشد و محتوای جلسات عبارتند از:

 خالصه جلسات آموزشی-1جدول

ندیها به جای تمرکز بر یخچه روانشناسی مثبت و تأکید این شاخه از روانشناسی بر نقاط قوت و توانمآشنایی اولیه و بیان تار جلسه اول

 .نقاط ضعف و کمبودها

 جلسه دوم
 افزایش هیجانات مثبت در زمان حال

ود در گذشته راضی خافزایش هیجانات مثبت در زمان گذشته؛ به طوری که فرد وقتی به گذشته خود بنگرد از رفتار و عملکرد  سوم جلسه

 .و خرسند باشد

 افزایش هیجانات مثبت در زمان آینده چهارم جلسه

                                                           
1. Quality of Life Scale 
2. Bonomi , Patrick, Bushnell & Martin 



 
خاص و علت آن را  ویژگیهای افراد خوشبین. افراد خوشبین رویدادهای بد را موقتی، مربوط به امور  بررسی سبک اسنادی و جلسه پنجم

 کنند بیرونی میدانند و بنابراین خود را سرزنش نمی

 .مبارزه با افکار و باورهای غیر منطقی ششم جلسه

 دستیابی به روشهای غلبه بر افکار غیر منطقی در دانشجویان به وسیله بحث و مناظره جلسه هفتم

زایش هیجانات مثبت به منظور افزایش بهزیستی با تأکید بر هیجانات مثبت و انجام فعالیتهایی که باعث اف  زندگی لذتبخش جلسه هشتم

 شود، شخص می

ل کار، روابط اجتماعی زندگی مولد به منظور افزایش بهزیستی با تأکید بر تشخیص نقاط قوت و چگونگی استفاده از آنها در مح جلسه نهم

 .با دیگران و اوقات فراغت

مه دنیا هجامعه و حتی  به منظور افزایش بهزیستی و انجام کارهایی که نتایج مثبت آن به خانواده، زندگی معنادار :جلسه دهم جلسه دهم

 برگردد

 از طریق زندگی لذتبخش دست یابی به زندگی کامل جلسه یازدهم

 آزمون جرای پس جلسه دوازدهم

   

 "افزارنرم ابتدا داده ها وارد ،کننده در پژوهششرکت  30های به دست آمده از جهت تجزیه و تحلیل داده ،در این پژوهشدر نهایت 

انحراف استاندارد، و  ،ها، از میانگینجهت توصیف داده .ه شدندوارد گردید 142SPSSی علوم اجتماعی، نسخهی آماری در بسته

 استفاده شد.چند متغیره  کوواریانسها از تحلیل برای تحلیل داده

 

 اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش

 ارائه شده است: 2اطالعات توصیفی کیفیت زندگی و خرده مقیاس های آن و تاب آوری در جدول 

 اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش به همراه خرده مقیاس ها-2جدول 

 میانگین تعداد آزمون گروه شاخص آماری
انحراف 

 استاندارد
 بیشینه کمینه

 سالمت جسمی

 کنترل

 00/28 00/14 43/4 60/21 15 پیش آزمون

 00/31 00/16 46/3 80/24 15 پس آزمون

 آزمایش

 00/24 00/11 38/3 00/17 15 پیش آزمون

 00/28 00/16 06/3 53/20 15 پس آزمون

 00/28 00/18 12/3 90/22 15 پیش آزمون

                                                           
1. statistical package for social sciences 



 

 سالمت روانشناختی

 کنترل
 00/31 00/17 22/3 10/22 15 پس آزمون

 آزمایش

 00/21 00/13 32/2 53/16 15 پیش آزمون

 00/26 00/16 90/2 20/20 15 پس آزمون

 روابط اجتماعیسالمت در 

 کنترل

 00/16 00/9 34/2 90/11 15 پیش آزمون

 00/16 00/7 25/2 26/12 15 پس آزمون

 آزمایش

 11/ 00/5 64/1 13/8 15 پیش آزمون

 00/14 00/7 43/1 46/10 15 پس آزمون

 سالمت محیطی

 کنترل

 00/11 00/5 79/1 33/8 15 پیش آزمون

 00/10 00/6 64/1 13/8 15 پس آزمون

 آزمایش

 00/10 00/5 91/0 93/7 15 پیش آزمون

 00/16 00/13 47/1 40/14 15 پس آزمون

 کیفیت زندگی به طور کلی

 کنترل

 00/9 00/5 24/1 53/7 15 پیش آزمون

 00/8 00/4 43/1 26/7 15 پس آزمون

 آزمایش

 00/9 00/5 98/1 20/7 15 پیش آزمون

 00/15 00/8 68/1 26/11 15 پس آزمون

 00/90 00/61 58/8 53/78 15 پس آزمون

 

نشان داده شده است، چنانچه مشاهده می شود در میزان نمره متغیرها در پس  2اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 

 آزمون های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بعد از دریافت مداخله افزایش نشان داده شده است. 

 های استنباطییافته 

 بررسی فرضیه تحقیق

 ریشهر اصفهان تأثفلج مغزی مادران کودکان مبتال به  یزندگ تیفیک یبر ارتقا ینیآموزش خوشبفرضیه تحقیق بیانگر این است که 

برای بررسی این فرضیه اصلی اول از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. قبل از اجرای این آزمون دو پیشفرض مربوط یه  دارد.

آزمون و فرض وجود رابطه خطی بین پسهمگنی شیب های رگرسیونی و همگنی واریانس ها مورد بررسی قرار گرفت. در این پیش



 
شود. نتایج بدست ها نیز بررسی میها در گروهشود. همچنین همگن بودن واریانس دادهآزمون متغیرهای پژوهش بررسی میپیش

 ارائه شده است.  3آمده در جدول 

 های آزمون تحلیل کوواریانسفرضنتایج بررسی پیش -3جدول 

 متغیر
 همگنی شیب ها همگنی واریانس ها

 معناداری F معناداری لوین

 50/0 42/0 23/0 45/1 کیفیت زندگی

 

شود که برای هردو متغیر، پیشفرض مربوط به همگنی شیب ها و پیشفرض همگنی واریانس ها  برای اجرای آزمون مشاهده می

 تحلیل کوواریانس برای پژوهشگر مجاز بود.

 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه برای کیفیت زندگی-4جدول 

 ETAضریب  سطح معنا داری F مجذورتمیانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع پراش

 02/0 43/0 64/0 94/1 1 94/1 پیش آزمون

 59/0 001/0 19/40 94/121 1 94/121 گروه

    03/3 27 92/81 خطا

     30 00/2780 کل

 

مداخالت که فرضیه پژوهش حاضر تایید شده است و نمرات میانگین تعدیل شده نشان می دهد تاثیر  نشان می دهد 4جدول شماره 

انجام شده بر افزایش کیفیت زندگی اعضای گروه آزمایش تأیید می شود. به عبارتی پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، اثر معنی دار 

 (.F(1و27)=P ،19/40<001/0عامل بین آزمودنی های گروه آزمایش وجود دارد )

 بحث و نتیجه گیری:

شهر اصفهان پرداخته شدو  فلج مغزی تعیین اثربخشی آموزش خوشبینی بر تاب آوری مادران کودکان مبتال به در مطالعه حاضر به 

یافته  دارد. ریشهر اصفهان تأث فلج مغزیمادران کودکان مبتال به  یزندگ تیفیک یبر ارتقا ینیآموزش خوشب نتایج نشان داد که 

مؤثر می باشد.  شهر اصفهان فلج مغزیهای تحقیق نشان داد که آموزش خوشبینی بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان مبتال به 

 شیدر دو گروه کنترل و آزما کیفیت زندگیآزمون  نمرات پس سهینکووا( جهت مقاآ) رهیمتغتک  انسیکووار لیآزمون تحل جینتا

و  شیآزما یها گروه یها یآزمودن نیاثر معنادار عامل ب آزمون، شینمرات پ لیپس از تعد کیفیت زندگیمتغیر نشان داد که در 

مادران کودکان مبتال به  یزندگ تیفیک یبر ارتقا آموزش خوشبینیمعنا است که  نیبه ا افتهی نیا یکنترل وجود دارد. به طور کل

(، نیک منش 1394مهرآفرید و همکاران )(، 1395یافته های این پژوهش با پژوهش های غیاثی و همکاران ) نسبت داد.  فلج مغزی



 
(، بوسلی و همکاران 2017(، میراندا و همکاران )1393(، گل پرور و بهاری )1394(، پور رحیمی و همکاران )1394و زند وکیلی )

فلج مادران کودکان مبتال به  یزندگ تیفیک یبر ارتقا ینیآموزش خوشبدر باب اثربخشی ( 2006هورووتیس و همکاران )(، 2016)

آموزش های خوش  ( در پژوهش خود نشان دادند1392طباطبایی و همکاران )در راستای پژوهش حاضر،  همسو می باشد.  مغزی

لذا می توان از این برنامه آموزشی، در مراکز مشاوره دانشجویی  ،بینی، کمک موثری بر کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان داشته

د و این مسئله باعث افزایش کیفیت زندگی افراد می گردد، و با نتایج پژوهش حاضر برای کاهش اضطراب و افسردگی استفاده نمو

 زندگی کیفیت ارتقای بر نیبی خوش آموزش ( در پژوهش خود نشان دادند1391همسو می باشد. همچنین، علی بیک و همکاران )

آموزش خوش بینی و داشتن یک شیوه تبیینی خوش بینانه بر ارتقای کیفیت زندگی . بوده است  معنادار و موثر ها حیطه همه در

دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی موثر بوده است. پیشنهاد می شود از آموزش خوش بینی به منظور ارتقای 

د، و با نتایج پژوهش حاضر همسو می باشد. در یافته ای دگی دانشجویان در دیگر خوابگاه ها و دانشگاه ها نیز استفاده شوکیفیت زن

بین گـروه آزمایش و گـروه کنتـرل در تمامی خرده مقیاس های کیفیت زندگی  ( دریافتند که، 1390کجباف و همکاران )دیگر،

د، و نتایج این مطالعه نشان داد کیفیت زندگی زوجین بر اثر آموزش شادکامی افزایش می یابتفاوت معناداری وجود دارد. در مجموع 

 با نتایج پژوهش حاضر همسو می باشد.

یا داشتن نوعی انتظار کلی مبنی بر این که در آینده، رویدادهای خوب  خوشبینی در تببین یافته پژوهشی فوق می توان گفت   

زای زندگی  تواند بر رفتار افراد و نحوه کنار آمدن آنها با مشکالت و رویدادهای فشار اتفاق خواهند افتاد، می بیشتر از رویدادهای بد

زیرا افراد خوشبین انتظار دارند در آینده پیامدهای مثبت برای آنها اتفاق بیفتد و همین اطمینان به آینده، باعث ایجاد  ، تأثیر بگذار

چنین افرادی حتی اگر با د، آور شناختی باالیی را در او به وجود می ر نتیجه، سازگاری رواند شود. احساس مثبت در فرد می

مشکالت و رخدادهای فشارزای زندگی هم مواجه شوند از آنجا که نسبت به آینده خوشبین بوده و بر این باور هستند که با تالش 

کنند و این  ها استفاده می مدن نیز برای مواجهه با این موقعیتتوانند مشکالت را حل کنند، از راهبردهای مثبت کنار آ خود می

تواند سیستم ایمنی بدن و در نتیجه سالمتی  می. به عبارتی، خوشبینی تواند به سالمتی روانی و جسمانی آنها منجر شود مسأله می

و روابط دوستی با  فقدان انزوای اجتماعیتواند منجر به عملکرد بهتر اجتماعی شود زیرا خوشبینی با  همچنین می و را افزایش دهد

تواند رضایتمندی افراد از این روابط را به  عالوه بر این، در روابط صمیمانه میان افراد، خوشبینی می. دوام و ماندگار رابطه مثبت دارد

رویدادهای خوب بیشتر از رویدادهای  مبنی بر اینکه توان گفت که خوشبینی میی دیگر می توان در تبیین .بینی کند طور مثبت پیش

تواند بر رفتار افراد و نحوه کنار آمدن آنها با مشکالت و رویدادهای  بد اتفاق خواهند افتاد )حتی اگر این باور غیر واقعی هم باشد(، می

اتفاق بیفتد و همین اطمینان  زیرا افراد خوشبین انتظار دارند که در آینده پیامدهای مثبت برای آنها، فشارزای زندگی تأثیر بگذارد

چنین . آورد شناختی باالیی را در او به وجود می شود و در نتیجه سازگاری روان به آینده، باعث ایجاد احساس مثبت در فرد می

ورند افرادی حتی اگر با مشکالت و رخدادهای فشارزای زندگی هم مواجه شوند، از آنجا که نسبت به آینده خوشبین هستند، بر این با

 د.ها استفاده کنن توانند مشکالت را حل کنند و از راهبردهای مثبت کنار آمدن برای مواجهه با این موقعیت که با تالش خود می

لذا شناسایی مؤلفه های روانشناختی و علل مؤثر بر آن و قرار دادن منجر شود.  تواند به سالمتی روانی و جسمانی آنها این مسأله می

 تأثیر گذار می باشد. اصلی مشاوره و روان درمانی در بهبود و ارتقای کیفیت زندگی مادران دارای کودک فلج مغزیآنها جزء اصول 
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 .اصفهان شهر تعیین اثربخشی آموزش خوشبینی بر تاب آوری مادران کودکان مبتال به فلج مغزی 

 2، دکتر نجمه سدرپوشان1شیخ آبادی هاجر مالکی

 کارشناسی ارشد، مشاوره و راهنمایی، دانشگاه خمینی شهر، اصفهان -1

 عضو هئیت علمی دانشگاه خمینی شهر، اصفهان -2

 
 چکیده

مورد بحث   شهر اصفهانفلج مغزی مادران کودکان مبتال به  یبر  تاب آور ینیآموزش خوشب ریتأثدر این تحقیق 

آزمایشی ها یک مطالعه نیمه و بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده

 یکودک فلج مغز یمادران دارا هیپژوهش کل نیا یجامعه آمارآزمون با گروه گواه بود. پس  -آزمونبا طرح پیش

افراد  نیپرونده  هستند بودند. از ب یکه دارا 1395-1396ال مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر اصفهان در س

 15و کنترل به تعداد  شیانتخاب شدند و در هر گروه آزماهدفمند  یرینفر از مادران با روش نمونه گ 30جامعه 



 
 کهیارائه شد درحال خوشبینیمداخالت مربوط به آموزش  ش،یگروه آزما یبرا قرار گرفتند. ینفر به صورت تصادف

و کیفیت ( 2003) پرسشنامه کانر و دیویدسون شامل ها داده ی. ابزار گردآوردیارائه نگرد یبه گروه کنترل آموزش

 ها از طریق نرمدست آمده از اجرای پرسشنامهتجزیه و تحلیل اطالعات بهبودند.  زندگی سازمان جهانی بهداشت

آموزش انس( انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد در دو بخش توصیفی و استنباطی )تحلیل کوواری SPSSافزار 

باشد. بنابراین، این مطالعه اهمیت می مؤثرشهر اصفهان فلج مغزی مادران کودکان مبتال به  یبر تاب آور ینیخوشب

 دهد.را نشان میشهر اصفهان فلج مغزی مادران کودکان مبتال به  یتاب آور بر ینیخوشب روش آموزش

 آموزش خوشبینی، تاب آوری ،مادران، اصفهان واژگان کلیدی:
 
 

 

 

 

 مقدمه

کودکان  یاجتماع یزبان و مهارت ها ،یشناخت ،یرشد حرکت یرو یداریهستند که اثرات پا یرشد اختالالت مرض یها ییناتوانا

(. فلج مغزی به گروه پیچیده و چند بعدی اختالالت 2004،  1است )وانگ، جانگ  یفلج مغز یرشد حرکت یناتوان نیجتریدارند. را

و وضعیت اطالق می شود که به دنبال ضایعه عصبی روی می دهد. این اختالل اغلب با تشنج و  تغیر پیشرونده و ایستا، در حرک

کند  یرا کنترل م یعضالن که تونوس یمغز ینواحفلج مغزی در .ناهنجاری هایی در گفتار، دید، هوش، شناخت و رفتار همراه است 

آورد )پاوئل،  یم دیکودکان مبتال پد یرا برا یا ژهیو مشکالت و ابدی یم شیافزا ایکاهش  ینتونوس عضال جهیدر نت ند،یب یم بیآس

 (.2006، 2ریبارلو و چش

 ،یرشد یها یکودکان مبتال به ناتوان نیمادر شده و والد ژهیبر خانواده و به و یو روان یاسترس جسمان جادیباعث ا ماریکودک ب وجود

 تیدارند مسئول ژهیو یبه مراقبت ها احیکه احت یکودکان نی(. والد1388 ،یزاده ماهان اطیشوند )خ یرا متحمل م یادیاسترس ز

 یاضطرار یها تیکنند و با موقع یشرکت م یآموزش یکودکان دارند، در برنامه ها یبهداشت یها اقبتو مر یدر نگهدار یشتریب

 (.2009، 3روبرو هستند )آندرسون یشتریب

کنندگی  ناتوان (، اما اثر2005، 4دورات، بـــوردین، یـــازیگی و مـــونی)اگرچه داشـتن کـودک نـاتوان خـود منبـع تنیـدگی اسـت 

شـدت مشـکل یـا نـاتوانی، جنسـیت ویژه مادر، به عوامل مختلفی مانند نـوع و  رسان حضور کودک ناتوان بر خـانواده و به و آسیب

                                                           
1. Wang & Jang 
2.  Powell, Barlow & Cheshire 
3. Anderson 
4. Duarte, Bordin, Yazigi & Mooney 



 
کیفیت زندگی و تاب آوری  هـای در دسـترس خانواده، ویژگیهای شخصـیتی افـراد درگیـر و همچنـین کـودک، میـزان حمایـت

  (.2006، 1مشکل بستگی دارد )هریگ،گری، تافه، اسوینی و ایفیلد آنها در برابر

تاب آوری از عوامل مهم و تأثیرگذار بر سالمت فرزند فلج مغزی، تاب آوری آنان می باشد، از مؤلفه های مؤثر و مرتبط با مادران دارای 

زا و عواملی که سالمت گیری توانایی فرد در مقابله با عوامل استرسعنوان روشی برای اندازه آوری را به( تاب2006) 2روانی است . کانر

رغم قرارداشتن در آوری توانایی افراد در سازگاری موثر با محیط است، علی تاب کند، تعریف کرده است. روانی فرد را تهدید می

های منفی هستند که با پیامدهای منفی و مشکالت رفتاری دسته شرایط و موقعیتمعرض عوامل خطرآفرین. عوامل خطرآفرین آن

تمرکز دارند که در معرض عوامل خطرآفرین قرار هایی از افراد آوری بر گروهتاب 2000در سال  3شوند .  طبق نظر تایتمرتبط می

پذیری چنین، آسیبمواجه شده و حتی ممکن است پیامدهای مثبتی را نیز کسب نمایند. همدارند، ولی با پیامدهای منفی کمی

منفی شده و یا از  رغم این که در معرض عوامل خطرآفرین قرار ندارند، دچار پیامدهایمورد افرادی به کار رود که علی تواند درمی

 یم تاب آوریخود احساس  یکه در نقش والدگر یمادران نیبنابرا(.  1390مانند )کرد میرزا نیکوزاده، کسب پیامدهای مثبت باز می

در رابطه با کودکان خود دچار  نییپا تاب آوریاست که مادران با  یدر حال نیگرم و منظم با کودکان خود دارند. ا یکنند، روابط

گردد که  یباعث مفلج مغزی کودکان مبتال به  طی(. شرا1389 ،یو پناغ یمظاهر ان،یطهماسب ،یهستند )ابارش یا دهیت عدمشکال

)کاور  ندیرا تجربه نما ینییپا تاب آوری جهینموده و در نت یخود احساس ضعف و ناتوان یکودکان در مورد نقش والدگر نیمادران ا

 (. 4،2010تیو کونور اسم

 

باشد، که ارتقا توانمندی های مادران در ارتباط  یم یکودک فلج مغز یدر ارتباط با مادران دارا یمهم سالمت یرهایاز متغ یآور تاب

باعث کاهش مشکالت روانی و هیجانی، افزایش میزان سالمت روانی و در نتیجه افزایش میزان رضایتمندی  یکودکان دچار فلج مغز ای

( دکنندهیتهد طیبه تعادل سطح باالتر )در شرا دنیرس ای هیاست، که بازگشت به تعادل اول یحالت آوری بتا.  ودفرد از زندگی خواهد ب

 یاز آن است که برخ یشده حاکانجام یها(، پژوهش1999، 5)کامپفر ی کندرا فراهم م یموفق در زندگ یسازگار رو نیاست و از ا

 گرید یآنکه عملکرد برخ. حالگردندیعملکرد بازم یدوباره به سطح معمول ،یدشوار زندگ تیبا موقع ییارویتاب آور، پس از رو ادافر

نورمان و  و،یآوول ،ی)لوتهانس، او کنندیم داینسبت به گذشته ارتقا پ هایو دشوار بتیمص ،یبا ناکام ییارویافراد، پس  از  رو نیاز ا

در مواجهه با موانع، اجتناب از  رییفشار، انعطاف پذ ریدر مادران باعث حفظ آرامش ز یتاب آور تیتقو قتی(،  در حق2006، 6کمبز

فرد تاب آور به طور  ،یو احساسات مثبت به هنگام دشواری ها و خالص شدن از موانع درون ینیحفظ خوش ب ،یشیراهبرهای فرسا

 گردد یمسائل م لعادی قادر به تفکر خالقانه و منعطف درباره ح

                                                           
1. Herring, Gary, Taffe,  Sweeney & Eifeld 
2. Connor 
3. Tiet 
4. Carver & Connor-Smith 
5. Kumpfer 
6. Luthans,  Avey, Avolio, Norman & Combs 



 
و  یداوم تاب آورتپژوهش با هدف رشد و  نیا ،یفرزند فلج مغز یدر مادران دارا یتاب آور تیگفت با توجه به اهم دیبا تینها در

 یگذار م ریثآنها تأ شافزای برای سودمند های¬شکل گرفته است و یکی از روش یفرزند فلج مغز یدر مادران دارا یزندگ تیفیک

 ینیزش خوشبآمو ایاست که آ نیپژوهش حاضر ا یشده سؤال اساس انیباشد. براساس مطالب ب یم ینیخوشب  آموزشباشد، توجه به 

 ر؟یخ ایگذار است  ریشهر اصفهان تأث فلج مغزیمادران کودکان مبتال به  یبر تاب آور

 

 ادبیات تحقیق

 تاب آوری

اب آوری را در حوزه تکه (  2003کانر و دیویدسون  )تاب آوری عبارت است از توانایی سازگاری موفقیت امیز با شرایط تهدید کننده .

د کننده نیست بلکه های اجتماعی مورد مطالعه قرار داده اند، معتقدند تاب آوری تنها پایداری در برابر آسیب ها یا شرایط تهدی

وانی در شرایط خطرناک می ر -شرکت فعال و سازنده فرد در محیط است. آنها تاب آوری را توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی

 فی و شناختی است. دانند. افزون بر این پژوهشگران بر این باورند که تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاط

ای کنار وانایی فرد برهای قوی و آسیبها ساخته شده است و نحوه ادراک از رفتار انطباقی به وسیله پذیرش تبر جنبه ینظریه تاب آور

جمعیت، یا توانایی  آمدن فرد با خطر و مصیبت است  .در بوم شناختی این اصطالح اشاره دارد به ظرفیت  بهبود یک ارگانیسم یا یک

ود خود انگیخته یک اکوسیستم برای بهبود اختالل و مشکل، در طب و روانشناسی، تاب آور بودن نشان دهنده مقاومت جسمانی، بهب

 های استرس آمیز است .برقرار سازی مجدد تعادل هیجانی در موقعیتپدیده و توانایی 

هایی که افراد را قادر می ها و تواناییها و ویژگی(  تعریف گسترده تری از تاب آوری ارائه می دهند، مهارت2005آلوردو گرادوس  )

ها، درد ها، ضربهبه توانایی انسان برای سازگاری در برابر مصیبتها سازگار شوند.  تاب آوری را سازد با شرایط سخت و دشوار و چالش

ی مشهور که در اغلب تعاریف تاب دو مؤلفههای تنش زای با اهمیت در زندگی تعریف می کنند. ها و محرکو رنج ناشی از گرفتاری

فرد در این حین احساس قدرتمندی، کاردانی   دهدو ب(آوری وجود دارند، الف(  فرد به موقعیت ناگوار پاسخی مثبت نشان می

آوری عالوه بر سازگاری یا حل مسأله،  شامل تغییر یا رشد مثبت نیز بیشتر، اعتماد بیشتر و رشد باالتری داشته باشد . بنابراین تاب

 (.2011، 1پالکسونمی شود  )

 تاب آوری و متغیرهای پیامد

                                                           
1. Plakson 



 
معنوی ریچاردسون  –روانی  –(  در مداخله ای با هدف ارتقای تاب آوری، از مدل تاب آوری زیستی 2007)  1کامینسکی وهمکاران

بهره گرفت. وی در جهت آزمون متغیرهای مدل از سنجش هوش هیجانی، میزان تاب آوری، بررسی تاریخچه زندگی، رویدادهای 

اصل از این مداخله به دین شرح است: با توجه به اینکه سه پیامد مخرب زندگی و امید زندگی،  استفاده کرد. برخی از نتایج ح

ها نشان انحراف زندگی، بر تاب آوری در نظر گرفته شده است، نتیجه حاصل از این پژوهش -ایستادگی زندگی –پیشرفت زندگی 

جود است. به طور مشابه هم انحراف داد، بین ایستادگی زندگی و استواری زندگی که هر دو سطح میانی تاب آوری هستند، تفاوت مو

زندگی و هم زوال زندگی پایینی به عنوان سطوح پایین تر پیامد تاب آوری در نظر گرفته شوند. به عالوه اصطالح پیشرفت زندگی به 

م گذر از یک د دارد که افراد به هنگاوعنوان باالترین پیامد تاب آوری، گمراه کننده است. زیرا، سبک فرآیند پیش رونده مهمی وج

سطح تاب آوری مثل انحراف زندگی به سطوح باالتر مثل استواری زندگی، تجربه می کنند. پیشرفت زندگی به عنوان پیامد سطح 

های این مطالعه این بود که سطح دو پهلو و مبهم می نماید.اولین یافتهباال به واسطه پیشرفتی که بین سطوح تاب آوری رخ می دهد،

 –تاب آوری را با عنوان تبدیل زندگی، تغییر موضع داد. دومین یافته مربوط به آگاهی و حل مسئله دشوار خودپنداره  باالی پیامد

ها آگاهی این مسئله دشوار را پس از رویداد هویت است که یک پدیده پس از تخریبی تجربه شده به طور یکسان بود. تمامی آزمودنی

هایی که سطوح باالی پیامد تبدیل زندگی تاب آورانه داده مربوط به نقش خودآگاهی بود. آزمودنی تخریبی گزارش داده بودند. سومین

ها در دیدن فعال خودشان و نگاه را تجربه کرده بودند، خودآگاهی را نشان دادند.چهارمین یافته عبارت بود از توانمندی آزمودنی

های پژوهش نشان داد هنگامی که هدف مثبت دنبال شود و پیشرفت حاصل یافته های زندگی.مثبت به خودشان در بسیاری از چرخه

می شود، انواعی از هیجانات عاطفی تجربه می شود که در بین آنها می توان به امید، خوشبینی، ایمان و قدردانی اشاره کرد. پنجمین 

های گذر ها هیجانات مربوط به وقوع تخریب و دورهیافته مربوط به هیجانات بخصوص خود مدیریتی هیجانی است. اغلب آزمودنی

 همراه آن را تجربه کرده بودند.             

 مهارت خوش بینی

ه بر روی سال تحقیق و پژوهش در زمینه خوش بینی ک 20آموزش مهارت خوش بینی، نخستین بار توسط مارتین سلیگمن، در طی 

ه است. سلیگمن در زار مطالعه انجام داده است که با نتایج موفقیت آمیزی همراه بودنیم میلیون کودک و بزرگسال و متجاوز از ه

رت های آموزش مهارت های خوش بینی هم جزء شناختی و هم جزء مهارت های اجتماعی را مورد توجه قرار داده است که مها

ی ها و ناکامی اعی برای برطرف کردن طردشدگشناختی برای مقابله با آسیب های روان شناختی )اضطراب، افسردگی( و مهارت اجتم

 های دوره های زندگی آموزش داده می شود. سلیگمن مبانی خوش بینی را اینگونه بیان می کند:

 مشخص کردن افکار خودآیند شخص (1

                                                           
1.  Kaminski 



 
 جست و جو برای یافتن شواهد (2

 یافتن گزینه های جایگزین (3

 اجتناب از فاجعه پنداری می باشد . (4

 خوشبینی 

حالت یا نگرشی است که مرتبط است «بسیار مهم از خوش بینی توسط لیونل تایگر، انسان شناس معروف ارائه شده است یک تعریف 

خوش بینی، شکل جامع و «. با انتظارات فرد از آینده مادی و اجتماعی و فرد آن آینده را مطلوب و همراه با پیشرفت و لذت می داند

زیرا، آن چه را که تایگر خوش بینی می نامد، کامال وابسته به عالیق و مالحظات هر فرد است. واحد یا چیز قابل مشاهده ای ندارد؛ 

وی خوش بینی را ارزیابی عواطف و احساسات فرد می داند. رویکردهای اخیر فکری، اغلب خوش بینی را این گونه تعریف می کند: 

بت به آینده است. خوش بینی فقط شناخت محض نیست و ویژگی های شناختی مثل هدف و امید که مرتبط با احساس مثبت نس

اگر طعم هیجان را که در خوش بینی نفوذ کرده فراموش کنیم، آن گاه درک اندکی از این موقعیت خواهیم داشت که خوش بینی 

 هم انگیزاننده است و هم انگیخته شده است.

ای انطباقی مثل حل مساله و گسترش سیستم حمایتی استفاده تحقیقات نشان داده است که افراد خوش بین از مهارت های مقابله 

با موانع و آشفتگی های فکری سعی می کنند بر   می کنند و کمتر از راهبردهای اجتنابی استفاده می کنند. این افراد هنگام مواجهه

مدی می کنند نسبت به آینده انتظارات اهداف خود متمرکز شوند. با توجه به این که این افراد نیروی خود را صرف رسیدن به خودکارآ

خوش بینانه دارند. افراد خوش بین با توجه به مهارت های مقابله ای موثر از استرس های کمتری در زندگی رنج می برند و در مقایسه 

مرکز بر احساسات با افراد بدبین بیشتر بر مشکالت روان شناختی و جسمی کنترل دارند . در مقابل افراد خوش بین، بدبین ها با ت

منفی، کناره گیری و اجتناب به طور ناسازگارانه ای با مسائل مقابله می کنند. تفکر منفی افراد بدبین به یک سری مسائل بالقوه منجر 

 می شود.

 رابطه خوش بینی و سالمت

به همان اندازه که عوامل جسمانی ثابت شده است که دیدگاه سنتی سالمت ماننددیدگاه سنتی استعداد، پدیده ای ناقص است. تقریبا 

بر سالمت اثر می گذارد، خوش بینی و بدبینی نیز بر آن موثر هستند. اغلب مردم تصور می کنند که سالمت جسمانی یک موضوع 

ها  کامال فیزیکی است و به وسیله ساختار بدنی، عادات به سالمت و این که چه اندازه از میکرب دوری می کنید، تامین می شود. آن

معتقدند که تا حد زیادی ساختار فیزیکی نتیجه ژن ها است. گرچه می توان آن ها را با تغذیه مناسب، ورزش، دوری از کلسترول و 

بستن کمربند ایمنی تقویت کرد. می توان با دوری از سرما و با انجام واکسیناسیون، روابط جنسی سالم از بیماری دوری کرد. این 

، عوامل اساسی سالمت و شناخت متعارف را حذف می کند. سالمت جسمانی، چیزی است که ما احتماال می دیدگاه قراردادی است



 
توانیم به آن بیشتر از بقیه کنترل داشته باشیم. برای نمونه طرز فکر ما روی سالمت مان اثر می گذارد. افراد خوش بین کمتر از افراد 

م ایمنی قوی تر است. شواهد و مدارک نشان می دهد که افراد خوش بین از بدبین بدبین بیمار می شوند. در افراد خوش بین سیست

 ها بیشتر عمر می کنند .

در مطالعاتی بیان شده است که بدبینی با افت کارایی دستگاه ایمنی بدن و ضعف سالمتی رابطه وجود دارد و در تحقیقی دیگر فشار 

 د .خون خوش بین ها از فشار خون بدبین ها کم تر بو

خوش بینی و امید با آسیب های روانی فعلی به طور عام و با افسردگی فعلی به طور خاص همبستگی منفی دارد. خوش بینی و امید 

 پیش بینی کننده سالمت بدنی و روانی هستند و خوش بینی و امید در رابطه با حاالت زیر هستند:

 گزارش فرد از سالمتی خودش-

 خلق مثبت-

 سالمت روان-

 ای ایمنی زیاد .قو-

ممکن است نگرش های مثبت خود محصول سالمتی باشند، همچنین ممکن است اتخاذ نگرش مثبت به سالمتی انسان ها کمک 

 کند.

در ارتباط با باورهای مثبت خصوصا خوش بینی، جهت پیشرفت بیماری و سالمت جسمانی و روانی دریافتند که افکار روانشناسی 

بینی( و احساسات مثبت )امید( به عنوان منبعی که احتماال سالمت روان را حفظ می کنند، عمل می  مثبت )معنا، کنترل، خوش

 (.2004کنند )تیلور،

چندین مطالعه ارتباط بین خوش بینی گرایشی و مفهوم بهزیستی روانی و سالمت روان را در میان جمعیت بزرگسال بررسی کردند، 

 ودند عارضه قابل توجه کمتری از افسردگی بعد از زایمان داشتند .زنانی که در طول حاملگی خوش بین تر ب

 تحقیقات انجام شده

تاثیر آموزش مثبت اندیشی بر سخت رویی، تاب   "(، در پژوهشی تحت عنوان1394مهرآفرید، خاکپور، جاجرمی و علیزاده موسوی )

منجر به افزایش معنادار سخت رویی و تاب آوری و منجر آموزش مثبت اندیشی دریافتند که،  "آوری و فرسودگی شغلی زنان پرستار

به کاهش معنادار فرسودگی شغلی در پرستاران شده است و این بدان معنی است که آموزش مثبت اندیشی بر سخت رویی، تاب 

خله های روان با توجه به شرایط استرس زای شغل پرستاران، مدا، آوری و فرسودگی شغلی پرستاران تاثیر معناداری داشته است



 
افزایش سخت رویی و تاب آوری می تواند فرسودگی شغلی آن ها را کاهش داده و رضایت شغلی و بهبود کیفیت   شناختی با هدف

  .خدمات حاصل گردد

ر راهبردهای اثربخشی آموزش شادکامی فوردایس ب "(، در پژوهشی تحت عنوان1394پوررحیمی مرنی، احدی، عسگری و بختیارپور )

ای در افزایش هدر کوتاه مدت و بلند مدت برنامه مداخل دریافتند که " له ای، کیفیت زندگی و خوش بینی دانشجویان دخترمقاب

اما بر سبک  کیفیت زندگی، خوش بینی دانشجویان موثر است و آموزش این برنامه بر سبک مساله مدار دانشجویان اثربخش است،

خوش بینی و  دهد که آموزش شادکامی از طریق اثربخشی بر میزاناین تحقیق نشان می نتایج .هیجان مدار آنان تاثیری ندارد

  .راهبردهای مقابله ای مساله مدار در ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان دختر از نقش موثری برخوردار است

یزان خوش مگویی بر افزایش تاثیر آموزش خوش بینی به روش قصه  "(، در پژوهشی تحت عنوان1393علیزاده، نوقابی و نظری )

، در بوده است آموزش خوش بینی به روش قصه گویی، در افزایش خوش بینی دانش آموزان موثر دریافتند که،  "بینی دانش آموزان

ش و درمان این قشر، می توان گفت که با توجه به ظرفیتها و نیازهای ویژه ی کودکان و نوجوانان، الزم است که در امر آموزحقیقت 

 .از روشهای جدیدی همچون قصه گویی بهره گرفته شود

ت روان ثیر آموزش بهزیستی روان شناختی بر سالمأت"(، در پژوهشی تحت عنوان1393فالحیان، آقایی، آتش پور و کاظمی )

عاد سالمت ه ابآموزش بهزیستی روان شناختی در هم دریافتند که،  "صفهان(دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )ا

، ضریب کلی روان )شکایت جسمانی، وسواس و اجبار، حساسیت ، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوئیدی، روانپریشی

انشجویان گروه عالیم مرضی، ضریب ناراحتی و جمع عالیم مرضی به استثنای افسردگی موثر واقع می شود و میانگین های نمرات د

وزش بهزیستی در نهایت چنین نتیجه گیری می شودکه آم. ن گروه کنترل به طور معناداری بیشتر بودآزمایش نسبت به دانشجویا

  . روان شناختی می تواند در بهبود سالمت روان دانشجویان تاثیر داشته باشد

دریافتند  "افزایش مؤلفه های خوشبینی در مقابل درد و تغییر عملکرد "(، در پژوهشی تحت عنوان2016) 1بوسلی، وانکلیف و پترز

( در مطالع ای نشان دادند 2008که، آموزش مؤلفه های خوشبینی باعث کاهش درد و بهبود عملکرد افراد می گردد. کورور و شیرر ) 

 افت حمایت اجتماعی رابطه دارد.که خوش بینی بیشتر با کاهش استرس و افسردگی و دری

( در مطالعه خود با عنوان والدگری ذهن آگاه برای کودکان مبتال به اختالل نقص توجه/ بیش فعالی، بیان می کند که 2015) 2برتین

از آنجایی که بیش فعالی خودش استرس را در خانواده افزایش می دهد، که استرس خانواده نیز مدیریت رفتار کودک بیش فعال را 

                                                           
1. Boselie,  Vancleef &  Peters 
2: Bertin  



 
یوب استرس زا را شکل می دهد. ذهن آگاهی به شما در شکستن این چرخه معیوب کمک می سخت تر از قبل می کند و چرخه مع

 کند. 

 روش پژوهش

-های نیمه آزمایشی با یک گروه ازمایشی و یک گروه کنترل به صورت پیش آزموناین پژوهش، بر حسب طرح تحقیق از جمله طرح

ی  دو گیرد. طرح تحقیق عبارت است از مقایسهربردی قرار میی پژوهش های کاپس آزمون است و برحسب هدف پژوهش، در دسته

 گروه شامل: 

 گروه دریافت کننده آموزش خوشبینی -1

 گروه کنترل برای مقایسه با گروه دریافت کننده آموزش -2

هستند   ندهدارای پروجامعه آماری این پژوهش کلیه مادران دارای کودک فلج مغزی مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر اصفهان که 

 15نفر از مادران با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در هر گروه آزمایش و کنترل به تعداد  30از بین افراد جامعه  . بودند

 نفر به صورت تصادفی قرار گرفتند. 

 بزارهای پژوهشا

استفاده شده است. در ادامه توضیحات مختصری در مدادی  -های کاغذاز پرسشنامه ،آوری اطالعاتجمعبرای در پژوهش حاضر 

 سنجی هر یک از آن ها آمده است.خصوص ویژگی های روان

( تهیه شد و برای اندازه 2003مقیاس تاب آوری توسط کانر و دیویدسون در سال )پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون: 

عبارت اسـت و هـر سـؤال  25ون تهیه شده است. این پرسشنامه، دارای دیویدس گیری قدرت مقابله با فشار و تهدیـد، توسـط کـانر و

عسکریان، حسن زاده و  است. 100لیکرت به ترتیب از صفر تا چهار، نمره گذاری شده است و حداکثر نمره  براسـاس یـک مقیـاس 

( 1395مقیاس حاضر در تحقیق شنبدی ) آلفای کرونباخ به دست آورده اند. 89/0( آلفای کرونباخ آن  1392اصغری ابراهیم آباد )

  بدست آمد. 92/0

 محتوای جلسات 

ساعت و هفته ای دو جلسه برگزار  1جلسه خواهد بود و هر جلسه به مدت  12که شامل  بسته آموزشی یا همان پروتکل آموزشی 

 خواهد شد. محتوای پروتکل آموزشی بر مبنای آموزش خوشبینی می باشد و محتوای جلسات عبارتند از:

 خالصه جلسات آموزشی -1جدول

شاخه از روانشناسی بر نقاط قوت و توانمندیها به جای تمرکز بر نقاط ضعف و آشنایی اولیه و بیان تاریخچه روانشناسی مثبت و تأکید این  جلسه اول

 .کمبودها

 جلسه دوم
 افزایش هیجانات مثبت در زمان حال



 
ذشته راضی و خرسند گافزایش هیجانات مثبت در زمان گذشته؛ به طوری که فرد وقتی به گذشته خود بنگرد از رفتار و عملکرد خود در  سوم جلسه

 .باشد

 افزایش هیجانات مثبت در زمان آینده چهارم جلسه

لت آن را بیرونی عویژگیهای افراد خوشبین. افراد خوشبین رویدادهای بد را موقتی، مربوط به امور خاص و   بررسی سبک اسنادی و جلسه پنجم

 کنند میدانند و بنابراین خود را سرزنش نمی

 .منطقیمبارزه با افکار و باورهای غیر  ششم جلسه

 دستیابی به روشهای غلبه بر افکار غیر منطقی در دانشجویان به وسیله بحث و مناظره جلسه هفتم

 جانات مثبت شخص میبه منظور افزایش بهزیستی با تأکید بر هیجانات مثبت و انجام فعالیتهایی که باعث افزایش هی  زندگی لذتبخش جلسه هشتم

 شود،

وابط اجتماعی با دیگران و رمنظور افزایش بهزیستی با تأکید بر تشخیص نقاط قوت و چگونگی استفاده از آنها در محل کار، زندگی مولد به  جلسه نهم

 .اوقات فراغت

 حتی همه دنیا برگردد وبه منظور افزایش بهزیستی و انجام کارهایی که نتایج مثبت آن به خانواده، جامعه  زندگی معنادار :جلسه دهم جلسه دهم

 از طریق زندگی لذتبخش دست یابی به زندگی کامل جلسه یازدهم

 آزمون جرای پسا جلسه دوازدهم

  

 

 

 روش های آماری تحلیل نتایج

ی بسته "افزارنرم ابتدا داده ها وارد ،کننده در پژوهششرکت  30های به دست آمده از جهت تجزیه و تحلیل داده ،در این پژوهش

انحراف استاندارد، و برای تحلیل  ،ها، از میانگینجهت توصیف داده .ه شدندوارد گردید 142SPSSی نسخه آماری در علوم اجتماعی،

 استفاده شد.چند متغیره  کوواریانسها از تحلیل داده

 یافته ها

 توصیف متغیر های پژوهش

 است:ارائه شده   2اطالعات توصیفی کیفیت زندگی و خرده مقیاس های آن و تاب آوری در جدول 

                                                           
1. statistical package for social sciences 



 
 

 طالعات توصیفی متغیرهای پژوهش به همراه خرده مقیاس هاا -2جدول 

 میانگین تعداد آزمون گروه شاخص آماری
انحراف 

 استاندارد
 بیشینه کمینه

 سالمت جسمی

 کنترل

 00/28 00/14 43/4 60/21 15 پیش آزمون

 00/31 00/16 46/3 80/24 15 پس آزمون

 آزمایش

 00/24 00/11 38/3 00/17 15 پیش آزمون

 00/28 00/16 06/3 53/20 15 پس آزمون

 سالمت روانشناختی

 کنترل

 00/28 00/18 12/3 90/22 15 پیش آزمون

 00/31 00/17 22/3 10/22 15 پس آزمون

 آزمایش

 00/21 00/13 32/2 53/16 15 پیش آزمون

 00/26 00/16 90/2 20/20 15 پس آزمون

 اجتماعیسالمت در روابط 

 کنترل

 00/16 00/9 34/2 90/11 15 پیش آزمون

 00/16 00/7 25/2 26/12 15 پس آزمون

 آزمایش

 11/ 00/5 64/1 13/8 15 پیش آزمون

 00/14 00/7 43/1 46/10 15 پس آزمون

 سالمت محیطی

 کنترل

 00/11 00/5 79/1 33/8 15 پیش آزمون

 00/10 00/6 64/1 13/8 15 پس آزمون

 آزمایش

 00/10 00/5 91/0 93/7 15 پیش آزمون

 00/16 00/13 47/1 40/14 15 پس آزمون

 

 تاب آوری

 کنترل

 00/56 00/34 23/8 53/43 15 پیش آزمایش

 00/79 00/34 39/11 20/44 15 پس آزمون

 آزمایش

 00/56 00/33 68/7 46/40 15 پیش آزمون

 00/90 00/61 58/8 53/78 15 پس آزمون

 



 
نشان داده شده است، چنانچه مشاهده می شود در میزان نمره متغیرها در پس  2اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 

 آزمون های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بعد از دریافت مداخله افزایش نشان داده شده است. 

 یافته های تحلیلی

 آزمون فرضیه تحقیق

برای  دارد. ریشهر اصفهان تأث فلج مغزیمادران کودکان مبتال به  تاب آوریبر  ینیآموزش خوشبفرضیه تحقیق بیانگر این است که 

بررسی این فرضیه اصلی دوم از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. قبل از اجرای این آزمون دو پیشفرض مربوط یه همگنی شیب 

آزمون آزمون و پیشفرض وجود رابطه خطی بین پسنس ها مورد بررسی قرار گرفت. در این پیشهای رگرسیونی و همگنی واریا

شود. نتایج بدست آمده در جدول ها نیز بررسی میها در گروهشود. همچنین همگن بودن واریانس دادهمتغیرهای پژوهش بررسی می

 ارائه شده است.  3

 تحلیل کوواریانسهای آزمون فرضنتایج بررسی پیش -3جدول 

 

 

شود که برای هردو متغیر، پیشفرض مربوط به همگنی شیب ها و پیشفرض همگنی واریانس ها  برای اجرای آزمون مشاهده می

 بود.تحلیل کوواریانس برای پژوهشگر مجاز 

 

 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه برای تاب آوری-4جدول 

 ETAضریب  سطح معنا داری F میانگین مجذورت درجه آزادی مجموع مجذورات منبع پراش

 06/0 18/0 84/1 72/181 1 72/181 پیش آزمون

 75/0 001/0 25/81 63/8024 1 63/8024 گروه

    75/98 27 41/2666 خطا

     30 00/2780 کل

 

 متغیر
 همگنی شیب ها همگنی واریانس ها

 معناداری F معناداری لوین

 10/0 61/1 82/0 05/0 تاب آوری



 
که فرضیه پژوهش حاضر تأیید شده است و نمرات میانگین تعدیل شده نشان می دهد تاثیر مداخالت  نشان می دهد 4جدول شماره 

انجام شده بر افزایش تاب آوری اعضای گروه آزمایش تأیید می شود. به عبارتی پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، اثر معنی دار عامل 

 (.F(1و27)=P ،25/81<001/0آزمودنی های گروه آزمایش وجود دارد )بین 

 بحث و نتیجه گیری

انجام گرفت، یافته شهر اصفهان  فلج مغزیمادران کودکان مبتال به  یبر تاب آور ینیآموزش خوشب ریتأث این پژوهش با هدف بررسی

 دارد.  ریشهر اصفهان تأث فلج مغزیمادران کودکان مبتال به  یبر تاب آور ینیآموزش خوشبها حاکی از آن است که 

آزمون  جینتامؤثر می باشد.  شهر اصفهان فلج مغزییافته های نشان داد که آموزش خوشبینی بر تاب آوری مادران کودکان مبتال به 

تاب نشان داد که در  شیدر دو گروه کنترل و آزما تاب آوریآزمون  نمرات پس سهینکووا( جهت مقاآ) رهیمتغتک  انسیکووار لیتحل

 نیا یو کنترل وجود دارد. به طور کل شیآزما یها گروه یها یآزمودن نیاثر معنادار عامل ب آزمون، شینمرات پ لیپس از تعد آوری

مؤثر بوده است و شهر اصفهان  فلج مغزیبر افزایش تاب آوری مادران کودکان مبتال به  آموزش خوشبینیمعنا است که  نیبه ا افتهی

 نسبت داد.  آموزش خوشبینیتوان به  یرا م وابسته اصلی دوم ریمتغ انسیاز وار یدرصد

کجباب و همکاران نتایج این پژوهش با یافته های  برخی از پژوهش هایی که همسو با یافته حاضر می باشد اشاره می گردد: در زیر به

(، 1393(، علیزاده و همکاران )1393(، فالحیان و همکاران )1392طباطبایی و همکاران )(، 1391(، علی بیک و همکاران )1390)

فلج مادران کودکان مبتال به  یبر تاب آور ینیآموزش خوشب ( در باب اثربخشی2004(، گلیهام و رایویچ )1393گل پرورو و بهاری )

در پیگیری پس از کنترل  خود نشان داد در پژوهش (1393) یگل پرور، بهاردر همین راستا،  همسو می باشد.  فهانشهر اص مغزی

،  و با نتایج پیش آزمون در خودکارآمدی، امیدواری و در جهت گیری به زندگی بین گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد

در کوتاه مدت و بلند  ( در پژوهش خود نشان دادند که1394پوررحیمی مرنی و همکاران )پژوهش حاضر همسو می باشد. همچنین، 

ثر است و آموزش این برنامه بر سبک مساله مدار ؤای در افزایش کیفیت زندگی، خوش بینی دانشجویان ممدت برنامه مداخله

دهد که آموزش شادکامی از طریق این تحقیق نشان مینتایج  .دانشجویان اثربخش است، اما بر سبک هیجان مدار آنان تاثیری ندارد

اثربخشی بر میزان خوش بینی و راهبردهای مقابله ای مساله مدار در ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان دختر از نقش موثری برخوردار 

آموزش مثبت اندیشی ( دریافتند که، 1394مهرآفرید و همکاران )ت، و با نتایج پژوهش حاضر همسو می باشد. در یافته های دیگر اس

منجر به افزایش معنادار سخت رویی و تاب آوری و منجر به کاهش معنادار فرسودگی شغلی در پرستاران شده است و این بدان معنی 

با توجه به شرایط ، ی داشته استاست که آموزش مثبت اندیشی بر سخت رویی، تاب آوری و فرسودگی شغلی پرستاران تاثیر معنادار

افزایش سخت رویی و تاب آوری می تواند فرسودگی شغلی آن ها   استرس زای شغل پرستاران، مداخله های روان شناختی با هدف

در تبیین یافته های فوق د، و با نتایج پژوهش همسو می باشد. را کاهش داده و رضایت شغلی و بهبود کیفیت خدمات حاصل گرد

های مثبـت  روانشناسی جدید سعی دارد توجه خود را صرفاً بـه مشـکالت روانی معطوف نسازد و بیشتر بر جنبهان گفت که، می تو

خوشبینی معموالً پیامدهای مثبت مورد انتظارند و ایـن پیامـدها بـه عنوان عواملی ثابت، کلی و درونی در در زنـدگی تأکیـد کند. 



 
آمـادگی عـاطفی و شناختی در خصوص این  ترین دیدگاه است؛ و به یـک پـیش بـه اتخـاذ امیدوارانهتمایـل  وشوند  نظر گرفته می

 فلج مغزیاست، مادرانی که آموزش خوشبینی می بینند نسبت به سایر مادران دارای فرزند  تر از چیزهای بد که چیزهای خوب مهم

های بین فردی مطلوبتری برخوردارند، معاشرتی هسـتند و به راحتی  مهارتترنـد، از  اجتمـاعیکه این قبیل آموزش ها را نی بینند 

و در مواقعی که دچار استرس و بحران می گردند تاب آوری  توانند یک شبکه اجتماعی حمایتگـر در اطـراف خود ایجاد نمایند می

آینـده خود و اه خوشبینانه در مـورد از کنتـرل شخصی و یک دیدگ به عبارتی، در آموزش خوشبینی مادران خود را حفظ کنند،

آن را بهتر درک می کنند کند و میزان تاب آوری آنان زا و تهدیدزای  حوادث استرسو  مسایل روزانه زندگیبدست می آورند و 

افراد  نگاهمتفاوت از  اندیش نسبت به کل جهان و زندگی مثبت مادرانیافزایش می یابد. در تبیینی دیگر می توان گفت که، نگاه 

های جالب و  های زندگی و جنبه زیبایی د.بیننـ بـدبین اسـت، افـراد بدبین جهان را محلی برای سختی کشیدن و بدبختی مـی

 شوند، جنبه های زندگی غافل نمی بینند، اما افراد خوشبین هر چند هم با سـختیهـا مواجـه باشـند، از زیبایی جذاب آن را نمی

خود و در ارتباط با فرزند رو، در زنــدگی  اهداف خلقـت جهـان و انسـان را از نظـر دور نمـیدارنـد. از ایــنهای مثبـت زنـدگی و 

مشکل با فرزند به احتمال کم دچار این زنان گردند و  دچــار یــأس و ناامیــدی و خودبــاختگی نمیخود و سختی های زندگی 

اورهای غیر منطقی در مادران می گردد و با ایجاد خوش بینی، تصویرسازی ذهنی، خود، به عبارتی آموزش خوشبینی موجب کاهش ب

تن آرامی و شناخت حاالت خلقی آنان می تواند باعث به وجود آمدن باورهای منطقی در مادران در باب فرزندان معلولشان گردد. و 

ت ها و سختی های داشتن فرزندی معلول از جمله این مسئله بر تفکر زنان تأثیر می گذارد و باعث می گردد مادران کلیه مشق

خستگی های روانی و عاطفی و جسمی را تحمل کنند و این قبیل خستگی ها را جزئی از زندگی خود بدانند و به دنبال راه حل برای 

 کاهش مشکالت ارتباطی خود با فرزند معلول خود باشند. 
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 اثربخشی درمان گروهی فراشناختی بر خود تمایزیافتگی افراد دارای اختالل شخصیت وابسته
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 چکیده:

ل شخصیت اثربخشی درمان گروهی فراشناختی بر خود تمایزیافتگی افراد دارای اختالهدف پژوهش حاضر، تعیین 

به مرکز  هنفر  از افراد  دارای شخصیت وابسته مراجعه کنند 21بود. نمونه پژوهش شامل شهر سنندج  وابسته

تخاب و به گیری در دسترس انبود که به روش نمونهسنندج شناختی نیروی انتظامی شهر مشاوره و خدمات روان

ده در این پژوهش، . ابزارهای مورد استفانفر( گمارده شدند 11نفر( و آزمایش ) 10صورت تصادفی در دو گروه گواه )

ورن و ( و پرسشنامه تجدیدنظرشده خود تمایزیافتگی )اسکو1987پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون )شامل 

آزمون، ا پیشباشد که به صورت گروه آزمایشی و گواه بآزمایشی میطرح این پژوهش نیمهبودند. ( 2003اسمیت، 

درمان )آزمون اجرا گردیده، سپس مداخله آزمایشی تدا برای هر دو گروه پیشاب آزمون و پیگیری است.پس

رای هر دو گروه بجلسه اجرا شد. در نهایت، پس از اتمام فرآیند مداخله،  8فراشناختی( برای گروه آزمایش در طی 

آماری وش راز  آزمون و یک ماه بعد از پس آزمون، آزمون پیگیری اجرا گردید. تحلیل داده ها با استفادهپس

طح کوواریانس چند متغیری نشان داد که درمان گروهی فراشناختی باعث افزایش خود تمایزیافتگی در س

(001/0>pدر پس )آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است. آزمون و پیگیری گروه 

 اختالل شخصیت وابسته، خود تمایزیافتگی، درمان گروهی فراشناختی. های کلیدی:واژه

 

 

 مقدمه

یکی از اختالالت شخصیت که به نظر می رسد نظام عاطفی، اجتماعی و روان شناختی فرد را به شدت می تواند تحت تأثیر قرار دهد، 

، 3)انجمن روان پزشکی آمریکا 2ویراست پنجم -راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی می باشد. در  1اختالل شخصیت وابسته

اختالل شخصیت وابسته به این صورت تعریف شده است: اختالل شخصیت وابسته، نیاز فراگیر ( 1393، ترجمه سیدمحمدی، 2013

و بیش از حد به مراقبت شدن است که به رفتارهای سلطه پذیری و متکی بودن و ترس از جدایی منجر می شود. این الگو در اوایل 

های مختلف وجود دارد. رفتارهای وابسته و سلطه پذیر برای برانگیختن مراقبت است و از بزرگسالی شروع می شود و در زمینه 

                                                           
1 - dependent personality disorder (DPD) 
2- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder - 5 
3- American Psychiatric Association 



 
شود. افراد دارای اختالل شخصیت وابسته، نیازهای خود خودپنداره ناتوان بودن در عمل کردن مناسب بدون کمک دیگران ناشی می

اندازند. این افراد از تصمیم دگی خود را به گردن دیگران میدهند و مسئولیت های مهم زنرا تحت الشعاع نیازهای دیگران قرار می

گیری عاجزند، مگر در صورتی که با دیگران مشورت کرده و کامالً مطمئن شده باشند. بدبینی، عدم اطمینان به خود، عدم اعتماد به 

 به اختالل شخصیت وابسته است. نفس، انفعال و ترس از ابراز احساسات جنسی و پرخاشگرانه، مشخصه های رفتاری بیمار مبتال

با دیگران اشاره  2های شاخص این افراد می توان به ویژگی ضعف در خود تمایزیافتگی(. از جمله ویژگی2015، 1)لواس، بیدل و وریر

ش زیادی بر میزان توانایی فرد در استقالل از خانواده اصلی، دوستان و افراد پیرامون و تعادل بخشیدن بین احساس و تفکر نق کرد.

، به دو نیروی بیولوژیک تأکید می 3کیفیت روابط بین فردی به ویژه در مبتالیان به اختالل شخصیت وابسته دارد. در تئوری بوئن

تعادلی است که هر فرد بین دو نیروی با هم بودن  6. تمایزیافتگی5( جدا بودن/فردیت2و  4( با هم بودن/ارتباط1شود که عبارتند از: 

کند و حاصل آن ایجاد توازن بین حفظ استقالل و تداوم ارتباط با افراد مهم زندگی است. خود تمایزیافتگی، نقش و فردیت برقرار می

ضمن تجربه صمیمیت در روابط  زیادی در کیفیت روابط اجتماعی و عاطفی دارد. افراد تمایزیافته می توانند بدون ترس از یکی شدن،

نزدیک استقالل خود را حفظ کنند و زمانی که با اضطراب طرد شدن یا عدم تأیید از طرف دیگران روبرو می شوند، آرامش نسبی 

 (.2013، 7خود را حفظ کنند )مرکز مطالعات خانواده بوئن

فردی به معنای توانایی فرد در تمایز بین احساسات تمایزیافتگی دارای دو بعد درون فردی و بین فردی است که در سطح درون 

هیجانی از تفکر منطقی و در سطح بین فردی عبارت است از توانایی ایجاد تعادل بین داشتن استقالل و خودمختاری و حفظ روابط 

ل شخصیت وابسته، هر ( در افراد مبتال به اختال2013) 9( و بیادسی و پلگ2005) 8نزدیک با دیگران. بر اساس تحقیقات اسکورون

دو بعد تمایزیافتگی دچار آسیب شده است و فرد نمی تواند نه بین احساس و تفکر منطقی تعادل ایجاد کند و نه بین استقالل و 

 حفظ روابط صمیمی.

 برای درمان اختالالت شخصیت و مشکالت خود تمایزیافتگی، روشهای درمانی متعددی به کارگرفته شده است که در این بین

درمان فراشناختی به عنوان نخستین مدل جهت مفهوم سازی عوامل چندگانه می توان به روش درمان فراشناختی اشاره کرد. 

در نظریه های جدید شناختی در مورد اختالالت عاطفی، اضطرابی و خُلقی و به ویژه استرس، سازه فراشناختی به حساب می آید. 

اختصاص داده است. فراشناخت مفهومی چند وجهی است که در برگیرنده دانش )باورها(،  های فراشناختی جایگاه ویژه ای به خود

                                                           
1 - Loas, Baelde & Verrier 
2 - differentiation of self 
3 - Bowen 
4 - attachment 
5 - individuality 
6 - diffrentiation 
7 - The Bowen Center for the Study of the Family 
8 - Skowron 
9 - Biadsy & Peleg 



 
(. در سال های اخیر، 2009، 1فرآیندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت یا کنترل می کند )موری و مالینوسکی

 (.2000، 2بررسی قرار گرفته است )ولزفراشناخت به عنوان پایه و اساس بسیاری از اختالالت روان شناختی مورد 

( در پژوهشی به بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر خودمهارگری، عاطفه منفی و 2014) 3اسپادا، کاسلی، نیکچویچ و ولز

خود تمایزیافتگی در معتادین زن پرداختند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین میزان خودمهارگری، عاطفه منفی و خود 

ارد. بدین صورت که میزان خودمهارگری و خود تمایزیافتگی در گروه آزمایش و گواه در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود د

تمایزیافتگی در گروه آزمایش به طور معنی داری افزایش یافته بود و میزان عاطفه منفی نیز به وطر معنی داری کاهش یافته بود. 

مقابله ای  هایهای دلبستگی و سبک( در پژوهشی به بررسی اثربخشی درمان فراشناختی گروهی بر سبک1392ندیمی )همچنین، 

مبتالیان به اختالل شخصیت وابسته پرداخت. نتایج به دست آمده نشان داد که درمان فراشناختی گروهی باعث کاهش دلبستگی 

ای مسئله مدار در گروه ناایمن و سبک مقابله ای اجتنابی و هیجانی و بالعکس، باعث تقویت سبک دلبستگی ایمن و سبک مقابله

  وه کنترل شد.آزمایش در مقایسه با گر

ر میزان خود باثربخشی درمان فراشناحتی لذا با توجه به مطالبی که ذکر شد در این پژوهش سعی بر آن است که به تعیین 

آیا درمان  تمایزیافتگی در افراد دارای اختالل شخصیت وابسته در شهر سنندج پرداخته شود. سؤال پژوهش حاضر این است که

 ایز یافتگی افراد دارای اختالل شخصیت وانسته تأثیر دارد؟  گروهی فراشناختی بر خودتم

 روش

حقیق حاضر شامل این پژوهش، یک پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری ت

ه زمانی اول اردیبهشت نفر( در فاصل 96سنندج )شناختی نیروی انتظامی شهر کلیه افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره و خدمات روان

از . بدین صورت که نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند باشند.می 1398ماه تا پایان خرداد ماه 

 ویراست پنجم -ی نفر بر اساس مصاحبه بالینی بر مبنای راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روان 21نفر، تعداد  96بین این 

(DSM-5) ن، به عنوان افراد دارای بالینی چندمحوری میلوشناس بالینی و همچنین بر اساس تکمیل پرسشنامه توسط یک روان

ی در دو گروه نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادف 21اختالل شخصیت وابسته تشخیص داده شدند. سپس این 

شود وهش پرداخته میهای جمعیت شناختی نمونه پژدر ادامه به بررسی ویژگی نفر( گمارده شدند. 10گروه گواه )نفر( و  11آزمایش )

 که در جداول زیر ارائه شده است.

 توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن :1جدول 

 آزمایش کنترل گروه                    

                                                           
1- Morre & Malinowski 
2- Wells 
3 - Spada, Caselli, Nikčević & Wells 



 
 شاخص های آماری                    

 سن )بر حسب سال(     
 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

27-23 3 30% 1 9% 

32-28 2 20% 3 27% 

37-33 3 30% 4 37% 

 %27 3 %20 2 به باال 38

 %100 11 %100 10 کل

سال در گروه  23-27توزیع فراوانی نمونه را بر حسب سن نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود تعداد افراد  1جدول 

و  %30سال به ترتیب  33-37، تعداد افراد %30و  %20سال به ترتیب  28-32، تعداد افراد %9و  %30کنترل و آزمایش به ترتیب 

 باشند.می %27و  %20سال به باال به ترتیب  38و تعداد افراد  37%

 توزیع فراوانی نمونه بر حسب سطح تحصیالت :2جدول 

 آزمایش کنترل گروه                    

 شاخص های آماری                    

 سطح تحصیالت          
 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 %9 1 %20 2 سوادبی

 %46 5 %50 5 ابتدایی

 %36 4 %30 3 راهنمایی

 %9 1 %0 0 دیپلم

 %100 11 %100 10 کل

فراوانی نمونه را بر حسب سطح تحصیالت نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود در گروه کنترل و توزیع  2-3جدول 

دارای مدرک تحصیلی راهنمایی و  %36و  %30دارای مدرک تحصیلی ابتدایی،  %46و  %50سواد، بی %9و  %20آزمایش به ترتیب 

 اند.دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده %9و  0%

 ابزار

 ه بالینی چندمحوری میلونپرسشنام

مقیاس  22و دارای « خیر»و « بله»های جمله کوتاه خودتوصیفی با پاسخ 175(، شامل 1994پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون )

های اختالالت شخصیت های بالینی شخصیت، الگوهای بیمارگون شخصیت و نشانگان بالینی را می سنجد. مقیاساست که مقیاس



 
عبارتند از: پارانوئید، اسکیزوئید، اسکیزوتایپی، ضداجتماعی، مرزی، نمایشی، خودشیفته، اجتنابی، وابسته، اجباری،  این پرسشنامه

نمره « بله»های باشد که به جوابسؤال آن مربوط به اختالل شخصیت وابسته می 15سؤال پرسشنامه،  175آزارگر، و منفی گرا. از 

باشد که می 15تا  0گیرد. بنابراین دامنه نمرات اختالل شخصیت وابسته بین نمره علق مینمره صفر ت« خیر»های و به جواب 1

( پایایی این پرسشنامه را با استفاده از 1994میلون ) باشد.نمرات باال بیانگر دارای اختالل و نمرات پایین به منزله عدم اختالل می

گزارش کرده است. در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه  88/0تا  78/0روش آلفای کرونباخ در مقیاس های مختلف بین 

بدست آمد، که بیانگر پایایی مناسب  91/0و  95/0بالینی چندمحوری میلون با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب 

 این ابزار در پژوهش حاضر است.

 

 پرسشنامه تجدیدنظر شده خود تمایزیافتگی

توسط اسکورن و  2003( تهیه شد و سپس در سال 1998) 1توسط اسکورن و فریدمن )R-DSI(تمایزیافتگی پرسشنامه خود 

)کامالً مخالفم( تا نمره  1درجه ای لیکرت از نمره  6سؤال می باشد که در یک مقیاس  45اسمیت مورد تجدیدنظر قرار گرفت. دارای 

جوشی با و هم 4اطفی، جدایی ع3، جایگاه من2خرده مقیاس واکنش هیجانی 4)کامالً موافقم( درجه بندی شده است و شامل  6

(.پایایی کل این مقیاس در پژوهش 1390می باشد. نمره کمتر نشانه سطوح پایین تر تمایزیافتگی است )به نقل از محمدی،  5دیگران

پرسشنامه خود در پژوهش حاضر نیز پایایی گزارش شده است.  92/0(، با استفاده از روش آلفای کرونباخ 2003اسکورون و اسمیت )

 به دست آمد. 78/0و  71/0با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب فتگی تمایزیا

 

 شیوه اجرا

و هفته ای  هفته 4دقیقه ای، طی  80جلسه  8( که شامل 2009ولز )جلسات مداخله درمان فراشناختی بر اساس بسته پیشنهادی 

 است.آمده  1ه آن در جدول دو جلسه می باشد توسط پژوهشگر اجرا شد که خالص

 (2009: خالصه مراحل اجرای درمان فراشناختی بر اساس بسته پیشنهادی ولز )1جدول 

 جلسه
 اتجلس هایاهداف و فعالیت

  

                                                           
1 - Skowron & Friedlander 
2 - emotional reactivity 
3 - difficulties taking an “I” position 
4 - emotional cutoff 
5 - fusion with others 



 

 لی اوجلسه

 اجرای پیش آزمونآمدگوییمعارفه و خوش ، 

 برای  به عنوان درمانیمعرفی مدل فراشناختی اختالل شخصیت وابسته و بندی تدوین فرمول

 خود تمایزیافتگیارتقاء سطح 

 می دوجلسه

 تشخیص فرآیندهای شناختی از فرآیندهای عاطفی و تعیین مرزهای بین این دو فرآیند 

 1آگاهی گسلیدهمعرفی و تمرین فن ذهن (DM) ، به تعویق انداختن نشخوار فکری، تکلیف

 آگاهی گسلیدهخانگی ذهن

 سومیجلسه

 کنترل های مربوط بهفراشناخت کشیدنچالش و به  های نشخوار فکریشناسایی برانگیزاننده-

 ناپذیری باورها

 آگاهی گسلیدهی اجتنابی، تکلیف ذهنبررسی سطح فعالیت، مقابله 

 می چهارجلسه

  تکلیف خانگیبررسی 

 ها درصد برانگیزاننده 75کارگیری به تعویق انداختن نشخوار فکری در مورد حداقل وارسی به

 (ATT) 2معرفی فن آموزش توجهو  های نشخوار فکرینکشیدن دورهدقیقه طول  2و بیش از 

 می پنججلسه

  ،ی توضیح مفصل بررستشخیص و شناسایی افکار قالبی و نقش آنها بر تعامالت اجتماعی

ی ، مقابلهمنفی نشخوار فکری سطح فعالیت، باورهای فراشناختی مثبت در مورد نشخوار فکری

 آگاهی گسلیدهو پایدار ذهنناسازگارانه و کاربرد گسترده 

 تکلیف خانگی لیست کردن باورهای فراشناختی مثبت و منفی برای جلسه آینده 

 می ششجلسه

 ارو راهبردهای تشخیص باورهای ناکارآمد از باورهای مثبت و سازگ مرور تکلیف خانگی 

 باورهایبررسی و چالش با ، انجام فن آموزش توجه، کنندگانبررسی سطح فعالیت شرکت 

 اختالل شخصیت وابستهی هیجانات دخیل در منفی درباره

 می هفتجلسه

 ه تمایز ها از طرد و حذف باورهای ناکارآمد و عدم گرایش آنها ببررسی علل اجتناب انسان

 زندگی جدید با باورهای تازهترس از  کاهشبررسی و خود از افراد پیرامون، 

 کنندگانتمرین فن آموزش توجه همراه با شرکت 

 می هشتجلسه

 بحث افتگی، وابستگی مرضی افراد و عدم تمایزیی ماندهپایش عالیم باقی، مرور کلی جلسات درمانی

زم جهت البیان مقدمات ، ماندهدر مورد جلوگیری از عود و کار بر روی باورهای فراشناختی باقی

 ی درمانکنندگان برای خاتمهسازی شرکتآماده

 تعیین زمان مناسب برای اجرای آزمون پیگیری اجرای پس آزمون و 

 

 هایافته

                                                           
1 - Detached Mindfulness 
2 - Attention Training Technique 



 
های مربوط به آمار توصیفی برای نمونه مورد بررسی شامل میانگین و انحراف استاندارد برای متغیرهای مورد شاخص 2در جدول 

 بررسی در این پژوهش آورده شده است.

 های توصیفی متغیرهای پژوهش: شاخص2جدول 

 متغیر
 هایشاخص

 آماری

 گروه آزمایشی گروه گواه

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون پیگیری پس آزمون پیش آزمون

خود 

 تمایزیافتگی

 28/162 54/164 101 16/98 61/98 60/97 میانگین

 64/11 10/12 14/7 90/9 07/9 42/10 انحراف معیار

 148 148 87 90 90 84 حداقل نمره

 178 186 112 114 114 114 حداکثر نمره

های پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری متغیر خود مالحضه می شود میانگین و )انحراف معیار( نمره 1-4همانطور که در جدول 

و  101 ( و در گروه آزمایش به ترتیب90/9و ) 16/98( و 07/9و ) 61/98(، 42/10و ) 60/97تمایزیافتگی در گروه گواه به ترتیب 

 می باشد.  (64/11و ) 28/162( و 10/12و ) 54/164(، 14/7)

 خود تمایزیافتگی را نشان می دهد. نتایج آزمون همگنی واریانس لوین بین متغیرهای وابسته پژوهش یعنی متغیر 3جدول 

 : نتایج آزمون همگنی واریانس لوین بین متغیر خود تمایزیافتگی در گروه آزمایش و کنترل3جدول 

 سطح معناداری F 2درجه آزادی  1درجه آزادی  متغیر وابسته اثر

گروه
 

 63/0 244/0 19 1 خود تمایزیافتگی

( معنی دار  = 63/0pو  F  =244/0نشان می دهند که آزمون لوین در متغیر خود تمایزیافتگی ) 3نتایج بدست آمده در جدول 

کنترل در متغیر خود تمایزیافتگی بطور معنی داری متفاوت نیستند و فرض همگنی نمی باشد. بنابراین واریانس دو گروه آزمایش و 

 واریانس ها تأیید می شود.

 فرضیه پژوهش: درمان گروهی فراشناختی بر خود تمایزیافتگی افراد دارای شخصیت وابسته تأثیر دارد.

تمایزیافتگی با کنترل پیش آزمون در : نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه برای مقایسه پس آزمون متغیر خود 4جدول 

 گروههای آزمایش و کنترل



 

 مرحله اثر
متغیر 

 وابسته

 مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

توان 

 آماری

مجذور 

 اتا

 گروه

س آزمون
پ

 

خود 

 تمایزیافتگی
73/18655 1 73/18655 43/194 001/0 000/1 915/0 

پیش 

 آزمون

خود 

 تمایزیافتگی
06/478 1 06/478 98/4 039/0 217/0 561/0 

  =43/194فتگی )ها در متغیر خود تمایزیادهند که تحلیل کوواریانس یکراهه پس آزموننشان می 4نتایج بدست آمده در جدول 

F  001/0وp < .معناداری می باشد، بنابراین فرضیه پژوهش در پس آزمون تأیید می شود ) 

یش آزمون پخود تمایزیافتگی با کنترل  نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه برای مقایسه نمرات پیگیری متغیر: 5جدول 

 در گروههای آزمایش و کنترل

 متغیر وابسته مرحله اثر

 مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

توان 

 آماری

مجذور 

 اتا

 گروه

ی
پیگیر

 

خود 

 تمایزیافتگی
70/9787 1 70/9787 19/214 001/0 000/1 891/0 

پیش 

 آزمون

خود 

 تمایزیافتگی
91/238 1 91/238 10/2 079/0 346/0 441/0 

 F  =19/214)دهند که تحلیل کوواریانس یکراهه پیگیری در متغیر خود تمایزیافتگی نشان می 5نتایج بدست آمده در جدول 

 بنابراین فرضیه پژوهش در مرحله پیگیری نیز تأیید می شود.( معناداری می باشد،  > 001/0pو 

 بحث و نتیجه گیری

شود. های این تحقیق حاکی از آن است که درمان فراشناختی باعث افزایش خود تمایزیافتگی افراد دارای شخصیت وابسته مییافته

(. نتیجه تحقیق حاضر با نتیجه تحقیق رسولی p<001/0)شود با توجه به نتایج تحلیل واریانس یکراهه، فرضیه پژوهش تأیید می



 
( همسو 2014) 1اسپادا، کاسلی، نیکچویچ و ولز ( و2011(، بیر )2006ولز و کینگ )(، 1390(، بهادری و همکاران )1393نسب )

 است.

هایی طریق تکنیک تی ازدرمان فراشناخگونه گفت که توان ایندر  تبیین اثربخشی درمان فراشناختی بر خود تمایزیافتگی، می

به هم چسبندگی  همچون ذهن آگاهی گسلیده، به تعویق انداختن نگرانی و آموزش فن هدایت باورهای فراشناختی، توانست از میزان

ود های افراد با خویژگی عاطفی فرد با افراد پیرامون در جهت فاصله و ایجاد مسافت روانی فرد بکاهد. چرا که به عقیده بوئن، یکی از

ت روانی منجر تمایزیافتگی ضعیف و شخصیت وابسته، عدم مسافت روانی با دوستان، والدین و همسران خود است که این عدم مساف

دی برای افراد دارای شود. بنابراین درمان فراشناختی توانست اثرات سودمنبه نزدیکی مفرط و ابراز احساسات ناخوشایند در فرد می

صالح مستقیم شته باشد و اثر تکنیک آموزش تمرکز توجه بر باورهای فراشناختی مثبت و منفی باعث ااختالل شخصیت وابسته دا

مایش گردید. همچنین، های توجهی شد که به نوبه خود منجر به تغییرات همزمان در باورهای معیوب و ناکارآمد افراد گروه آزپردازش

یی بر پردازش و پردازشی مبتنی بر نگرانی و نشخوار فکری، افزایش کنترل اجراکمرنگ شدن توجه تمرکز بر خود، قطع راهبردهای 

اعث اثربخشی بتوجه و تقویت شیوه پردازش فراشناختی، از جمله مکانیزمهای شناختی آموزش داده شده به گروه آزمایش بود که 

 مداخله فراشناختی مورد استفاده گردید.

کنندگان نشان  توجهی مانند فنون آموزش توجه مبتنی بر الگوی فراشناختی به شرکتبه عنوان مثال، استفاده از رویکردهای 

مایت عاطفی از حهایی بدون خطر هستند و بایستی نادیده گرفته شوند و لذا هیچ نیازی به چسبندگی عاطفی و داد که چنین پاسخ

ی، توجه انتخابی های هیجاندور ساخت، بلکه در حالتطرف دیگران نیست. این مداخله نه تنها توجه را از حالت جسمانی و هیجانی 

ین رو مداخله درمان اهای پردازشی مقاوم مانند نگرانی و نشخوار فکری گردید. از به افکار منفی را کاهش داد و باعث قطع فعالیت

ظارت و سوگیری ب و منفی )نآور و چالش انگیز، باورهای فراشناختی معیوهای استرسفراشناختی برای این افراد، که در موقعیت

آوردند باعث آگاهی یمشد و برای مقابله با هیجانات ناخوشایند به وابستگی عاطفی و حمایتی روی توجه بر تهدید( در آنها فعال می

 همچنین آنها یافتن نسبت به فرآیند شکل گیری این افکار و کاهش سوگیری توجهی بر موارد تهدید و ناخوشایند زندگی گردید.

شرایط تنش زا،  آموختند که با تحمل مقداری نگرانی بهمراه اطمینان نمودن به توانمندی خود برای مدیریت هیجان های منفی در

ناختی در این پژوهش، می توانند بطور مستقالنه و موفقیت آمیز چنین شرایطی را پشت سربگذارند. بنابراین، به کارگیری درمان فراش

صیت وابسته، به کشیدن فرآیند افکار، عدم تمایزیافتگی و چسبندگی عاطفی در افراد دارای اختالل شخ توانست از طریق به چالش

قالل عاطفی کمک ها در جهت تقویت اعتماد به نفس، شکل گیری هویت یکپارچه و مطمئن و در نهایت افزایش فاصله روانی و استآن

 کند.
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 چکیده 

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش تصویر سازی ارتباطی بر سازگاری و صمیمیت زناشویی دانشجویان 

متاهل صورت گرفت .روش این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. 

زش عالی سنا ساری و ادیب مازندران جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان متأهل رشته روانشناسی موسسه آمو

مشغول به تحصیل بودند روش نمونه گیری در پژوهش حاضر غیرتصادفی هدفمند   98-99بود که در سال تحصیلی

نفر  دانشجوی متأهل داوطلب جهت شرکت در پژوهش  60بود. به این صورت که ابتدا از طریق  فراخوانی تعداد 

به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده به دوگروه  نفر 20اعالم آمادگی کردند. تعداد 

جلسه  10نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند که پیش آزمون در ابتدای مطالعه صورت گرفت وگروه آزمایش 10

 ازگاریس آموزش دریافت کرد و بعد از مداخله نیز مجددا آزمون از دوگروه به عمل آمد. ابزار بکار رفته پرسشنامه

بود جهت آنالیز از  ( 1989) واکر و تامپسون زناشویی صمیمیت و مقیاس 1959 سال در واالس و الک زناشویی

 p =001/0)سازگاری زناشویی .تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد آموزش تصویر سازی ارتباطی بر 

; 548/17 =F اشویی و بر صمیمیت زن  508/0( و اندازه تاثیر آن(001/0= p ; 746/758 =F و اندازه تاثیر آن )

 اثر معنی داری داشت.  469/0

 ی ، صمیمیت زناشیی ، سازگاری  زناشوییارتباط یرسازیتصوواژگان کلیدی: 

 



 

 مقدمه 

ز همسر و رابطه است. سازگاری زناشویی در محیط خانواده سازگاری یک پدیدة درون فردی و یک برداشت فردی ا

 در زناشویی سازگاری(. 2010 همکاران، و شود. )ریفتوافق زناشویی است و به صورت درونی احساس میپیامد 

 کنترل را تضاد متأهل، اشخاص که است ای محدوده به معطوف آن و دارد عمده تاثیر ازدواج یک بقای و دوام

ا و کرده ز زناشویی سازگاری (.2015، و همکاران )سرجیون آیندمی کنار یکدیگر ب . است ازدواج در مهم موارد ا

 امور و فراغت اوقات قبیل از مسائلی درمورد و هستند راضی خود رابطه از که هستند زوجینی، سازگار های زوج

ا مالی  خانواده خوب عملکرد بنای سنگ زناشویی (. سازگاری2017دارند ) گیلرت و همکاران،  توافق یکدیگر ب

 در (. سازگاری2009است )برزنیاک و همکاران ،  متاهل افراد روان سالمت کننده بینی پیش مهمترین و است

ز ازدواج یازها ارضای و یکدیگر درک، پذیرش، یکدیگر از مراقبت، متقابل عشق طریق ا  برخالف. شود می ایجاد ن

 فرزندان. شوند می جسمی بیماری و خودکشی، افسردگی دچار بیشتر بزرگساالن، طالق و زناشویی های درگیری

 همچنین از (.2017هستند )گیلرت و همکاران،  سالمتی و رفتاری مشکالت و اضطراب معرض در بیشتر نیز آنها

ز گذشت و صمیمیت، بخشد می تداوم و ایجاد را زناشویی سازگاری که عواملی جمله  اهمیت است که از همسران ا

 ییزناشو تیمیخانواده درمانگران معتقدند که صم امروزه(.  2011است )احمدی و همکاران،  برخوردار ای ویژه

ن یعاطف تیجنبه در ساختار خانواده است که منجر به رضا نیمهمتر در  نی، زوجتیمیدر صم شود.  یم یو روا

 تیمیصم (.2020قوچانی و همکاران ، دارند ) تیمتقابل و امن ی، گرما، وابستگتقابلم یکیروابط خود احساس نزد

 یو سازگار تیامر با رضا نیگذارد. ا یم ریاز آن جهت ارزشمند است که بر تعهد و ثبات رابطه تأث یواقع ییزناشو

(. اگر 2017خلیلی و همکاران، است ) یزندگ تیفیدر ک یدیاز عوامل کل یکیارتباط مثبت دارد و  ییزناشو

 شیاز پ شیرا ب تیمینشان دهند، صم گریکدیعشق و عالقه را به  ژهیخود، به و فیطبتوانند احساسات ل نیزوج

افزا(2016)هولند و همکاران، کنند.  یتجربه م  لیدو دل ییزناشو تیگزارش شده و عدم رضا یطالق ها شی. 

است. )کرامر،  یضرور یتخصص یو آموزش ها نیمداخله زوج ییبهبود روابط زناشو یاست که برا یاصل

اثربخشی و  ییتواند منجر به بهبود روابط زناشو ی، متیمیممهم ازدواج مانند ص یبهتر جنبه ها درک(.2010

ا ریتأث یو خانوادگ یتواند بر عملکرد اجتماع یشود که می زوج درمانبیشتر  ز  به عنوان  تیمیرو، صم نیبگذارد. ا

 .(2020قوچانی و همکاران، ) شود یاست، تصور م شقو ع تی، رضارشیبر پذ یمهم که مبتن یرفتار یالگو کی

ا آن ساختار در ارتباطی تصاویر که دهد می ها نشان پژوهش  افراد شخصیت شده انکار و ناقص های جنبه ب

رائه با و دارد سروکار  ارتباطی تصاویر، نتیجه در. کند می بازسازی را مردم خیالی تصویر عشق از واقعی تصویری ا

 (. 1396باشند )امینی و همکاران،  موثر زوجین سازگاری و همدلی، صمیمیت در توانند می

 .آورند دست به آگاهانه ازدواج به ناخودآگاه روابط و ازدواج تبدیل با را خود نیاز مورد صمیمیت و عشق توانند می همسران 

افزایشی گزارش کرددر گزارش  زناشویی صمیمیت تصویرسازی ارتباطیآموزش  ( تاثیر 1397(. چرایی)2010)هنریکس و همکاران، 



 
(رویکرد تصویرسازی ارتباطی و آموزش برنامه ی سیستماتیک ارتباط زوجین منجر به افزایش سازگاری، 1396ابراهیمی و مومنی)

زوجین  صمیمیت بر ارتباطات تصویرگری (نیز تاثیر آموزش1395صمیمیت و تاب آوری زوجین شهر بوشهر گردید فاطمی و همکاران)

( نیز برداشت شد که تصویرسازی ارتباطی به طور معناداری موجب 2016ورو و همکاران)از گزارش پژوهش  م. را گزارش نمودند

 تیمیصماین است که آیا آموزش تصویر سازی ارتباطی بر  افزایش صمیمیت میان زوجین می شود. بنابراین سوال پژوهش حاضر

 اثربخش است؟  زناشویی دانشجویان متأهل شهرستان ساری یو سازگار زناشویی 

  روش

روش این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل تمامی 

مشغول به    98-99دانشجویان متأهل رشته روانشناسی موسسه آموزش عالی سنا ساری و ادیب مازندران بود که در سال تحصیلی

نفر   60تحصیل بودند روش نمونه گیری در پژوهش حاضر غیرتصادفی هدفمند بود. به این صورت که ابتدا از طریق  فراخوانی تعداد 

نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به  20دانشجوی متأهل داوطلب جهت شرکت در پژوهش اعالم آمادگی کردند . تعداد 

نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند که پیش آزمون در ابتدای مطالعه صورت گرفت وگروه  10وگروه صورت تصادفی ساده به د

 جلسه آموزش دریافت کرد و بعد از مداخله نیز مجددا آزمون از دوگروه به عمل آمد.  10آزمایش 

 عبارتند از: مالک های ورود 

 دانشجو متاهل باشد. .1

 باشد.حداقل یکسال از ازدواج آنها گذشته  .2

 تحت هیچ نوع آموزش یا مداخله ای به صورت همزمان قرار نداشته باشند .3

 تحت درمان دارویی نباشند .4

 سال واقع باشند 40الی  20در محدوذه سنی  .5

 و مالک های خروج نیز عبارتند از: 

 متارکه کرده یا دور از همسر خود زندگی می کردند. .1



 
ر درمان باشد که ملزم به مصرف دارو باشد )به اقرار خود فرد و در دارای اختالالت روانی یا جسمی مداخله کننده د .2

 پرسشنامه جمعیت شناختی(.

 دارای سابقه سوء مصرف مواد یا الکل باشد )به اقرار خود فرد و در پرسشنامه جمعیت شناختی(. .3

 غیبت بیش از دو جلسه .4

 عددی مقدار. سوالی بود 15 ابزار این. بود که  طراحی 1959 سال در واالس و الک زناشویی سازگاری ابزار بکار رفته پرسشنامه

 نقطه 100 نمره. است 158 تا 2 از آن دامنه سوال و هر نمرات مجموع با است برابر آزمون نمره. است متفاوت آزمون این در سواالت

 سال در زاده هدی و پور حسین، زاده مهرابی توسط که تحقیقی در .است زناشویی ناسازگاری دهنده نشان زیر نمرات و است برش

 . بود 71/0  کرونباخ آلفای روش از استفاده با پرسشنامه این پایایی، شد انجام 1389

 محبت سنجش برای که است ای ماده 17 ابزاری( 1989) واکر و تامپسون زناشویی صمیمیت ابزار دیگر بکار رفته در تحقیق مقیاس

 صمیمیت دهنده نشان 50باالتر از  نمره، است متغیر( همیشه) 7 تا( هرگز) 1 بین تغییرات دامنه. است شده طراحی صمیمیت و

 آلفای ضریب، شد انجام شیرازی های زوج میان در 1396 سال در ذاکری و الهیجی آجلی توسط که ای مطالعه در . است بیشتر

 .آمد دست به 98/0 پرسشنامه این کرونباخ

 به شرح زیر بود: تصویرسازی ارتباطی پروتکل اجرایی جلسات آموزش 

 چگونگی مورد در الزم توضیحات برنامه، چارچوب کردن مشخص گروه، مقررات جلسه اول:آشنایی پژوهشگر و اعضا باهم، توجیه

 بادی گشتالت، درمانی روان تصویرسازی ارتباطی، مفاهیم با اعضا آشنایی پوست، مقاومت و قلب ضربان بدن دمای گیری اندازه

 ابژه. روابط و سایکوتراپی

جلسه دوم:ارزیابی امکان پیشرفت، آشنایی با نظرات دیگران،نوشتن عقاید شخصی در مورد روابط صمیمانه شامل آرزوها و روابط 

فعلی، آشنایی با عقاید همسر و آشنایی با مواردیکه باعث کاهش صمیمیت و همدلی در زندگی مشترک می شود و پیدا کردن موارد 

 مشابه

 آنها اصلی خانواده تاریخچه و زوجین از یک هر شخصی مسائل جلسه سوم:بررسی



 
 تروماها و ها اضطراب انسدادها، ها، اجتناب ها، دفاع با آن رابطه و بدن هیجانی ابعاد جلسه چهارم:بررسی

 افراد با همسرانشان با تکنیک آینه سازی صمیمیت و نزدیکی سطح جلسه پنجم:افزایش

 مجدد سازی رمانتیک و اضافی های خروجی جلسه ششم:بستن

 لذت و امنیت احساس افزایش و همسران بین عاطفی پیوند شدن تر جلسه هفتم:عمیق

 همسران شخصی رشد افزایش و همسرتان روحی نیازهای ترین عمیق از جلسه هشتم:آگاهی

 سازنده نحوی به و امن محیطی در همسرتان به نسبت خود انزجار و خشم ابراز جلسه نهم:توانایی

 خود یکپارچگی و خویش گمشده خویشتن جلسه دهم:بازیابی

 یافته ها
سال بود . در گروه آزمایش توزیع یکسانی از سطح تحصیالت  7/33سال و در گروه کنترل  35میانگین سن افراد در گروه آزمایش 

ی تحصیالت فوق لیسانس  بوده اند و در گروه درصد دارا 30درصد دارای تحصیالت لیسانس و  70وجود داشت و در گروه کنترل 

درصد دارای تحصیالت فوق لیسانس  بوده اند .میانگین مدت زمان زندگی  مشترک  20درصد دارای تحصیالت لیسانس و 80آزمایش 

 سال بود  9سال و در گروه کنترل  2/11افراد در گروه آزمایش 

 

 ها در طی مطالعهبه تفکیک گروه صمیمیت و سازگاری زناشوییتوصیف . 1جدول 

 متغیر 

 زمان

 کنترل آزمایش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

30/90 پیش آزمون صمیمیت   75/14  30/89  09/13  

20/102 پس ازمون  59/12  10/89  00/13  



 

 سازگاری 

90/115 پیش آزمون  96/13  10/116  59/10  

00/127 پس آزمون  65/10  40/116  52/9  

  

است.  30/89و در گروه کنترل 30/90آزمایش در مرحله پیش آزمون در گروه  صمیمیت زناشویینشان داد میانگین  1نتایج جدول 

در مرحله پیش آزمون در سازگاری شده است. میانگین  10/89 در گروه کنترل  20/102آزمایش در مرحله پس آزمون در گروه 

 40/116 در گروه کنترل  00/127آزمایش است. در مرحله پس آزمون در گروه  10/116در گروه کنترل  و  90/115آزمایش گروه 

 شده است. 

های استفاده از آزمون کوواریانس، نرمال بودن شرطیکی از پیشاستفاده شد.  SPSSجهت آنالیز از آمار تحلیل کوواریانس ونرم  افزار 

 سنجش قرار گرفت توزیع آماری متغیرهای تحقیق است. به این منظور با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک نرمال بودن متغیرها مورد 

، همگنی واریانس همگنی فرض  هستند،  05/0داری بیشتر از شود زیرا مقادیر معنیفرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق پذیرفته می

جهت بررسی فرضیه فوق با توجه به بررسی پیش در متغیر های تحقیق تایید گردید،  شیب خط رگرسیون . وجود رابطه خطی 

 آمده است.  2شود که نتایج در جدول ها از تحلیل کوواریانس یک متغیره استفاده میفرض

 

 س یک متغیره آزمون تحلیل کوواریان. نتایج 2جدول 

 منبع تغییرات 
 مجموع مربعات

SS 

 درجه آزادی

df 

 میانگین مربعات

MS 

 آماره فیشر

F 

Sig اندازه اثر 

 صمیمیت

آزمونپیش  068/2089  1 068/2089  323/41  001/0>  709/0  

746/758 اثر گروه  1 746/758  008/15  001/0  469/0  



 
432/859 خطا  17 555/50     

 سازگاری

آزمونپیش  756/932  1 756/932  548/17  001/0  508/0  

142/574 اثر گروه  1 142/574  801/10  004/0  389/0  

644/903 خطا  17 156/53     

 

 =001/0)آموزش تصویر سازی ارتباطی بر صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل موثر است شود مشاهده می2همانگونه که در جدول 

p ; 17 ,1:df 746/758 =F 001/0آزمون، )در مرحله پیشصمیمیت زناشویی است. 469/0( و اندازه تاثیر آن> p ; 17 ,1:df ; 

323/41  =F باشد. می 709/0در مرحله پس آزمون نیز مؤثر بوده است و اندازه اثر آن  صمیمیت زناشویی( بر سطح نمره 

( و p ; 17 ,1:df 548/17 =F =001/0)آموزش تصویر سازی ارتباطی بر سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل موثر است  همچنین

( بر سطح نمره p ; 17 ,1:df ; 142/574  =F <001/0آزمون، )در مرحله پیشسازگاری زناشویی است. 508/0اندازه تاثیر آن 

 باشد. می 389/0در مرحله پس آزمون نیز مؤثر بوده است و اندازه اثر آن  سازگاری زناشویی 

 

  گیریبحث و نتیجه
  0,469در افزایش صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل شهرستان ساری با اندازه اثر  آموزش تصویر سازی ارتباطینتایج نشان داد 

(، صدرجهانی 1396(، ابراهیمی و مومنی )1396(، فاطمی و همکاران )1397موثر بود. یافته ها با مطالعات انجام شده توسط چرایی )

( نتایجی هم سو بود.  یکی از اصلی ترین علل کاهش 2013(، هندریکس و هانا )2016(،  مورو و همکاران )2017( خلیلی )1388)

ج ها و تاثیر آن بر روابط فعلی آنها است. صمیمیت زناشویی میان زوج ها، وجود زخمهای التیام نیافته دوران کودکی در هر یک از زو

این رویکرد به همسران کمک می کند تا با درک فرآیندهای ناخودآگاه، مهارت هایی را برای التیام این زخم ها و جداسازی روابط 

ضای امن برای ابراز زناشویی از تاثیرات گذشته پیداکنند و به این شکل شرایط ایجاد روابط سالم همراه با درک و همدلی و ایجاد ف

سالم خشم و ناراحتی را فراهم آورند تمرین هایی برای افزایش رفتارهای توجهی و مراقبتی به همسران داده می شود که این مهارت 



 
ها در نهایت به افزایش صمیمیت زوج ها می انجامد  مدیریت خشم، انجام فعالیت های مفرح مشترک، آموزش به هر یک از زوج ها 

رسی ویژگی های مثبت و منفی خود، والدین، همسرشان و بازسازی یک تصویرذهنی واقعی از همسر خویش نمونه ای از این برای بر

 تکالیف هستند 

از طرفی رویکرد تصویرسازی ارتباطی قصد دارد تا با آموزش تمرین مکالمه آگاهانه، تعامالت درست و سازنده، مهارت گوش کردن و 

ن زوج ها بهبود بخشد. تمرین های ارائه شده در جریان این آموزش ها مانند بیان احساسات مثبت و منفی احساس همدلی را در میا

فرد در حضور دیگران، به زوج ها کمک می کند تا راحت تر بتوانند احساسات مثبت و منفی خود را با همسرشان در میان بگذارند 

ه افزایش صمیمیت زناشویی در زوجین می شود. از سویی دیگر بررسی بنابراین آموزش مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی منجر ب

تاثیرآموزش تصویرسازی ارتباطی بر سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل افزایش سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل شهرستان 

(، مک 1396(، ناموران و همکاران )1396نشان داد  مطالعات انجام شده با مطالعات  ابراهیمی و مومنی ) 0,389ساری با اندازه اثر 

ای فرض  توان خصیصهرا می در تبیین نتایج مذکور می توان چنین بیان کرد که سازگاری. (، هم سو بود2018دونالد و همکاران )

خانواده های ازدواج و رابطه صمیمانه بزرگسالی به  ای از تعارضات و شادکامی کرد که تحت تاثیر تجارب کودکی است بخش عمده

ویژه تعارضات والدین خود را، با خود حمل میکند و همین تعارضات والدینش را  فرد، تعارضات خانواده اصلی و به .گردد اصلی برمی

دهی  عنوان عضوی از خانواده در شکل اند که تجارب یک فرد به در زندگی زناشویی خویش تکرار میکند. تحقیقات زیادی نشان داده

کنند والدینشان  ها سعی میکنند از اشتباهاتی که فکر می کلی افراد مهم هستند؛ بنابراین، هرچند بسیاری از زوج رفتار و سازگاری

گردند.  اند، برمی های هیجانی به مفهوم تعاملی که یاد گرفته اند، دوری کنند، اما باوجود این، اغلب در شرایط آشفتگی مرتکب شده

کند و باعث از بین  یفراهم میکند که فرد این تجارب ناخوشایند و تنش آفرین را تصویرسازتکنیک هایی را تصویرسازی ارتباطی 

تنش ها گردد، همچنین آموزش تصویرسازی موجب می شود که هر کدام از زوجین مشکالت خود را با دقت بیشتر مورد  رفتن این

فنون تصویرسازی افزایش سازگاری زناشویی می گردد.  ر بهبررسی قرار دهند و به شکل ریشه ای آن ها را حل کنند و این عوامل منج

ارتباطی برای ما  مشخص می سازد که مسیر زندگی یک انسان پیوسته است و ممکن است که در دوران بزرگسالی به شدت متاثر از 

نوشت سازی است. دوران رشد دوران کودکی باشد. دوران کودکی به نظر اکثر دانشمندان و نظریه پردازان بزرگ، دوران مهم و سر

کودکی پر از لذت ها و ناراحتی ها است، اگر این دوران به صورت متعادل سپری شود می تواند زیر بنای محکمی برای دوران بزرگسالی 

ی شود. می توان گفت آموزش فنون تصویرسازی ارتباطی به افراد،  کمک کرد تا بتوانند تصاویری را که در گذشته از افراد مهم زندگ



 
اخذ کرده اند تصویر سازی آنها را شکل داده، از افراد واقع در زندگی خود )یعنی همسر خویش( تفکیک کنند و تصاویری بهتر و واقع 

بینانه تری از یکدیگر داشته باشند. با ارائه آموزش های مناسب در این زمینه می توان به افراد کمک کرد تا تصویری مناسب از خود 

از محدودیت های این پژوهش می توان به محدودیت ته باشند. کنند و در زندگی برخورد واقع بینانه تری داش و همسر خود پیدا

مکانی اجرا و محدودیت  استفاده از  دانشجویان متاهل را ذکر کرد نداشتن دوره  پیگیری به دلیل کمبود زمان و امکانات با توجه به 

ش به شمار می رود محدودیت خارج از کنترل محقق را می توان به عدم توانایی در شرایط کرونایی از دیگر محدودیت های پژوه

کنترل وقایع روزمره بیرون از جلسات آموزش و تاثیر آن بر افراد شرکت کننده در پژوهش،مطرح کرد .توجه به نتایج بدست آمده 

ات آن به صورت مداوم برای ایجاد و افزایش صمیمیت  پیشنهاد می گردد درمان مبتنی بر  آموزش تصویرسازی ارتباطی و انجام تمرین

  و سازگاری زناشویی صورت بپذیرد

  منابع
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 چکیده

 یبستاند شیپ کودکان نیوالد یوالدگر یها مهارت بر مثبت یفرزندپرور برنامه آموزش ریتاث پژوهش نیا هدف

امعه جو  با گروه کنترل آزمون پس و آزمون شیپ طرح با شییآزما نیمه روش پژوهش حاضربود.  بوشهر شهر

نفر  30 . حجم نمونه پژوهشدبو بوشهر شهر یدبستان شیپ کودکان نیوالداز  نفر 816421آماری پژوهش حاضر 

پس از  شدند. بود که به روش داوطلبانه جایگزینی تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین

 یورفرزندپر برنامه آموزشجلسه )هر هفته یک جلسه( در معرض  8اجرای پیش آزمون گروه آزمایش به مدت 

رسشنامه و پ (2002) ساندرز مثبت یفرزندپرور برنامه آموزش پروتکلقرار گرفتند. ابزار پژوهش حاضر  مثبت

نس استفاده گردید. . به منظور تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کوواریابود( 1991) آالباما یوالدگر یها مهارت

، ییرت و راهنماضعف در نظا یعنی یوالدگر یمهارت ها از  کی هرمیانگین نمره برآورد شده یافته ها نشان داد که 

 یبطور معن ونآزم گروه آزمایش در مرحله پس یها یدر آزمودنی بدن هیعدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند و تنب

 کیهر  بربت مث یآموزش برنامه فرزندپرورکه نشان از تاثیر مثبت ی کمتر از آزمودنی های گروه کنترل است دار

 مثبت یزندپرورآموزش برنامه فر و تاثیر منفیمثبت  یو فرزند پرور نیمشارکت والد یعنی یوالدگر یاز مهارت ها

 هیرزند و تنبف، عدم ثبات در نحوه برخورد با ییضعف در نظارت و راهنما یعنی یوالدگر یاز مهارت ها کی هر بر

  .دارد واهبا گروه گ سهیدر مقا شیگروه آزما یها یدر آزمودن یبدن

 ی.والدگر یها مهارت ،مثبت یفرزندپرور برنامه آموزش ها:کلیدواژه

 

 مقدمه

 و ندهیآ در سن نیا در کودکان به آموزش و برخورد نحوه نیبنابرا شود؛یم آغاز یسالگ سه از کودکان یفکر و تیشخص رشد

 خود به را نیا در کودکان تیفعال از یاعظم بخش کردن یباز که ییجاآن از از یطرف از. دارد یادیز ریتاث هاآن تیشخص یریگشکل

 را کودکان آموزش ندیفرآ هیکل نیوالد گذشته در. باشد یسرگرم و یباز اساس بر دیبا کودکان یهاآموزش شتریب دهد؛یم اختصاص

 کودکان به آموزش خدمات که اندشده سیتاس یمراکز آموزش؛ تیاهم و نیوالد مشغله به توجه با امروزه که یحال در داشتند؛ برعهده

 میمفاه کودکان به آن در که است شش یال سه کودکان ژهیو یلیتحص مقاطع از یکی یدبستان شیپ. (1397)آزاد،  دارند عهده بر را

 کودکان جانبه همه رشد دبستان از شیپ آموزش یبرگزار از یاصل هدف .شودیم داده آموزش مدرسه به ورود یبرا ازین مورد مطالب و

 یذهن رشد باعث کودکان، فراغت اوقات کردن پر کنار در که شود لیتشک ییهاتیفعال و برنامه از دیبا دوره نیا لیدل نیهم به است؛



 
 یمهارت هاارتقای مناسب برای  ییکی از روش ها 1مثبت یآموزش برنامه فرزندپرورسویی  (. از1397ی، طاهر) شود هاآن یجسم و

های والدین نسبت به کودکان است که منجر به ایجاد  مجموعه ای از نگرش مثبت یفرزندپرور. می باشدکودکان  نیوالد یوالدگر

)رفتارهایی که در  می نماید. این رفتارها هم دربرگیرنده رفتارهای مشخص بروز شود که در آن جو رفتارهای والدین می جو هیجانی

 و رفتارهای غیر مرتبط با هدف های جهت هدف والدین است( که از طریق آن رفتارها، والدین به وظایف والدینیشان عمل می کننند

برنامۀ  آموزش طرفی از (.2016 ،2فیندرز) ادی می باشدهای غیر ار ها، تغییر در تن صدا یا بیان هیجان والدینی است که شامل ژست

فرزند  یهاوهیمنظور از ش. است کنترل مشکالت رفتاری کودکان شناخته شده  مثبت به عنوان یکی از مداخالت مؤثر در فرزندپروری

ها نسبت به فرزندان است که آن ییهانگرش انگریو ب رندیگیکار مفرزندان خود به تیترب یبرا نیاست که والد ییهاروش ،یپرور

فرزند  یکه رفتارها رفتیپذ دیبا یکنند. ول یوضع م شیفرزندان خو یاست که برا ینیو قوان ارهایشامل مع نیخود دارند و همچن

 میرا به سه دسته عمده تقس یفرزند پرور یهاوهی. روان شناسان شکندیم رییتغ یاقتصاد یهابه واسطه فرهنگ، نژاد و گروه یرورپ

دربارة فرزندپروری  . این برنامه آموزشی یک برنامه راهبردی چندسطحییاستبداد وهیش رانه،یسهل گ وهیمقتدرانه، ش وهیکنند: ش یم

لند در ( در دانشگاه کویینز2003) 3نسبت به خانواده ها بوده است که توسط ساندرز، ددز و تورنر و با رویکرد پیشگیرانه و حمایتی

طریق باالبردن سطح  بروز اختالالت رفتاری، رشدی، عاطفی در کودکان از تدوین شده است. هدف از این برنامه، پیشگیری از لیاااستر

آموزش والدین  نشان دادند که مطالعات متعدد در نقاط مختلف جهان نشان داده .نفس والدین است دانش، مهارت ها و اعتماد به

 استرس مهارت های والدگری و همچنین کاهش بیش فعالی و کمبود توجه در کودکان و بهبود رفتارهای تکانشی،باعث کاهش 

 (.2018، 4نگزیکام) می شود  والدین

داشته  والدین و می تواند نقش موثری بر زندگی قرار داردمثبت  یآموزش برنامه فرزندپرورتحت تاثیر که  ی دیگریرهایاز متغ یکی

از پژوهشگران را به  یتوجه برخ ریاخ یهاسال  است که ی، از جمله مداخالتیوالدگر یها مهارت است. 5یوالدگر های باشد مهارت

 ،یاز بروز اختالالت رفتار یریشگیبرنامه، پ نیکه در بهبود مشکالت کودکان مؤثر باشد. هدف از اکرده و به نظر می رسد خود جلب 

باعث کاهش شیوه  یوالدگر یها مهارت است. آموزش شیوة یوالدگر یها مهارت یبردن ها ق باالیدر کودکان از طر یعاطف ،یرشد

از اساس  یکیخانواده  مقتدرانه می شود. از سوی دیگر سهل گیرانه و سخت گیرانه و افزایش شیوه فرزندپروری های فرزندپروری

حاالت خود  شتریکودک در ب رایاست ز یآدم تیبنا شخص یاساس هیو پا یرشد فرد نیبذر تکو نیکودک و اول تیشخص یریشکل گ

کودک و بر  یرفتار فرد یزیر یدر پ داریو پا قیعم یکه خانواده اثر ستین یدیترد. و رفتار آنهاست یمقلد پدر و مادر در خو

و به  کندی را کسب م یاخالق یاز روش ها یآموزد، برخ یم او دارد. کودک در خانواده زبان یوآرامش درون یروح زندگ ختنیانگ

 یو مبارزه در زندگ یمنابع لذت و خوش نیاز مهم تر یکی یبدون شک، والدگر (.2018، 6دو) شودی گوناگون متصف م یخصلت ها

و  یکند تا سالمت یم جادیآن ها ا یرا برا یقیوجود دارد که به محض تولد کودک، تعهد عم نیدر والد یجهان یلیم بایاست. تقر

کنند که  یشروع م دهیعق نیشان را با ا یلدگرسفر وا نیاز والد یاریکنند. هنوز بس نیکودک خود تضم یرا برا یداریپا یشادمان

کند که احساس  یخود فراهم م نیوالد یرا برا یکودک فرصت هر .باشند یبهتر نیکه خودشان داشتند، والد ینیچه طور از والد

 شرفتیو اصول پ نیعلم )قوان کیتوان هم به عنوان  یرا م یآورد. امروزه والدگر یآن ها با خود به همراه م یرا برا یقیعم تیمسئول

                                                           
1- Positive parenting program training 
2- Finders 

3- Saunders, Dedz and Turner 

4- Cummings 
5- Parenting skills 
6- Doh 



 
است که  یگاهیپا نیخانواده اول .گرفتانسان( در نظر  تیفعال تیهنر )مهارت هدا کی( و هم به عنوان کیستماتیمطالعه س قیاز طر

      در  یفرزند پرور یها وهیرا تحت عنوان ش یخاص یها وهیآورد. هر خانواده ش یم اطراف او را به وجود طیکودک و مح نیب وندیپ

 یقالب ها ها را در وهیش نیاست. ا یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع ،یکه از عوامل مختلف فرهنگ ردیگ یفرزندان خود به کار م تیترب

 (.9201 ،1)اسکوتارزاک درآورند یو منسجم یکل

 به میمستق صورت به یقیتحق کشور داخل در  که شد مشخص موضوع یراستا در خارج و داخل در ها  پژوهش یبررس با نیهمچن

 درو  است نشده پرداخته بوشهر شهر یدبستان شیپ کودکان نیوالد یوالدگر یها مهارت بر مثبت یفرزندپرور برنامه آموزش ریتاث

با دیگر  مثبت یفرزندپرور برنامه آموزش گرید یبرخ در و است شده یاشارها آن به مقدمه در یضمن صورت به قاتیتحق از یبرخ

 لیبه فراتحل ی( در پژوهش1398) بهرامی پور        : نکهیا جمله از است آمده دست به یناهمخوان جینتا و اند کرده یبررس رامتغیرها 

 کهداد  اننش جینتا ی پرداخت.شده کودکان و مشکالت والدگر یزیمثبت بر کاهش اختالالت برون ر یآموزش فرزندپرور یاثربخش

مثبت بر کاهش مشکالت  یآموزش فرزندپرور موثر است.شده کودکان  یزیمثبت بر کاهش اختالالت برون ر یآموزش فرزندپرور

ت والدین بر سبک به مقایسه ی اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت و مدیری ی( در پژوهش1396)ی موثر است. عیسی نژاد والدگر

داد که برنامه مدیریت والدین بر هریک از مشکالت  اننش جینتا پرداخت. هیجانی کودکان -های والدگری مثبت و مشکالت رفتاری

تاثیر برنامه مدیریت . اضطراب تاثیر بیشتری نسبت به برنامه فرزندپروری مثبت نشان داده است سلوک، اجتماعی، روان تنی، خجالتی

هر یک از ابعاد فرزندپروری مثبت، درگیری مثبت و کاهش تنبیه بدنی و نظارت ضعیف نسبت به برنامه فرزندپروری مثبت  والدین بر

تایج پیگیری پس از یک ماه نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات مشکالت رفتاری و والدگری . بیشتر بوده است

یافته های پژوهش  .مان بر مشکالت رفتاری و والدگری مثبت بعد از یک ماه باقی مانده استتفاوت وجود دارد و اثربخشی دو گروه در

نشان داد هر دو روش موثر بوده اند اما آموزش مدیریت والدین بر مشکالت رفتاری و فرزندپروری مثبت بر ابعاد فرزندپروری تاثیر 

ان و مشاوران در زمینه انتخاب نوع مداخله برای آموزش والدین مفید بیشتری نشان دادند. یافته های این پژوهش برای روان درمانگر

 جینتاپرداخت.  کودک -والد تعامل تیفیک بر مثبت یوالدگر برنامه آموزش یاثربخشبه  ی( در پژوهش1395) . اصالنیخواهد بود

 ی برنامه آموزش و داشتند معناداری تفاوت کودک-والد تعامل های مولفه از یکی در حداقل کنترل و آزمایش گروهنشان داد که 

 ی برنامه که بود آن از حاکی نتایج. داشت معناداری و مثبت اثر کلی مثبت رابطه و وابستگی نزدیکی، تعارض، بر مثبت والدگری

آموزش برنامه تاثیر  یبه بررس یدر پژوهش( 2020) 2پونگاتا .است شده کودک با مادر تعامل بهبود سبب مثبت والدگری آموزش

نشان داد که برنامه آموزش  جینتاپرداخت.  در لبنان نینش هیپناهندگان حاش یانضباط یها وهیش و نوالدی مهارت بر کودک -مادر

به  یدر پژوهش( 2020) 3اوگ .است موثردر لبنان  نینش هیپناهندگان حاش یانضباط یها وهیو ش نیکودک بر مهارت والد -مادر

 آموزشنشان داد که  جینتاپرداخت.  ی کودکانلیتحص شرفتیپ و نیوالد مشارکت ارتباطی، تعاملبر  نیوالد آموزش اثراتبررسی 

 شرفتیپ بر نیوالد آموزش موثر است. کودکانبا  نیوالد مشارکت بر نیوالد آموزش موثر است. کودکان ی باارتباط تعامل بر نیوالد

بر کاهش شکاف بین نسلی  نیوالد آموزش برنامه کی یاثربخش بررسی به ی( در پژوهش1920) 4وازکوئز موثر است. کودکان یلیتحص

 -والد تعامالت و ینسل نیب شکاف کاهش بر نیوالد آموزش برنامهنتایج نشان داد که  .پرداخت ایاسپانفرزندی در  -و تعامالت والد

 مثبت مهارت والدگری ارتقاء بر نیوالد تیصالح یها برنامه تاثیربه  یدر پژوهش( 2018) 5رویز زلدیبارموثر است.  ایاسپان در یفرزند

                                                           
1- Skotarczak 
2- Ponguta 
3- Amin 
4- Vázquez 
5- Ruiz‐Zaldibar 



 
 وهیش و مثبت یوالدگر مهارت ارتقاء بر نیوالد تیصالح یها برنامهنتایج نشان داد که  .پرداخت کودکان در سالم یزندگ وهیش و

 موثر است. کودکان در سالم یزندگ

کانون پرورش  نخستین پایگاه تربیتی و قطعاً اولین و مهم ترینخانواده  که نمود انیب زمینه اهمیت و ضرورت پژوهش می بایست در

اساسی سعادت انسان  است. بخش عمده ای از پرورش صحیح عقل و عاطفه که پایه صحیح، احیاء و شکوفایی استعدادهای کودکان

الدین لذت بخش و در عین کودک برای و می باشد که باید از کودکی شروع شود. جریان تربیت را تشکیل می دهد بر عهده والدین

محیط سالم و سازنده همراه با روابط گرم و  ناراحتی های فراوان همراه است. اگر کانون خانواده دربرگیرنده حال با مشقت ها و

خانواده می شود. پدر یا مادر شدن، واقعه ای جسمی،  بین فردی باشد، موجب رشد و پیشرفت همه جانبه اعضای صمیمی تعامل

 امروزه  زندگی. شدن فرزند به جمع خانواده بر نحوه وارد. می کند اجتماعی است که اساساً روش زندگی زوجین را دگرگونو  روانی

 نظارت های ویژه ای صورت می گیرد و برای رفاه و             کودکان در اکثر کشورهای توسعه یافته بر روی مراقبت و حمایت از

انواع روان درمانی  مبذول می شود. آموزش مدیریت رفتار والدین به نسبت ودکان توجه خاصیآسایش والدین به منظور کمک به ک

مهارت فنی، مهارت انسانی و مهارت  موفقیت در امر تربیت باید والدین به مهارت هایی از جمله مبتنی بر خانواده برتری دارد. برای

 بنابر که است مطرح صورت نیا به قیتحق نیا در یاصل سؤال شد گفته باال آنچه بنابر .(1398 ،پور ی)بهرام باشند مسلط ادراکی

 یوالدگر یها مهارت بر مثبت یفرزندپرور برنامه آموزش ایآ که است مطرح صورت نیا به قیتحق در یاصل سؤال شد گفته باال آنچه

 دارد؟ یمعنادار ریتاث بوشهر شهر یدبستان شیپ کودکان نیوالد

 پژوهشروش 

 نیوالد ریتاث از نفر 30 از متشکل نمونه حجم و شد استفاده آزمون پس و آزمون شیپ طرح با شییآزما نیمه روش از پژوهش نیادر 

جامعه آماری این پژوهش  .دارد قرار شیآزما گروه در نفر 15 گواه و گروه در آنها نفر 15 که بوشهر است شهر یدبستان شیپ کودکان

 مورد نمونهنفر بود.  816421برابر با  که تعداد آنها باشد یم 1398 سال در بوشهر شهر یدبستان شیپ کودکان نیوالدکلیه شامل 

. شد انتخاب یآمار جامعه از داوطلبانه یریگ نمونه روش قیطر از پژوهش یآمار ی جامعه حجم به توجه با قیتحق نیا در پژوهش

 816421 نیب از سپس داد؛ شرح نیوالد یبرا را پژوهش طرحو هماهنگی های الزم   مجوز کسب از پس پژوهشگر که صورت نیبد

در دو  پایین تری نسبت به بقیه داشتند و حاضر شدند داوطلبانه همکاری نمایند یوالدگر یها مهارت نفر را که 30نفر از والدین، 

 گروه در نفر 15 یتصادف ینیگزیجا قیطر از سپس. نمود یغربالگر پژوهش به خروج و ورود یها مالک اساس بر و نفر 15گروه 

حداقل  -1شامل:  قیتحق به ورود یها مالکشامل:  قیتحق به ورود یها مالک         .شدند گواه گمارش گروه در نفر 15 و شیآزما

عدم  -1: شامل قیتحق از خروج یها مالکهمچنین  عدم وجود بیماری جسمانی یا روانشناختی بود. -2سواد خواندن و نوشتن 

 عدم انگیزه برای انجام تکالیف بود. -3درخواست عدم همکاری به وسیله فرد  -2بیش از دو جلسه متوالی حضور در 

سال  در کیتوسط فرافرم والدین آالباما  یوالدگر یها مهارتپرسشنامه  (:1991) آالباما یوالدگر یها مهارت پرسشنامه -1

 یفرزندپرور ،1 ، 26 ، 23 ، 20 ، 15 ، 14 ، 11 ، 9 ، 7 ، 4نیوالد مشارکت) اسیخرده مق 5و  هیگو 45ساخته شده است که از  1991

 با برخورد نحوه در ثبات عدم ،31 ، 25 ، 22 ، 12 ، 8 ،3ییراهنما و نظارت در ضعف،  41، 40 ،27 ، 18 ، 16 ، 13 ، 5 ، 2مثبت

شده است که  لیتشک( 39 ، 35 ، 33ی بدن هیتنب و 42، 39، 36،37، 34 32 ، 30 ، 29 ، 28 ، 24 ، 21 ، 19 ، 17 ، 10 ، 6 فرزند

 چیه بایتقر، 1 هرگز) کرتیل یا درجه 5 اسیمق اساس بر یگذار نمرهرود.  یبکار م نیوالد یوالدگر یسبک ها یابیبه منظور ارز



 
 یآلفا از استفاده بارا  آزمون ییایپا بیضر( 1991) کیفرا. ردیپذ یم صورت( 5 شهیهمو  4 اوقات اغلب، 3 اوقات یگاه، 2 وقت

 .است کرده گزارش 81/0 مالکی اعتبار کمک به خود قیتحق در را پرسشنامه ییروا( 1991) کیفرا .نمود گزارش 81/0 کرونباخ

مثبت ساندرز  یپروتکل آموزش برنامه فرزندپرور قیتحق نیدر ا(: 2002) ساندرز مثبت یفرزندپرور برنامه آموزش پروتکل (2

با  ییاز آشنا ییمثبت شامل خالصه محتوا یآموزش برنامه فرزندپرور اتیارائه شد. از جمله محتو والدین جلسه به 8 یط (2002)

 یمشکالت رفتار یعلت ها انیمثبت و هدف استفاده از آن، ب یدر مورد فرزندپرور یاجمال فیمقررات، توص انیگروه، ب یاعضا

ارتباط  جادیا یبرا ییآموزش راهبردها، مشکل دار کودک دو رفتار ای کی یابیمادران که به مشاهده و رد قیتشو نیکودکان، و همچن

 ،به کودک دیجد یرفتارها و مهارتها یاددهیجهت  ییمورد انتظار و راهبردها یرفتارها شیافزا یبرا ییمثبت با کودک، راهبردها

 (.2002باشد )ساندرز،  یو ... م، رفتار دشوار و مشکل دار کودک به مادران تیریمد یبرا ییآموزش راهبردها

 

(2002) ساندرز مثبت یفرزندپرور یگروه آموزش پروتکل محتوای خالصه 1 جدول  

 محتوا جلسه

 اول

 اجرای پیش آزمون -

مثبت و هدف  یدر مورد فرزندپرور یاجمال فیمقررات، توص انیگروه، ب یبا اعضا ییآشنا

مادران که به  قیتشو نیکودکان، و همچن یمشکالت رفتار یعلت ها انیاستفاده از آن، ب

 .مشکل دار کودک دو رفتار ای کی یابیمشاهده و رد

 دوم

 یرفتارها شیافزا یبرا ییارتباط مثبت با کودک، راهبردها جادیا یبرا ییآموزش راهبردها

به کودک، آموزش  دیجد یرفتارها و مهارتها یاددهیجهت  ییمورد انتظار و راهبردها

 .رفتار دشوار و مشکل دار کودک تیریمد یبرا ییراهبردها

 .مادران رفتار دشوار و مشکلدار کودک به تیریمد یبرا ییآموزش راهبردها سوم



 

 چهارم
انه به خاز  رونیو ب خانه پرخطر یها تیموقع ییخانواده و شناسا یآموزش درباره اصول بقا

 .مادران

 پنجم
از خانواده،  ازین صورت شدند تا در قیجلسات قبل، مادران تشو فیمرور موضوعات و تکال

 گروه درخواست کمک کنند یاعضا ایدوستان 

 .مادران مثبت به راتییحفظ تغ یو چگونگ رییآموزش درباره موانع حفظ تغ ششم

 هفتم
 قیبر رفتار، انواع تشو قیتشو راتیتأث ق،یرفتار مطلوب و نوع تشو نیرابطه ب ق،یدر مورد تشو

  بحث شد. قیو اصول تشو

 هشتم
 .بحث شد هیتنب اصول و هیتنب یمنف راتیتأث ه،یتنب یروشها ه،یهدف از تنب ه،یدر مورد تنب

 پس آزمون یاجرا -

 

 یافته ها

در آزمودنی های گروه آزمایش و گواه در  والدین یوالدگر یمهارت هاشاخص های برآورد شده مربوط به  1جدول 

 مرحله پس آزمون

 مراحل

 متغیرها

 گروه گواه گروه آزمایش

 میانگین خطای استاندارد میانگین
خطای 

 استاندارد



 
 34/0 33/36 34/0 32/39 والدینمشارکت 

 855/0 38/29 855/0 21/33 مثبت یفرزندپرور

 379/0 16/11 379/0 16/9 ییضعف در نظارت و راهنما

 371/0 41/24 371/0 72/21 عدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند

 435/0 99/5 435/0 87/3 تنبیه بدنی

 

مالحظه می شود میانگین نمره برآورد شده هریک از مهارت های والدگری یعنی مشارکت والدین و فرزند  1همانطور که در جدول 

نمره برآورد  نیانگیمگروه آزمایش در مرحله پس آزمون بیشتر از آزمودنی های گروه کنترل است ولی  یها یدر آزمودنپروری مثبت 

 یدر آزمودنو تنبیه بدنی  عدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند ، ییضعف در نظارت و راهنما یعنی والدگری یاز مهارت ها کیشده هر

. برای بررسی اختالف مشاهده شده، تحلیل گروه کنترل است یها یاز آزمودن کمتردر مرحله پس آزمون  شیگروه آزما یها

 با کنترل نمره پیش آزمون صورت گرفت.  نیوالد یوالدگر یاز مهارت ها کیهر پس آزمون ینمره ها یرو یریچند متغکوواریانس 

 نیوالد یوالدگر یمهارت هاخالصه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری روی نمره های پس آزمون  2جدول 

 Fمقدار ارزش آزمون اثر
درجه آزادی 

 فرضیه

درجه 

 آزادی خطا

 سطح 

 معنی داری

اندازه 

 اثر

 گروه

 903/0 0001/0 19 5 35/35 903/0 بارتلت -پیالیی

 903/0 0001/0 19 5 35/35 097/0 المبدای ویلکز



 
 903/0 0001/0 19 5 35/35 3/9 اثر هتلینگ

 903/0 0001/0 19 5 35/35 3/9 بزرگترین ریشه خطا

 

 یمهارت ها یمولفه هابیانگر نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری روی نمره های پس آزمون با کنترل نمره پیش آزمون  2جدول 

مهارت همانطور که در این جدول مشاهده می شود بین گروه های آزمایشی و گواه از لحاظ حداقل یکی از می باشد.  نیوالد یوالدگر

آموزش برنامه ( وجود دارد به عبارت دیگر می توان گفت که >0001/0Pمعنی داری در سطح )تفاوت  نیوالد یوالدگر یها

بنابراین، فرضیه   اثر معنی داری دارد.شهر بوشهر  یدبستان شیکودکان پ نیوالد یوالدگر یاز مهارت ها کیمثبت بر هر  یفرزندپرور

 نیوالد یوالدگر یمهارت هاتحقیق مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی تفاوت، تحلیل کوواریانس های یکراهه در متن مانکوا روی 

 ارائه شده است.  3انجام شد. نتایج این تحلیل در جدول 

 

 

 

مهارت نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکوا روی نمره های پس آزمون با کنترل نمره پیش آزمون  3جدول 

 نیوالد یوالدگر یها

 منبع

 شاخص های آماری

 

 متغیرها

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 مقدار

F 

 سطح 

 معنی داری

مجذور 

 اتا



 

 گروه

 611/0 0001/0 07/36 94/57 1 94/57 نیمشارکت والد

 289/0 006/0 33/9 95/94 1 95/94 مثبت یفرزندپرور

 361/0 001/0 13 94/25 1 94/25 ییضعف در نظارت و راهنما

عدم ثبات در نحوه برخورد 

 با فرزند
82/46 1 82/46 39/24 0001/0 515/0 

 327/0 003/0 15/11 3/29 1 3/29 یبدن هیتنب

 

نشان می دهد که بین گروه های آزمایشی و گواه از لحاظ  14-4کوواریانس های یکراهه در متن مانکوا مندرج در جدول نتایج تحلیل 

ضعف در  (،=006/0Pو  F=33/9(، فرزند پروری مثبت )=0001/0Pو  F=07/36مهارت های والدگری یعنی مشارکت والدین )

 F=15/11( و تنبیه بدنی )=0001/0Pو  F=39/24) در نحوه برخورد با فرزندعدم ثبات (، =001/0Pو  F=94/25) یینظارت و راهنما

 یوالدگر یاز مهارت ها کیمثبت بر هر  یآموزش برنامه فرزندپرور( تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر =003/0Pو 

مهارت  اثر معنی داری داشته است. برای درک بهتر این تفاوت، میانگین نمره برآورد شده شهر بوشهر یدبستان شیکودکان پ نیوالد

را در مرحله پس آزمون بین گروه آزمایش و گواه با یکدیگر مقایسه می کنیم. با توجه به نتایج مندرج در جدول  نیوالد یوالدگر یها

گروه  یها یآزمودن در  مثبت یو فرزند پرور نیمشارکت والد یعنی یوالدگر یمهارت هامیانگین نمره برآورد شده هر یک از ، 1

از  کیهرآزمایش در مرحله پس آزمون بطور معنی داری بیشتر از آزمودنی های گروه کنترل است اما میانگین نمره برآورد شده 

گروه  یها یدر آزمودنی بدن هی، عدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند و تنبییضعف در نظارت و راهنما یعنی یوالدگر یمهارت ها

آموزش برنامه که نشان از تاثیر  مثبت ی کمتر از آزمودنی های گروه کنترل است دار یبطور معن آزمایش در مرحله پس آزمون

آموزش برنامه  و تاثیر منفیمثبت  یو فرزند پرور نیمشارکت والد یعنی یوالدگر یاز مهارت ها کیهر  برمثبت  یفرزندپرور

 هی، عدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند و تنبییضعف در نظارت و راهنما یعنی یوالدگر یاز مهارت ها کیهر بر مثبت یفرزندپرور

 .دارد واهبا گروه گ سهیدر مقا شیگروه آزما یها یدر آزمودن یبدن



 
 بحث و نتیجه گیری

میانگین نمره برآورد شده هریک  که داد نشان جینتا که شد استفاده یریچندمتغ انسیکووار لیتحل از هیفرض به ییپاسخگو منظور به

گروه آزمایش در مرحله پس آزمون بیشتر از  یها یدر آزمودناز مهارت های والدگری یعنی مشارکت والدین و فرزند پروری مثبت 

مولفه آزمودنی های گروه کنترل است نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری روی نمره های پس آزمون با کنترل نمره پیش آزمون 

 نیالدو یوالدگر یمهارت هابین گروه های آزمایشی و گواه از لحاظ حداقل یکی از می باشد.  نیوالد یوالدگر یمهارت ها یها

 کیمثبت بر هر  یآموزش برنامه فرزندپرور( وجود دارد به عبارت دیگر می توان گفت که >0001/0Pتفاوت معنی داری در سطح )

بنابراین، فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفت.  اثر معنی داری دارد.شهر بوشهر  یدبستان شیکودکان پ نیوالد یوالدگر یاز مهارت ها

 ، عاشوری(1394) یشیتجر یپورمحمدرضا، (1395) ، اصالنی(1396)عیسی نژاد ، (1397)طاهری  قاتیتحق در ها افتهی نیا با مشابه

 ون پتگمو  (2019) هاردینگ(، 2019) ویبالس ید(، 2020اوگ )، (1390)طالعی ، (1392) یصابر، (1394) ، سهرابی(1394)

 یها روش از یکی مثبت یفرزندپرور برنامه آموزش که دهد یم نشان فوق هیفرض نییتب و یبررس. است آمده دست به (2019)

 مثبت به عنوان یکی از مداخالت مؤثر در برنامۀ فرزندپروری .باشد یم کودکان نیوالد یوالدگر یها مهارت یارتقا برای مناسب

 یبرا نیاست که والد ییهاروش            ،یفرزندپرور یهاوهیمنظور از ش. است کنترل مشکالت رفتاری کودکان شناخته شده 

و  ارهایشامل مع نیها نسبت به فرزندان خود دارند و همچناست که آن ییهانگرش انگریو ب رندیگیکار مفرزندان خود به تیترب

 یعلم دانش فاقد ،یاریبس نیوالد ی رسدم        نظر به (.2018، نگزیکام) کنند یوضع م شیفرزندان خو یاست که برا ینیقوان

 وهیش که که است یاساس تیاهم حائز نظر نیا از موضوع نیا. هستند آنان یرفتار مشکالت با مواجهه و خود فرزند تیترب یبرا یکاف

 یبرا. دارد یاساس ینقش کودکان در یرانطباقیغ ای و مثبت یرفتارها تداوم نیهمچن و کودک رشد و تحول در نیوالد یفرزندپرور

 از متآثر کودکان یستیبهز و یسالمت و یخودمختار ای و ی اعتمادیب ،یرگی گوشه  ،یتینارضا یپژوهش شواهد به استناد با مثال

 ،یخاش ییمال) است یاساس ضرورت کی فرزند تیترب حیصح های روش آموزش اساس، نیا بر .است آنها نیوالد یفرزندپرور روش

 ۀریزی، پرورش و تدارک مراقبت از فرزند است. برناممناسب برای برنامههای  گیری از دانش و مهارتفرزندپروری فرآیند بهره (.1398

های مبتنی بر شواهد است که به ساندرز و همکارانش در استرالیا به وجود آمد، یکی از اندک برنامه ۀفرزندپروری مثبت که به وسیل

های برنامه ارد که اجرای همزمان یک سلسلهسالمت عمومی طراحی شده است و شواهد در حال افزایشی وجود د ۀعنوان یک مداخل

یک نوع  ،فرزندپروری مثبت ۀبرنام. های خطر منتسب جمعیت فرزندپروری نامطلوب اثر بگذاردتواند روی شاخصمی ،فرزندپروری



 
ئوری آن نیز ریزی شده و سایر اصول تجربی و تموزش اجتماعی پایهآاصول  ۀبر پای رفتاری خانواده است که عمدتاً ۀآموزش مداخل

 ۀترین پشتوانکارآیی این روش اثبات شده است چنانکه از قوی ،تحقیقات گستردهر ( تبیین شده است. بناب2002) 1توسط ساندرز

 پور، یبهرام؛ به نقل از 2002، ساندرزاست ) تجربی در میان مداخالت پیشگیری و درمانی به کار گرفته شده در کودکان برخوردار

ترین ابزارهایی ترین و مقرون به صرفهقوی ةدر زمر ،فرزندپروری که بر اصول یادگیری اجتماعی استوار استمداخالت  (.1398

ند در نها می توادهد این برنامهباشد که برای ارتقای سالمتی کودکان توسعه داده شده و شواهدی موجود است که نشان میمی

اهداف تمامی سطوح درمانی این روش بر افزایش . شان هستند مؤثر باشدمدیریت والدینی که در معرض خطر سوءرفتار کودکان

های والدین به منظور ارتقای تحول خودکفایی و خودکارآمدی والدین در کنترل رفتار کودکان مبتنی است که از طریق آموزش

؛ 2002، ساندرزاتی بالینی است )تحقیق ۀشود. این روش برگرفته از یک برنامر میسکودک، حس صالحیت اجتماعی و خودکنترلی می

و می تواند نقش  قرار داردمثبت  یآموزش برنامه فرزندپرورتحت تاثیر که  ییرهایاز متغ یکیاز سویی  (.1398 پور، یبهرامبه نقل از 

و مبارزه  یمنابع لذت و خوش نیاز مهم تر یکی یبدون شک، والدگر است. یوالدگر داشته باشد مهارت های والدین موثری بر زندگی

کند تا  یم جادیآن ها ا یرا برا یقیوجود دارد که به محض تولد کودک، تعهد عم نیدر والد یجهان یلیم بایاست. تقر یدر زندگ

 یشروع م دهیعق نیشان را با ا یلدگرسفر وا نیاز والد یاریکنند. هنوز بس نیکودک خود تضم یرا برا یداریپا یو شادمان یسالمت

کند که  یخود فراهم م نیوالد یرا برا یکودک فرصت هر .باشند یبهتر نیکه خودشان داشتند، والد ینیز والدکنند که چه طور ا

علم و هم به عنوان  کیتوان هم به عنوان  یرا م یآورد. امروزه والدگر یآن ها با خود به همراه م یرا برا یقیعم تیاحساس مسئول

 وهیآورد. هر خانواده ش یاطراف او را به وجود م طیکودک و مح نیب وندیاست که پ یگاهیپا نیخانواده اول .گرفتهنر در نظر  کی

 ،یاجتماع ،یکه از عوامل مختلف فرهنگ ردیگ یم فرزندان خود به کار تیترب در یفرزند پرور یها وهیرا تحت عنوان ش یخاصی ها

 شودی م شنهادیپ رو نیا از (.2019 ،)اسکوتارزاک درآورند یو منسجم یکل یقالب ها ها را در وهیش نیاست. ا یو اقتصاد یاسیس

برگزار  یدبستان شیپ کودکانی ها خانوادهبرای  مثبت یفرزندپرور برنامه آموزشکارگاه های آشنایی با شیوه ها و متدهای جدید 

 مشکالترا هر چه بیشتر بهبود ببخشند. همچنین  یوالدگری ها مهارتگردد تا بدین وسیله خانواده های آنان به  کمک این متدها 

 .شود کمک مشکالت نیا کاهش به آنها خانواده با گو و گفت و نظر تبادل با و یابیریشه نیوالد یوالدگر یها مهارت

                                                           
1- Sanders 
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