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Abstract
Introduction: Parents of children with special needs due to their children problems face with different 
issues include decreasing on marital happiness, resilience and life satisfaction. Group positive 
training is one of the effective therapeutic methods. Therefore, present research aimed to determine 
the effectiveness of positive couple therapy on marital happiness, resilience and life satisfaction in 
parents of children with special needs.
Methods: The method of this study was semi-experimental with a pretest-posttest design and control 
group. The research population was parents of children with special needs of Ahvaz city in 2018-
19 academic years, which from them the parent of 30 students were selected by available sampling 
method and randomly assigned into two equal groups (each group 15 couple). The experimental 
group received group positive training for 14 sessions of 90-minutes based on package of Seligman 
and the control group receive no training. Research tools were the questionnaires of marital, resilience 
and life satisfaction. Data were analyzed by Chi-square, independent t-test and multivariate analysis 
of covariance tests in SPSS-24 software.
Results: The findings showed that in the pretest stage there wasn’t significant difference between 
the experimental and control groups in terms of marital happiness, resilience and life satisfaction 
(P>0/05), but in the posttest stage between them there was significant difference in terms of all three 
variables of marital happiness, resilience and life satisfaction (P<0/001). In the other words, group 
positive training led to increased marital happiness (F=1069/574), resilience (F=281/722) and life 
satisfaction (F=414/315) in parents of children with special needs (P<0/001).
Conclusions: The results indicated the effectiveness of group positive training on marital happiness, 
resilience and life satisfaction in parents of children with special needs. Therefore, we suggested 
using this method along with other therapeutic methods to improve psychological characteristics.
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چکیده
مقدمــه: والدیــن کــودکان بــا نیازهــای خــاص بــه دلیــل مشــکالت مربــوط بــه فرزنــد خــود بــا مشــکالت عدیــده ای از جملــه کاهــش 
شــادکامی زناشــویی، تــاب آوری و رضایــت از زندگــی مواجــه هســتند و یکــی از روش هــای درمانــی اثربخــش، آمــوزش مثبت نگــر گروهــی 
اســت. بنابرایــن، پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی آمــوزش مثبت نگــر گروهــی بــر شــادکامی زناشــویی، تــاب آوری و رضایــت 

از زندگــی در والدیــن کــودکان بــا نیازهــای خــاص انجــام شــد.
روش کار: روش ایــن مطالعــه نیمه تجربــی بــا طــرح پیش آزمــون- پس آزمــون و گــروه کنتــرل بــود. جامعــه پژوهــش والدیــن کــودکان 
بــا نیازهــای خــاص شــهر اهــواز در ســال تحصیلــی 98-1397 بودنــد کــه از میــان آنهــا والدیــن 30 دانش آمــوز بــا روش نمونه گیــری 
هدفمنــد انتخــاب و بــه روش تصادفــی در در گــروه مســاوی جایگزیــن شــدند )هــر گــروه 15 زوج(. گــروه آزمایــش 14 جلســه 90 دقیقه ای 
آمــوزش مثبت نگــر گروهــی بــر اســاس پکیــج ســلیگمن و همــکاران )2006( دریافــت کــرد و گــروه کنتــرل آموزشــی ندیــد. ابزارهــای 
پژوهــش پرسشــنامه های شــادکامی زناشــویی )آزریــن و همــکاران، 1973(، تــاب آوری )کونــور و دیویدســون، 2003( و رضایــت از زندگــی 
ــزار  ــری در نرم اف ــس چند متغی ــل کوواریان ــتقل و تحلی ــی مس ــی دو، ت ــای خ ــا آزمون ه ــا ب ــد. داده ه ــکاران، 1985( بودن ــر و هم )داین

SPSS-24 تحلیــل شــدند.
یافته هــا: یافته هــا نشــان داد کــه در مرحلــه پیش آزمــون بیــن گروه هــای آزمایــش و کنتــرل از نظــر شــادکامی زناشــویی، تــاب آوری و 
رضایــت از زندگــی تفــاوت معنــی داری وجــود نداشــت )P<0/05(، امــا در مرحلــه پس آزمــون بیــن آنهــا از نظــر هــر ســه متغیــر شــادکامی 
زناشــویی، تــاب آوری و رضایــت از زندگــی تفــاوت معنــی داری وجــود داشــت )P<0/001(. بــه عبــارت دیگــر، آمــوزش مثبت نگــر گروهــی 
باعــث افزایــش شــادکامی زناشــویی )F=1069/574(، تــاب آوری )F=281/722( و رضایــت از زندگــی )F=414/315( در والدیــن کــودکان 

.)P<0/001( بــا نیازهــای خــاص شــد
ــت از زندگــی در  ــاب آوری و رضای ــر شــادکامی زناشــویی، ت ــوزش مثبت نگــر گروهــی ب ــج حاکــی از اثربخشــی آم ــری: نتای نتیجه گی
والدیــن کــودکان بــا نیازهــای خــاص بــود. بنابرایــن، پیشــنهاد می گــردد کــه از ایــن روش در کنــار ســایر روش هــای درمانــی بــرای بهبــود 

ویژگی هــای روانشــناختی اســتفاده شــود.
کلیدواژه ها: آموزش مثبت نگر، تاب آوری، رضایت از زندگی، شادکامی زناشویی.

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
کــودکان بــا نیازهــای خــاص، کودکانــی هســتند کــه بــا کــودکان 
عــادی حداقــل در یکــی از زمینه هــای ویژگی هــای ذهنــی، 
توانایی هــای حســی، توانایی هــای ارتباطــی، رفتــار اجتماعــی 
و ویژگی هــای جســمی متفــاوت هســتند و ایــن تفــاوت بــه 
انــدازه ای اســت کــه کــودک بــا نیازهــای خــاص بــرای شــکوفایی 

اســتعدادهای خــود بــه برنامه هــای آموزشــی ویــژه ای نیــاز 
ــایر  ــه س ــن بلک ــا والدی ــه تنه ــول ن ــودک معل ــد ک دارد )1(. تول
ــواده را نیــز تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و از عوامــل  اعضــای خان
فشــارزای موثــر بــر والدیــن کــودکان بــا نیازهــای خــاص می تــوان 
ــای  ــد هزینه ه ــی مانن ــر ســختی ها و فشــارهای مال ــواردی نظی م
پزشــکی، مشــکالت عاطفــی موجــود در خانــواده، مقصــر دانســتن 
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والدیــن و افزایــش تنــش و تعارضــات خانوادگــی اشــاره کــرد )2(. 
ــت  ــای خــاص اف ــا نیازه ــودکان ب ــن ک یکــی از مشــکالت والدی
ــرد  ــی ف ــی ارزیاب ــت از زندگ ــی اســت )3(. رضای ــت از زندگ رضای
ــت  ــته اس ــال و گذش ــی ح ــای زمان ــش در دوره ه ــی خوی از زندگ
ــه  ــی ب ــی شــامل واکنش هــای شــناختی و هیجان ــن ارزیاب کــه ای
ــود دارد. در  ــی خ ــاره زندگ ــرد درب ــه ف ــد ک ــی می باش قضاوت های
ــی او  ــت فعل ــخص و وضعی ــای ش ــان ایده آل ه ــه می ــع فاصل واق
ــت  ــترده اس ــده و گس ــازه ای پیچی ــر س ــن متغی ــد )4(. ای می باش
کــه همــه حیطه هــای اختصاصــی و عمومــی زندگــی ماننــد خــود 
فــرد، خانــواده، ســالمت و وضعیت هــای اجتماعــی و اقتصــادی را 
دربرمی گیــرد )5(. رضایــت از زندگــی پاییــن بــا ســالمتی ضعیــف، 
افســردگی، اضطــراب، اســترس، وســواس، مشــکالت شــخصیتی، 
پرخاشــگری و رفتارهــای نامناســب بهداشــتی مرتبــط اســت )6(.
ــای  ــا نیازه ــودکان ب ــن دارای ک ــکالت والدی ــر از مش ــی دیگ یک
ســازه ای  تــاب آوری   .)7( اســت  تــاب آوری  کاهــش  خــاص 
ــای  ــا رویداده ــراد ب ــدن اف ــی کنارآم ــاره چگونگ ــناختی درب روانش
غیرمنتظــره می باشــد و شــامل انعطاف پذیــری، بهبــود و بازگشــت 
بــه حالــت اولیــه پــس از رویارویــی بــا شــرایط ناگــوار اســت )8(. 
تــاب آوری بــه معنــای توانایــی بالقــوه افــراد بــرای تغییــر و انعطاف 
در زمــان مشــکالت اســت و بــه افــراد کمــک می کنــد تــا بــرای 
چیره شــدن بــر رویدادهــای ناگــوار از هیجان هــا و تجــارب مثبــت 
اســتفاده کننــد )7(. افــراد تــاب آور معموال امیدوار هســتند، اســترس 
کمتــری دارنــد، ســطح کمتــری از اجتنــاب را نشــان می دهنــد، بــا 
ــای  ــد و از راهبرده ــار می آین ــر کن ــل تغیی ــوار غیرقاب ــرایط ناگ ش
ــد  ــتفاده می کنن ــوار اس ــرایط ناگ ــا ش ــه ب ــرای مقابل ــب ب مناس
ــای  ــا نیازه ــودکان ب ــن دارای ک ــکالت والدی ــر مش )9(. از دیگ
ــی  ــادکامی ادراک ذهن ــد )10(. ش ــادکامی می باش ــت ش ــاص اف خ
ــد  ــی می باش ــه منف ــن عاطف ــت و کمتری ــه مثب از بیشــترین عاطف
ــاد  ــرد را از ابع ــادی ف ــی ش ــطح کل ــویی س ــادکامی زناش )11(. ش
گوناگــون رابطــه زناشــویی نشــان می دهــد و شــامل قضــاوت فــرد 
دربــاره احســاس رفــاه و رضایتمنــدی از روابــط زناشــویی می باشــد 
)12(. همچنیــن شــادکامی زناشــویی نشــان دهنده ســطوح پاییــن 
تعــارض زناشــویی و دارای مشــخصه های رفتــاری مثــل ســازگاری 
و ارتباطــی مثــل تمایــل بــه ازدواج مجــدد بــا هســمر فعلــی اســت 
و چنیــن افــرادی بهتــر از راهبردهــای مقابلــه ای اســتفاده می کننــد 

.)13(
یکــی از روش هــای درمانــی اثربخــش، آمــوزش روانشناســی 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــر ب ــان مثبت نگ ــت )14(. روانشناس ــر اس مثبت نگ
توانایی هــای افــرادی مداخالتــی بــا هــدف افزایــش ســطح 

شــادکامی و رضایــت از زندگــی بوجــود آورده و بــه دنبــال افزایــش 
عواطــف و افــکار مثبــت و بهبــود خرســندی و رضایــت از زندگــی 
ــه  ــی خوش بینان ــا نگاه ــر ب ــی مثبت نگ ــند )15(. روانشناس می باش
ــتند  ــای او هس ــل و توانمندی ه ــد فضائ ــدد رش ــان درص ــه انس ب
)16(. مداخــالت روانشناســی مثبت نگــر از طریــق بهبــود ســالمت 
باعــث  ایجــاد و رشــد شــناخت ها و هیجان هــای مثبــت  و 
 .)17( بالقــوه می شــود  توانایی هــای  و  اســتعدادها  شــکوفایی 
ــادی  ــکالت زی ــا و مش ــا چالش ه ــویی ب ــی زناش ــا در زندگ زوج ه
مواجــه هســتند و تــالش مشــترک زوجیــن در کاهــش چالش هــا 
و بهبــود ویژگی هــای روانشــناختی نقــش موثــری دارد )18( و 
هــدف آمــوزش گروهــی والدیــن کاهــش مشــکالت، تعارضــات و 
ــرای ســازگاری بهتــر میــان زوج هــا می باشــد )19(. آشــفتگی ها ب

ــی  ــی روانشناس ــاره اثربخش ــیاری درب ــای بس ــروزه پژوهش ه ام
مثبت نگــر بــر روی یکــی از والدیــن انجــام شــده و پژوهش هــای 
قبلــی کمتــر بــه بررســی اثربخشــی آمــوزش مثبت نگــر گروهــی 
ــج  ــال نتای ــرای مث ــد. ب ــد( پرداختن ــر دو وال ــان ه ــرکت همزم )ش
کــه  داد  نشــان   )1396( همــکاران  و  عبدالقــادری  پژوهــش 
ــویی و  ــازگاری زناش ــش س ــث افزای ــر باع ــی مثبت نگ روان درمان
شــادکامی زنــان دچــار تعارض هــای زناشــویی شــد )20(. ســهرابی 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــی ب ــن پژوهش ــن )1395( ضم ــری روش و جعف
ــش  ــث افزای ــی باع ــر گروه ــی مثبت نگ ــه روان درمان ــیدند ک رس
ــر  ــان دارای همس ــی زن ــالمت عموم ــادکامی و س ــاب آوری، ش ت
ــدر و همــکاران )2016(  ــاد شــد )21(. در پژوهشــی دیگــر گان معت
گــزارش کردنــد کــه مداخــالت روانشناســی مثبــت باعــث افزیــش 
ــرد و زن  ــاالن م ــتی بزرگ س ــادکامی و بهزیس ــت، ش ــط مثب رواب
ــج پژوهــش رضــا زاده و  ــن نتای ــد )22(. همچنی ــاله ش 78-18 س
ــث  ــر باع ــی مثبت نگ ــه روانشناس ــان داد ک ــکاران )1397( نش هم
افزایــش امیــد و تــاب آوری مــادران دارای کــودک کم تــوان ذهنــی 
ــن  ــه ای ــی ب ــن پژوهش ــی )1397( ضم ــی و فائق ــد )23(. ناعم ش
ــرا  ــر روانشناســی مثبت گ ــی ب ــه مبتن ــه مداخل ــیدند ک نتیجــه رس
ــودکان  ــادران ک ــاب آوری م ــگری و ت ــش بخشایش ــث افزای باع
دارای ناتوانــی یادگیــری شــد )24(. در پژوهشــی دیگــر کشــاورزی 
ــی  ــد کــه روان درمان محمــدی و همــکاران )2018( گــزارش کردن
ــی، خــود- دلســوزی و  ــش اســتقامت روان مثبت نگــر باعــث افزای
تــاب آوری زنــان نابــارور شــد )25(. عــالوه بــر آن نتایــج پژوهــش 
آقاجانــی و همــکاران )1396( نشــان داد کــه آمــوزش مثبت نگــری 
ــی  ــت از زندگ ــش رضای ــم و افزای ــاس خش ــش احس ــث کاه باع
مــادران کــودکان بــا نیازهــای ویــژه شــد )26(. بیراونــد و همــکاران 
)1394( ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آمــوزش 
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ــاس  ــی و احس ــت از زندگ ــش رضای ــث افزای ــت باع ــر مثب تفک
معنــی در زندگــی مــادران کــودکان مبتــال بــه اختالل هــای 
برونی سازی شــده شــد )27(. در پژوهشــی دیگــر دمریحانــی و 
همــکاران )2018( گــزارش کردند کــه مداخالت روانشناســی مثبت 
باعــث افزایــش بهزیســتی، معنــی و رضایــت از زندگــی در مــادران 
دارای کــودک مبتــال بــه ســرطان شــد )28(. پژوهــش مقصودلــو و 
ــر  ــور )1396( حاکــی از اثربخشــی آمــوزش مثبت اندیشــی ب عموپ
افزایــش تــاب آوری و عــدم اثربخشــی آن بــر رضایــت از زندگــی 
ــود )29(. ــوار تحــت حمایــت بهزیســتی ب ــان سرپرســت خان در زن
ــی  ــکالت فراوان ــا مش ــاص ب ــای خ ــا نیازه ــودکان ب ــن ک والدی
ــار  ــواده مواجــه هســتند )2( و آم ــژه از نظــر اقتصــادی و خان به وی
کــودکان بــا نیازهــای خــاص در هــر جامعــه ای بیــن 10 الــی 15 
درصــد اســت کــه ایــن تعــداد شــامل عقب مانــده ذهنــی، نابینــا، 
ناشــنوا، معلــول جســمی، ناســازگار و غیــره می باشــند )30(. پــس 
ــن  ــود ویژگی هــای والدی ــرای بهب ــی ب ــال راهکارهای ــه دنب ــد ب بای
ــد  ــی می توان ــر گروه ــوزش مثبت نگ ــاال روش آم ــه احتم ــود ک ب
ــاره روش  ــا اینکــه درب ــل توجهــی داشــته باشــد. ب اثربخشــی قاب
ــج  ــده و گاه نتای ــام ش ــی انج ــر پژوهش های ــی مثبت نگ روانشناس
نیــز متناقــض بودنــد، امــا از آنجایــی کــه در مشــکالت زناشــویی 

ــده مشــکل هســتند،  ــا حــدودی ایجادکنن ــن ت ــک از زوجی ــر ی ه
ــی  ــر گروه ــوزش مثبت نگ ــه روش آم ــد ک ــر می رس ــه نظ ــذا ب ل
موثــر واقــع شــود. یکــی دیگــر از خألهــای پژوهشــی عــدم وجــود 
پیشــینه پژوهشــی دربــاره اثربخشــی آمــوزش مثبت نگــر گروهــی 
بــر شــادکامی زناشــویی بــود. بنابرایــن، مطالعــه حاضــر بــا هــدف 
ــادکامی  ــر ش ــی ب ــر گروه ــوزش مثبت نگ ــی آم ــن اثربخش تعیی
زناشــویی، تــاب آوری و رضایــت از زندگــی در والدیــن کــودکان بــا 

نیازهــای خــاص انجــام شــد.

روش کار
ایــن مطالعــه از لحــاظ نــوع پژوهــش، مداخلــه ای و از نظــر 
ــون  ــون- پس آزم ــرح پیش آزم ــا ط ــی ب ــی نیمه تجرب روش شناس
ــا  ــن دانش آمــوزان ب ــود. جامعــه پژوهــش والدی ــرل ب و گــروه کنت
نیازهــای خــاص )کم تــوان ذهنــی( شــهر اهــواز در ســال تحصیلــی 
ــا  ــوز ب ــن 30 دانش آم ــا والدی ــان آنه ــه از می ــد ک 98-1397 بودن
ــر  ــه ب ــم نمون ــدند. حج ــاب ش ــد انتخ ــری هدفمن روش نمونه گی
اســاس پژوهش هــای پیشــین )23، 31( و بــا اطمینــان 95 درصــد 
و آلفــای 0/05، 27 نفــر بــرآورد شــد کــه بــرای اطمینــان از حجــم 

نمونــه، حجــم هــر گــروه 30 نفــر معــادل 15 زوج بــرآورد شــد.

در مطالعــه حاضــر معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل 1. حداقــل 
تحصیــالت ســیکل، 2. داشــتن فقــط یــک فرزنــد کم تــوان ذهنی، 
3. ســن 40-20 ســال، 4. عــدم ابتــالی والدیــن بــه اختالل هــای 
روانشــناختی، 5. عــدم مصــرف داروهــای روان پزشــکی، 6. عــدم 
ــان و 7.  ــور همزم ــه  ط ــر ب ــی دیگ ــای درمان ــتفاده از روش ه اس
عــدم ســابقه دریافــت آمــوزش مثبت نگــر و معیارهــای خــروج از 
مطالعــه شــامل 1. غیبــت بیشــتر از دو جلســه و 2. انصــراف از ادامه 

همــکاری بــود.

روش کار
ــت  ــس از دریاف ــه پ ــود ک ــور ب ــن ط ــش ای ــرای پژوه ــوه اج نح
IR.IAURamhormoz. شــماره  بــا  اخــالق  کــد 

REC.1397.55 از دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد رامهرمــز، 
هماهنگــی بــا مســئوالن اداره آمــوزش و پــرورش و بعــد از 

ــری  ــه نمونه گی ــدام ب ــه اق ــه مطالع ــای ورود ب ــی مالک ه بررس
ــکات اخالقــی  ــاره رعایــت ن شــد. نمونه هــا پــس از اطمینــان درب
ــا روش  ــش ب ــه در پژوه ــرکت آگاهان ــه ش ــای رضایت نام و امض
ــن  ــروه 15 زوج( جایگزی ــر گ ــاوی )ه ــروه مس ــی در دو گ تصادف
و یکــی از گروه هــا به عنــوان گــروه آزمایــش و گــروه دیگــر 
به عنــوان گــروه کنتــرل انتخــاب شــد. بــرای جلوگیــری از 
ریــزش نمونه هــا بــرای آنــان اهمیــت و ضــرورت پژوهــش 
ــز  ــرل نی ــروه کنت ــه گ ــان و ب ــه بی ــی روش مداخل ــر احتمال و تاثی
اطمینان خاطــر داده شــد کــه در صــورت اثربخشــی روش مداخلــه، 
ایــن روش بــر روی آنــان نیــز اجرا شــود. گــروه آزمایش 14 جلســه 
90 دقیقــه ای )هفتــه ای دو جلســه( آمــوزش مثبت نگــر را بــه روش 
گروهــی آمــوزش دیــد و گــروه کنتــرل آموزشــی دریافــت نکــرد. 
آمــوزش مثبت نگــر گروهــی توســط یــک متخصــص روانشناســی 
ــر در  ــی مثبت نگ ــوزش روانشناس ــی دوره آم ــالمت دارای گواه س
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ــاوره و  ــای مش ــی از کلینیک ه ــال 1398 در یک ــار س ــل به فص
خدمــات روانشــناختی شــهر اهــواز بــا روش هــای ســخنرانی، بحث 
گروهــی و چالــش فکــری انجــام شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ــا محتواهــای آن  ــط ب ــان تکلیفــی مرتب ــه مراجع در هــر جلســه ب

جلســه ارائــه و در آغــاز جلســه بعــد ضمــن بررســی تکالیــف بــه 
آنــان بازخــورد ســازنده داده شــد. عنوان هــا و محتواهــای جلســات 
ــی  ــکاران )32( طراح ــلیگمن و هم ــط س ــر توس ــان مثبت نگ درم

ــد )21(. ــزارش ش ــدول1( گ ــه در )ج ــده ک  ش

جدول1: عنوان ها و محتواهای جلسات درمان مثبت  نگر
محتواهاعنوان هاجلسات

فقدان منابع مثبت، باعث تداوم اول
مشکالت می شود

بحث درباره چارچوب درمان مثبت نگر، نقش درمانگر و مسئولیت های مراجع، نقش غیبت یا فقدان 
هیجان های مثبت و توانمندی ها در تداوم مشکالت

بحث درباره شادکامی زناشویی، تاب آوری و رضایت از زندگی، شناسایی توانمندی های خاص و مثبت خود و تعیین توانمندی های خاصدوم
بررسی موقعیت هایی که توانمندی ها به آنها کمک کرده است

پرورش توانمندی های خاص و سوم
هیجان های مثبت

بحث درباره رشد توانمندی های خاص و آماده شده مراجعان برای شکل دادن به رفتارهای خاص، عینی و قابل 
دستیابی برای پرورش توانمندی های خاص

نقش خاطرات خوب و بد بر حسب نقش آنها در حفظ مشکالت، تشویق مراجعان به بیان احساس های توأم با خاطرات خوب در برابر خاطرات بدچهارم
تلخی ها و اثرات تلخی ها بر سالمت و بهزیستی در زندگی

معرفی بخشش به عنوان ابزاری قدرتمند برای تبدیل مشکالت و تلخی های به احساس ها و هیجان های بخششپنجم
خنثی یا حتی به احساس ها و هیجان های مثبت

بحث درباره قدردانی به عنوان تشکر و برجسته سازی خاطرات با تاکید بر قدردانیقدردانیششم

بررسی مباحث جلسات قبل، تشویق مراجعان به مشارکت در بحث ها، بیان اهمیت هیجان های مثبت، مرور بررسی میان دوره ای درمانهفتم
اهداف مرتبط با توانمندی ها، بحث درباره فرایند و پیشرفت و بررسی بازخورد مراجعان درباره منافع درمانی

بحث درباره قناعت )به اندازه کافی خوب( در برابر بیشینه سازی در بافت کار پر زحمت لذت بخش و تشویق قناعت در برابر بیشینه سازیهشتم
به قناعت به واسطه تعهد در برابر بیشینه سازی

خوش بینی و امیدنهم
تشویق مراجعان به تفکر درباره زمانی که در یک کار مهم شکست خوردند، زمانی که یک برنامه بزرگ 
مضمحل می شود و یا زمانی که توسط دیگران پذیرفته نمی شوند و بررسی اینکه از چه راهکارهایی برای 

مقابله با آنها استفاده کنند
بحث درباره پاسخدهی فعال و سازنده و دعوت به شناسایی توانمندی های خاص و موثر سایر افراد بر آنانعشق و دلبستگیدهم

بررسی اهمیت شناسایی توانمندی های اعضای خانوادهشجره نامه توانمندی هایازدهم

معرفی حس ذائقه به عنوان آگاهی از لذت و ایجاد عمدی آن و نحوه محافظت از آن در برابر مشکالت و حس ذائقهدوازدهم
تهدیدها

بحث درباره استفاده از موهبت زمان صرف نظر از اوضاع مالی و تشریح نحوه استفاده از توانمندی های خاص موهبت زمانسیزدهم
برای در خدمت به همسر و دیگران بودن تا در خدمت خود بودن

تشریح زندگی کامل و ابعاد آن، مرور جلسات و بررسی منافع و ماندگاری روش مداخلهزندگی کاملچهاردهم

عــالوه بــر ویژگی هــای دموگرافیــک )تعــداد فرزنــد، ســن و 
ــا  ــع آوری داده ه ــت جم ــر جه ــنامه های زی ــالت( از پرسش تحصی

ــد. ــتفاده ش اس
پرسشــنامه شــادکامی زناشــویی )MHQ(: این پرسشــنامه توســط 
ــه طراحــی شــد. گویه هــا  ــا 10 گوی ــن و همــکاران )1973( ب آزری
بــا اســتفاده از مقیــاس 10 درجــه ای لیکــرت )1=کامــال ناشــاد تــا 
ــن 100-10 و  ــرات بی ــه نم ــذاری و دامن ــاد( نمره گ ــال ش 10=کام
ــر نشــان دهنده شــادکامی زناشــویی بیشــتر می باشــد.  نمــره باالت
ــویی  ــط زناش ــت رواب ــاس کیفی ــا مقی ــزار ب ــرای اب ــی همگ روای
ــای  ــا روش آلف ــی آن ب ــادار و پایای ــطح 0/01 معن ــپاینر در س اس
ــر و  ــی کله س ــران امام ــد )33(. در ای ــزارش ش ــاخ 0/90 گ کرونب

ــاخ 0/75  ــای کرونب ــا روش آلف ــزار را ب ــی اب ــولی )1396( پایای رس
ــای  ــا روش آلف ــی ب ــه پایای ــن مطالع ــرد )34(. در ای ــبه ک محاس

ــبه شــد. ــاخ 0/83 محاس کرونب
ــط  ــنامه توس ــن پرسش ــاب آوری )CD-RISC(: ای ــنامه ت پرسش
کونــور و دیویدســون )2003( بــا 25 گویــه طراحــی شــد. گویه هــا 
ــال نادرســت  ــه ای لیکــرت )0=کام ــاس 5 درج ــا اســتفاده از مقی ب
تــا 4=کامــال درســت( نمره گــذاری و دامنــه نمــرات بیــن 0-100 
ــی  ــد. روای ــتر می باش ــاب آوری بیش ــان دهنده ت ــر نش ــره باالت و نم
ــا در  ــناختی کوباس ــختی روانش ــاس سرس ــا مقی ــزار ب ــرای اب همگ
ســطح 0/01 معنــادار و پایایــی آن بــا روش آلفــای کرونبــاخ 0/83 
گــزارش شــد )35(. در ایــران رضــازاده و همــکاران )1397( پایایــی 
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ــرد )23(. در  ــبه ک ــاخ 0/93 محاس ــای کرونب ــا روش آلف ــزار را ب اب
ایــن مطالعــه پایایــی بــا روش آلفــای کرونباخ 0/85 محاســبه شــد.
پرسشــنامه رضایــت از زندگــی )LSQ(: ایــن پرسشــنامه توســط 
ــا  ــد. گویه ه ــی ش ــه طراح ــا 5 گوی ــکاران )1985( ب ــر و هم داین
ــم  ــال مخالف ــرت )1=کام ــه ای لیک ــاس 7 درج ــتفاده از مقی ــا اس ب
ــن 5-35  ــرات بی ــه نم ــذاری و دامن ــم( نمره گ ــال موافق ــا 7=کام ت
ــت زناشــویی بیشــتر می باشــد.  ــر نشــان دهنده رضای و نمــره باالت
روایــی صــوری و محتوایــی ابــزار تاییــد و پایایــی آن بــا روش هــای 
ــد )36(. در  ــزارش ش ــی 0/82 گ ــاخ 0/87 و بازآزمای ــای کرونب آلف
ایــران بیرانونــد و همــکاران )1394( پایایــی ابــزار را بــا روش آلفای 
ــا  ــی ب ــه پایای ــن مطالع ــرد )27(. در ای ــاخ 0/78 محاســبه ک کرونب

روش آلفــای کرونبــاخ 0/82 محاســبه شــد.
ــزار SPSS-24 در  ــه نرم اف ــع آوری و ورود ب ــس از جم ــا پ داده ه
ســطح معنــاداری کوچک تــر از 0/05 بــا آزمون هــای خــی دو، تــی 

مســتقل و تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری تحلیــل شــدند.

یافته ها
شــرکت کنندگان 30 زوج بودنــد کــه هیــچ ریزشــی در نمونه هــای 
ــای  ــی ویژگی ه ــی و درصــد فراوان ــاد. فراوان ــاق نیفت ــروه اتف دو گ
دموگرافیــک تعــداد فرزنــد، ســن و تحصیــالت والدیــن کــودکان با 
نیازهــای خــاص و مقایســه گروه هــا بــر اســاس آزمــون خــی دو در 

)جــدول2( گــزارش شــد.
جدول 2: فراوانی و درصد فراوانی ویژگی های دموگرافیک تعداد فرزند، سن و تحصیالت والدین کودکان با نیازهای خاص و مقایسه گروه ها

معنی داریگروه کنترلگروه آزمایشسطوحویژگیها
درصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانی

P<0/05%1240%11446/67 فرزندتعداد فرزند
%1240%21033/33 فرزند
%620%3620 فرزند

P<0/05%1240%251136/67-21 سالسن
%413/33%30620-26 سال
%930%35826/67-31 سال
%516/67%40516/67-36 سال

P<0/05%516/67%413/33سیکلتحصیالت
%620%620دیپلم

%620%516/67کاردانی
%1343/33%1550کارشناسی

ــاس  ــر اس ــود و ب ــاهده می ش ــدول2( مش ــه در )ج ــور ک همان ط
ــداد  ــر تع ــرل از نظ ــش و کنت ــای آزمای ــی دو گروه ه ــون خ آزم
 .)P<0/05( فرزنــد، ســن و تحصیــالت تفــاوت معنــی داری ندارنــد
میانگیــن نمــرات والدیــن در هــر متغیــر بــه  عنــوان انــدازه آن متغیر 

ــادکامی  ــای ش ــار متغیره ــراف معی ــن و انح ــد. میانگی ــاظ ش لح
ــا  ــودکان ب ــن ک ــی والدی ــت از زندگ ــاب آوری و رضای ــویی، ت زناش
ــی  ــون ت ــاس آزم ــر اس ــا ب ــه گروه ه ــاص و مقایس ــای خ نیازه

ــد. ــزارش ش ــدول3( گ مســتقل در )ج
جدول3: میانگین و انحراف معیار متغیرهای شادکامی زناشویی، تاب آوری و رضایت از زندگی والدین کودکان با نیازهای خاص و مقایسه گروه ها

معنی داریگروه کنترلگروه آزمایشمراحلمتغیرها

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

48/1014/3847/8614/20P<0/05پیش آزمونشادکامی زناشویی

71/3216/4548/5114/42P<0/001پس آزمون

48/609/3845/409/61P<0/05پیش آزمونتاب آوری

59/6111/1544/439/60P<0/001پس آزمون

16/173/6517/053/42P<0/05پیش آزمونرضایت از زندگی

25/933/9117/373/37P<0/001پس آزمون
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ــاس  ــر اس ــود و ب ــاهده می ش ــدول3( مش ــه در )ج ــور ک همان ط
ــه  ــرل در مرحل ــش و کنت ــای آزمای ــتقل گروه ه ــی مس ــون ت آزم
ــت  ــاب آوری و رضای ــویی، ت ــادکامی زناش ــر ش ــون از نظ پیش آزم
ــه  ــد )P<0/05(، امــا در مرحل از زندگــی تفــاوت معنــی داری ندارن
ــد  ــی داری دارن ــاوت معن ــر تف ــه متغی ــر س ــر ه ــون از نظ پس آزم
کوواریانــس  تحلیــل  پیش فرض هــای  بررســی   .)P<0/001(
ــای  ــودن گروه ه ــال ب ــرض نرم ــه ف ــان داد ک ــری نش چندمتغی
کولموگــروف-  آزمــون  اســاس  بــر  کنتــرل  و  آزمایــش 
ــویی                      ــادکامی زناش ــای ش ــرای متغیره ــب ب ــه  ترتی ــمیرنوف ب اس
تــاب آوری   ،)F=0/174  P=0/115( و   )F=0/178  P=0/098(
از  رضایــت  و   )F=0/191  P=0/101( و   )F=0/151 P=0/200(
ــرار  ــی )F=0/121 P=0/357( و )F=0/165 P=0/223( برق زندگ
اســت. فــرض همگنــی شــیب رگرســیون بــرای متغیرهــای 

تــاب آوری   ،)F=1/815  P=0/189( زناشــویی  شــادکامی 
 P=0/201( زندگــی  از  رضایــت  و   )F=2/130  P=0/213(
ــر اســاس  ــا ب ــی واریانس ه ــرض همگن ــد شــد. ف F=1/983( تایی
ــویی )0/841=  ــادکامی زناش ــای ش ــرای متغیره ــن ب ــون لوی آزم
F=0/041 P(، تــاب آوری )F=1/239 P=0/273( و رضایــت از 
زندگــی )F=1/192 P =0/282( و فــرض همگنــی کواواریانس هــا 
بــر اســاس آزمــون M باکــس )F=0/800 P=0/570( تاییــد شــد. 
بنابرایــن مفروضه هــای تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــری تاییــد 
شــدند. نتایــج آزمون هــای چنــد متغیــری بــرای تعییــن اثربخشــی 
ــاب آوری  ــر شــادکامی زناشــویی، ت آمــوزش مثبت نگــر گروهــی ب
ــاص در  ــای خ ــا نیازه ــودکان ب ــن ک ــی والدی ــت از زندگ و رضای

ــد. ــزارش ش ــدول4( گ )ج

 جدول4: نتایج آزمون های چندمتغیری برای تعیین اثربخشی آموزش مثبت نگر گروهی بر متغیرها در والدین کودکان با نیازهای خاص

توان آماریمجذور اتامعنی داریمقدار Fآمارهنوع آزمون

0/973603/2840/0010/9011/000اثر پیالیی   

0/027603/2840/0010/9011/000المبدای ویلکز   

35/487603/2840/0010/9011/000اثر هاتلینگ   

35/487603/2840/0010/9011/000بزرگ ترین ریشه روی   

همان طــور کــه در )جــدول4( مشــاهده می شــود گروه هــای 
آزمایــش و کنتــرل حداقــل از نظــر یکــی از متغیرهــای شــادکامی 
ــی داری  ــاوت معن ــی تف ــت از زندگ ــاب آوری و رضای ــویی، ت زناش
ــت 90/1  ــوان گف ــا می ت ــذور ات ــه مج ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک دارن
درصــد تغییــرات هــر ســه متغیــر در والدیــن کــودکان بــا نیازهــای 

 .)P<0/001( خــاص نتیجــه آمــوزش مثبت نگــر گروهــی اســت
نتایــج تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری بــرای تعییــن اثربخشــی 
از متغیرهــای  آمــوزش مثبت نگــر گروهــی بــر هــر یــک 
ــن  ــی والدی ــت از زندگ ــاب آوری و رضای ــویی، ت ــادکامی زناش ش

ــزارش شــد. ــا نیازهــای خــاص در )جــدول5( گ کــودکان ب

 جدول 5: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای تعیین اثربخشی آموزش مثبت نگر گروهی بر هر یک از متغیرها در والدین کودکان با نیازهای خاص
توان آماریمجذور اتامعنی داریمقدار Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع اثرمتغیرها

2540/95112540/9511069/5740/0010/9681/000گروهشادکامی زناشویی

763/3951763/395281/7220/0010/8891/000گروهتاب آوری

938/5251938/525414/3150/0010/9221/000گروهرضایت از زندگی

همان طــور کــه در )جــدول5( مشــاهده می شــود گروه هــای 
آزمایــش و کنتــرل از نظــر هــر ســه متغیــر شــادکامی زناشــویی، 
تــاب آوری و رضایــت از زندگــی تفــاوت معنــی داری دارنــد کــه بــا 
ــرات  ــد تغیی ــت 96/8 درص ــوان گف ــا می ت ــذور ات ــه مج ــه ب توج
ــاب آوری و 92/2  ــرات ت ــد تغیی ــویی، 88/9 درص ــادکامی زناش ش
ــا  ــودکان ب ــن ک ــی در والدی ــت از زندگ ــرات رضای ــد تغیی درص
نیازهــای خــاص نتیجــه آمــوزش مثبت نگــر گروهــی اســت 

.)P<0/001(

بحث
ــا نیازهــای خــاص شــامل  ــاالی کــودکان ب ــه آمــار ب ــا توجــه ب ب
ــازگار  ــول جســمی، ناس ــنوا، معل ــا، ناش ــی، نابین ــده ذهن ــب  مان عق
ــا آن  ــودکان ب ــن ک ــن ای ــه والدی ــادی ک ــره و مشــکالت زی و غی
ــی  ــن اثربخش ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــه حاض ــتند، مطالع ــه هس مواج
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آمــوزش مثبت نگــر گروهــی بــر شــادکامی زناشــویی، تــاب آوری و 
رضایــت از زندگــی در والدیــن کــودکان بــا نیازهــای خــاص انجــام 

شــد.
یافته هــا نشــان داد کــه آمــوزش مثبت نگــر گروهــی در افزایــش 
ــا نیازهــای خــاص موثــر  شــادکامی زناشــویی والدیــن کــودکان ب
ــادری و  ــای عبدالق ــج پژوهش ه ــا نتای ــه ب ــن نتیج ــه ای ــود ک ب
ــر  ــی مثبت نگ ــی روان درمان ــر اثربخش ــی ب ــکاران )1396( مبن هم
بــر شــادکامی زنــان دچــار تعارض هــای زناشــویی )20(. ســهرابی 
و جعفــری روشــن )1395( مبنــی بــر تاثیــر روان درمانــی مثبت نگــر 
ــدر  ــاد )21( و گان ــان دارای همســر معت ــر شــادکامی زن گروهــی ب
ــر اثربخشــی مداخــالت روانشناســی  و همــکاران )2016( مبنــی ب
ــن  ــود. در تبیی ــو ب ــاالن )22( همس ــادکامی بزرگس ــر ش ــت ب مثب
ایــن نتایــج بــر مبنــای پژوهــش عبدالقــادری و همــکاران )1396( 
ــود  ــال بهب ــه دنب ــر ب ــی مثبت نگ ــه روانشناس ــت ک ــوان گف می ت
ــی ناشــی  ــراد و پیشــگیری از آســیب های روان کیفیــت زندگــی اف
از زندگــی بی ثمــر و بی معناســت. روانشناســی مثبت نگــر بــه 
جــای اصــالح ضعف هــا بــر تقویــت توانایی هــا تاکیــد دارد. 
ــراد  ــری اف ــث انعطاف پذی ــت باع ــای مثب ــا و هیجان ه توانایی ه
ــددی را در  ــی متع ــی و ذهن ــمی- اجتماع ــع جس ــود و مناب می ش
ــت  ــای مثب ــر آن، هیجان ه ــالوه ب ــد. ع ــرار می ده ــرد ق ــار ف اختی
ســبب خنثی ســازی هیجان هــای منفــی و یــا حتــی تبدیــل 
ــد  ــود و رش ــت می ش ــای مثب ــه هیجان ه ــی ب ــای منف هیجان ه
ــی دارد.  ــناختی را در پ ــتقامت روانش ــت و اس ــکوفایی خالقی و ش
ــراد  ــه اف ــی ب ــای مثبت اندیش ــون و مهارت ه ــوزش فن ــس آم پ
ــا خــود، دیگــران و  ــه منظــور تقویــت و بهبــود ارتبــاط مثبــت ب ب
ــا افــراد خــود را بهتــر  دنیــا باعــث افزایــش شــادکامی می شــود ت
ــد )20(. در  ــی ببرن ــش پ ــت خوی ــای مثب ــه تجربه ه ــند و ب بشناس
ــث  ــد باع ــی می توان ــیوه گروه ــه ش ــر ب ــه مثبت نگ ــه مداخل نتیج
ــای  ــا نیازه ــودکان ب ــن ک ــویی در والدی ــادکامی زناش ــش ش افزای

خــاص شــود.
ــی در  ــر گروه ــوزش مثبت نگ ــه آم ــان داد ک ــا نش ــر یافته ه دیگ
ــر  ــا نیازهــای خــاص موث ــن کــودکان ب ــاب آوری والدی ــش ت افزای
بــود کــه ایــن نتیجــه بــا نتایــج پژوهش هــای ســهرابی و جعفــری 
روشــن )1395( مبنــی بــر تاثیــر روان درمانــی مثبت نگــر گروهــی 
بــر تــاب آوری زنــان دارای همســر معتــاد )21(. رضــا زاده و 
همــکاران )1397( مبنــی بــر اثربخشــی روانشناســی مثبت نگــری 
بــر تــاب آوری مــادران دارای کــودک کم تــوان ذهنــی )23(. 
ــی  ــه مبتن ــی مداخل ــر اثربخش ــی ب ــی )1397( مبن ــی و فائق ناعم
ــاب آوری مــادران کــودکان دارای  ــر ت ــر روانشناســی مثبت گــرا ب ب

ــر  ــی ب ــور )1396( مبن ــو و عموپ ــری )24(، مقصودل ــی یادگی ناتوان
تاثیــر آمــوزش مثبت اندیشــی بــر افزایــش تــاب آوری زنــان 
سرپرســت خانــوار )29( و کشــاورزی محمــدی و همــکاران )2018( 
مبنــی بــر اثربخشــی روان درمانــی مثبت نگــر بــر تــاب آوری زنــان 
نابــارور )25( همســو بــود. در تبییــن ایــن نتایــج بر مبنــای پژوهش 
رضــا زاده و همــکاران )1397( می تــوان گفــت کــه مداخلــه 
ــد  ــناختی مانن ــای روانش ــه مولفه ه ــه ب ــل آنک ــه دلی ــر ب مثبت نگ
ــرد  ــان ف ــرور زم ــه م ــردازد ب ــاله می پ ــل مس ــری و ح انعطاف پذی
ــای  ــازد. مداخله ه ــاب آور می س ــی ت ــکالت زندگ ــر مش را در براب
ــای  ــاب راه ه ــت انتخ ــرد را در جه ــن ف ــد ذه ــر می توان مثبت نگ
ــرای پیشــبرد اهــداف و حــل مســاله آمــاده  ــه ب مناســب و خالقان
ــه  ــه مولف ــن زمین ــر در ای ــای موث ــی از مولفه ه ــه یک ــد ک نمای
خودآگاهــی اســت. خودآگاهــی مولفــه ای اســت کــه در اثــر آموزش 
ــه  ــری ک ــه دیگ ــود. مولف ــت می ش ــراد تقوی ــی در اف مثبت اندیش
می توانــد در ایــن بیــن اثرگــذار باشــد مولفــه هــدف داشــتن هــدف 
ــا توجــه بــه اینکــه از یــک طــرف  و معنــا در زندگــی می باشــد. ب
یکــی از پایه هــای روانشناســی مثبت نگــر پــرورش هــدف و معنــا 
ــط و آرامــش  ــا محی ــه دیگــر ســازگاری ب در زندگــی اســت. مولف
ــد.  ــود می یاب ــر بهب ــه مثبت نگ ــر مداخل ــه در اث ــت ک ــی اس درون
ــه ایــن ترتیــب می تــوان گفــت افــرادی کــه در دوره مثبت نگــر  ب
شــرکت می کننــد، می تواننــد بــا بهبــود مهارت هــای حــل 
مســاله، خودآگاهــی، افزایــش معنــا و هــدف در زندگــی و ارتقــای 
ــوند  ــاب آوری ش ــش ت ــث افزای ــی باع ــش درون ــازگاری و آرام س
)23(. از ســوی دیگــر روش آمــوزش گروهــی بــه والدیــن باعــث 
ــرای حــل مشــکالت و  می شــود کــه تــالش مشــترک زوجیــن ب
چالش هــا موثــر واقــع شــود و در ایــن مســیر هــر یــک از زوجیــن 
ضمــن مشــاهده پیشــرفت خــود باعــث تقویــت تــالش دیگــری 
ــی از  ــر گروه ــوزش مثبت نگ ــه روش آم ــود )18(. در نتیج می ش
طریــق فرایندهــای توضیــح داده شــده باعــث افزایــش تــاب آوری 

ــود. ــاص می ش ــای خ ــا نیازه ــودکان ب ــن ک والدی
همچنیــن یافته هــا نشــان داد کــه آمــوزش مثبت نگــر گروهــی در 
افزایــش رضایــت از زندگــی والدیــن کــودکان بــا نیازهــای خــاص 
ــی و  ــج پژوهش هــای آقاجان ــا نتای ــن نتیجــه ب ــه ای ــود ک ــر ب موث
ــر  ــری ب ــوزش مثبت نگ ــر آم ــر تاثی ــی ب ــکاران )1396( مبن هم
افزایــش رضایــت از زندگــی مــادران کــودکان بــا نیازهــای ویــژه 
)26(. بیرانونــد و همــکاران )1394( مبنــی بــر اثربخشــی آمــوزش 
ــودکان  ــادران ک ــی م ــت از زندگ ــش رضای ــر افزای ــت ب تفکــر مثب
ــی و  ــده )27( و دمریحان ــای برونی سازی ش ــه اختالل ه ــال ب مبت
همــکاران )2018( مبنــی بــر تاثیــر مداخــالت روانشناســی مثبــت 



نشریه روان پرستاری، دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت1399

68

بــر افزایــش رضایــت از زندگــی مــادران دارای کــودک مبتــال بــه 
ــور  ــو و عموپ ــا نتایــج پژوهــش مقصودل ســرطان )28( همســو و ب
)1396( مبنــی بــر عــدم اثربخشــی آمــوزش مثبت اندیشــی 
ــت  ــوار تحــت حمای ــان سرپرســت خان ــی زن ــت از زندگ ــر رضای ب
بهزیســتی )29( ناهمســو بــود. در تبیین ناهمســویی نتیجه پژوهش 
حاضــر بــا نتایــج پژوهــش مقصودلــو و عموپــور )29( می تــوان بــه 
ــر  ــه اشــاره کــرد. پژوهــش حاضــر ب تفــاوت در ویژگی هــای نمون
روی والدینــی انجــام شــده کــه دارای کــودکان بــا نیازهــای خــاص 
می باشــند، امــا پژوهــش آنــان بــر روی مادرانــی انجــام شــده کــه 
سرپرســت خانــوار و تحــت حمایــت بهزیســتی می باشــند. والدیــن 
کــودکان بــا نیازهــای خــاص بــا آمــوزش مثبت نگــر گروهــی یــاد 
ــکالت  ــر مش ــود ب ــر خ ــک همس ــا کم ــه ب ــه چگون ــد ک می گیرن
ــا  ــد، ام ــت بیشــتری کنن ــی احســاس رضای ــد و از زندگ ــق آین فائ
ــا  ــل نداشــتن همســری کــه ب ــه دلی ــوار ب ــادران سرپرســت خان م
ــه  ــود ک ــث می ش ــود باع ــریک ش ــی ش ــکالت زندگ ــا در مش آنه
اکثــر اوقــات خــود را در مقابلــه بــا مشــکالت زندگــی تنهــا ببیننــد 
ــد  ــدت نمی توان ــوزش کوتاه م ــک دوره آم ــر ی ــن خاط ــه همی و ب
ــود رضایــت از زندگــی آنهــا داشــته باشــد.  ــری در بهب نقــش موث
ــش  ــر افزای ــی ب ــر گروه ــوزش مثبت نگ ــی آم ــن اثربخش در تبیی
ــکاران  ــی و هم ــش آقاجان ــای پژوه ــر مبن ــی ب ــت از زندگ رضای
)1396( می تــوان گفــت کــه آمــوزش مثبت نگــری به عنــوان 
یــک ســازه شــخصیتی مهــم در بهزیســتی افــراد نقــش موثــری 
دارد. در واقــع جهت گیــری خوش بینانــه بــه آینــده موجــب 
ــت  ــدی مثب ــا دی ــش را ب ــای پرتن ــراد موقعیت ه ــه اف ــود ک می ش
ارزیابــی کننــد و خوش بینــی بــا رضایــت از زندگــی رابطــه مثبــت و 
معنــاداری دارد. البتــه منظــور از مثبت نگــری نوعــی تفکــر ســطحی 
نیســت، بلکــه افــراد خوش بیــن همیشــه نقشــه هایی بــرای 
ــد  ــل می کنن ــق آن عم ــرده و طب ــی ک ــود طراح ــای خ فعالیت ه
کــه ایــن خــود موجــب می شــود تــا در حــل مســائل و مشــکالت 
ــند  ــته باش ــی نداش ــت انفعال ــد و حال ــل کنن ــر عم ــی موفق ت زندگ
)26(. عــالوه بــر آن، روش آمــوزش گروهــی بــه والدیــن از طریــق 
ــه  ــی و ب ــفتگی های خانوادگ ــات و آش ــکالت، تعارض ــش مش کاه
ــود  ــا می ش ــان زوج ه ــر می ــازگاری بهت ــث س ــویی باع ــژه زناش  وی
)19(. در نتیجــه اســتفاده از روش آمــوزش گروهــی بــرای آمــوزش 
مثبت نگــری بــا توجــه بــه ویژگی هــای منحصــر بــه فــردی کــه 
ــا  ــودکان ب ــن ک ــی والدی ــت از زندگ ــش رضای ــبب افزای ــد س دارن

ــردد. ــاص می گ ــای خ نیازه
مهم تریــن محدودیت هــای پژوهــش حاضــر اســتفاده از روش 
ــه  ــش ب ــه پژوه ــدن جامع ــدود ش ــترس، مح ــری در دس نمونه گی
ــا نیازهــای خــاص شــهر اهــواز، عــدم انجــام  والدیــن کــودکان ب

آزمــون پیگیــری و اســتفاده از ابزارهــای خودگزارشــی بــود. بنابراین 
ــد در  ــج بای ــم و اســتفاده از نتای محدودیت هــای ذکرشــده در تعمی
نظــر گرفتــه شــود. بــر اســاس محدودیت هــا توصیــه می گــردد کــه 
در پژوهش هــای آتــی از مصاحبــه ســاختاریافته بــرای جمــع آوری 
داده، روش هــای احتمالــی یــا تصادفــی بــرای نمونه گیــری و ســایر 
جامعه هــای پژوهشــی )مثــل والدیــن کــودکان ســرطانی و غیــره( 
اســتفاده شــود. پیشــنهاد دیگــر بررســی تــداوم اثربخشــی نتایــج در 
ــه  ــوان از مرحل ــن منظــور می ت ــرای ای ــه ب ــدت می باشــد ک بلندم
ــرد.  ــتفاده ک ــی بیشــتر اس ــه و حت ــار ماه ــه، چه ــری دو ماه پیگی
ــی  ــه اثربخش ــه مقایس ــوان ب ــنهاد می ت ــن پیش ــوان آخری به عن
ــی از  ــای گروه ــایر روش ه ــا س ــی ب ــر گروه ــوزش مثبت نگ آم

جملــه آمــوزش پذیــرش و تعهــد گروهــی اشــاره کــرد.

نتیجه گیری
ــوزش  ــی روش آم ــان دهنده اثربخش ــر نش ــش حاض ــج پژوه نتای
ــودکان  ــن ک ــای والدی ــود ویژگی ه ــر بهب ــی ب ــر گروه مثبت نگ
ــا نیازهــای خــاص بــود. بــه عبــارت دیگــر، آمــوزش مثبت نگــر  ب
گروهــی باعــث افزایــش شــادکامی زناشــویی، تــاب آوری و رضایت 
از زندگــی والدیــن کــودکان بــا نیازهــای خــاص شــد. ایــن روش 
ــوزش  ــر دو روش آم ــای ه ــتفاده از مزای ــل اس ــه دلی ــی ب درمان
گروهــی و آمــوزش مثبت نگــری می توانــد نقــش موثــری در 
بهبــود ویژگی هــای روانشــناختی داشــته باشــد. بنابرایــن پیشــنهاد 
ــای  ــود ویژگی ه ــرای بهب ــران ب ــه مشــاوران و درمانگ می شــود ک
ــاب آوری و  ــود شــادکامی زناشــویی، ت ــژه بهب ــه  وی روانشــناختی ب
رضایــت از زندگــی در والدیــن دارای کــودکان بــا نیازهــای خــاص 
ــودکان  ــن ک ــل والدی ــیب پذیر )مث ــای آس ــایر گروه ه ــی س و حت
ســرطانی( در کنــار ســایر روش هــای آموزشــی و درمانــی از روش 

ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــر گروه ــوزش مثبت نگ آم

سپاسگزاری
ایــن مقالــه حاصــل پایان نامه کارشناســی ارشــد رشــته روانشناســی 
عمومــی در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد رامهرمــز اســت کــه در 
ــد.  ــب ش ــد 23020705972016 تصوی ــا ک ــخ 1397/11/17ب تاری
نویســندگان بدیــن وســیله تشــکر و قدردانــی خــود را از مســئوالن 
آمــوزش و پــرورش شــهر اهــواز و آزمودنی هــای پژوهــش اعــالم 

می نماینــد.

تضاد منافع
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