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divorced mothers 20 to 40 years and it affects on their 
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Aims This Study aimed to investigate the effects of optimism training on self-efficacy and well-being of 
divorced mothers 20 to 40 years and its effects on their children’s perception of competence. 
Methodology This research was conducted by using an experimental study with a pretest-posttest design, 
employing a control group. The study population consisted of all divorced women who have been referred 
to counseling centers Gonbad Qabus city. The sample in this study consisted of 34 divorced women that 
randomly placed in two groups of 17 patients (experimental group and control group. The tool used in 
the study were: Psychological well-being questionnaire (1989), general self-efficacy questionnaire, 
Harter’s Perceived Competence Scale. To analyze the data obtained was used from multivariate analysis 
of covariance. 
Findings The data indicated that optimism training in a group, regarding the effectiveness of the 
intervention, was significantly (p<0.001) was verified The effect of improved self-efficacy, dominate the 
environment, personal growth, positive relations with others, purpose and acceptance in divorced mothers 
Also in the cognitive, social, physical and life satisfaction on a scale of Children deserve to be effective. 
Conclusion The effectiveness of this treatment is recommended Generally Based on these findings, we can 
say Training optimism in divorced mothers increased the efficacy and psychological well-being of mothers 
and their children also increases the perception of competence is effective.
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بررسی اثربخشی آموزش خوشبینی بر خودکارآمدی 
سال و  40تا  20و بهزیستی روانی مادران مطلقه 

تاثیر آن بر ادراک شایستگی فرزندانشان در مراکز 
 1394مشاوره شهرستان گنبد در سال 
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 چکیده

پژوهش حاضر، به منظور بررسی اثربخشی آموزش خوشبینی بر  ف:اهدا
سال و تاثیر آن بر ادراک  40تا  20خودکارآمدی و بهزیستی روانی مادران مطلقه 

 شایستگی فرزندانشان بود. 
پس آزمون با گروه -روش تحقیق از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون شناسی:روش

به مراکز  94جامعه پژوهش شامل تمامی زنان مطلقه که طی سال  .کنترل بود
مادران نفر از  34مشاوره شهرستان گنبد کاووس مراجعه کردند و از این تعداد 

به عنوان نمونه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور  مطلقه
تند. ابزارهای نفره )گروه آزمایش و گروه کنترل( جای گرف 17تصادفی در دو گروه 

بهزیستی روانشناختی ریف، پرسشنامه گردآوری اطالعات در این پژوهش شامل، 
 بود.، هارتر خودکار آمدی عمومی شرر، مقیاس ادراک فرد از شایستگی خود

دهد که آموزش خوشبینی به شیوه گروهی نتایج پژوهش حاضر نشان میها: یافته
کند. بودن جلسات اجرا شده را تایید می( فرض موثر P<0.001) به طور معناداری

خود پیروی، سلطه بر محیط، رشد شخصی، روابط مثبت با اثر مذکور باعث بهبود 
. همچنین اثر روش شوددر مادران مطلقه میدیگران، هدفمندی و پذیرش خود 

در مقیاس  بعد شناختی، اجتماعی، جسمانی و رضایت از زندگیدرمانی حاضر در 
  شود.ن موثر واقع میکودکاشایستگی 

شود در جهت : به دلیل تاثیرگذاری این روش درمانی توصیه میگیرینتیجه
افزایش خودکارآمدی و بهزیستی روانی مادران مطلقه و همچنین افزایش ادراک 

 شایستگی فرزندان طالق، در مراکز مختلف درمانی از این روش استفاده شود.
خودکارآمدی، بهزیستی روانی، ادراک شایستگی، مادران آموزش خوشبینی،  ها:کلیدواژه
 مطلقه.
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 مقدمه 

در دوران نوین و در جوامع رو به توسعه، ماهیت و اشکال ازدواج و 
عوامل گوناگون پیامدهای اجتماعی ناشی از آن تحت تاثیر 

تحول شده است  اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دچار تغییر و
[Tudeh Fallah & Kazemipour, 2010] . یکی از تغییرات

؛ مطالعات صورت گرفته در زمینه استایجاد شده، پدیده طالق 
 تیفکی ناشی از آن مانند کاهش یمنف یامدهایش طالق و پیافزا

 یخوردن تعادل روان بر هم، [Ghaffari & Rezaei, 2013]زندگی 
[Chang & Sana, 2001]، ر ییتغ، و اضطراب یخلق یهااختالل

را که  ییهانهیضرورت توجه به گز ،ی و خودپندارهدر سبک زندگ

تر تواند در سالمت و سازگاری زوجین مد نظر قرار گیرد را برجستهیم
ترین مهم مطالعات انجام شده .[Hafarian et al., 2009]سازد یم

تالالت های شخصیتی و اخهای طالق را ویژگیترین ریشهو عمیق
های در این میان زنان مطلقه هیجان .روانی زوجین گزارش نمودند

های روانی کنند و آشفتگیمنفی بیشتری نسبت به مردان تجربه می
 این .[Milanifar, 2010] و اضطراب در زنان دو برابر مردان است

 درماندگی احساس یاقتصاد و اجتماعی یفشارها دلیل به زنان
 دردناکی و محدود زندگی ،خودکارآمدیو عالوه بر کاهش  کنندیم

کاهش  و یشاد عدم موجب شانزندگی منفیهای ویژگی و دارند
 ,Gholami & Bashlideh] شودمی آناندر  امید به زندگی

2012]. 
 به فرد هایقضاوت یا باورها طبق نظریه بندورا، به خودکارآمدی

 در دارد. اشاره هامسئولیت وظایف و انجام در خود هایتوانایی
 قوی باورهای با افراد که شودمی بیان چنین مفهوم این چارچوب

 تردید خود هایتوانایی به که افرادی به نسبت خود هایتوانایی به
 نشان خود از بیشتری پافشاری و کوشش تکالیف انجام در دارند،

 .است بیشتر تکالیف انجام در آنها عملکرد نتیجه در و دهندمی
 ند،امطلع خود قوت و ضعف نقاط از باال خودکارآمدی دارای افراد
 معقولی انتظارات خود از و کنند،می انتخاب بینانه واقع اهداف آنها

 مقابل در مشکل، بر متمرکز مقابله از استفاده مزایای از و دارند
 باال خودکارآمدی دارای افراد هستند. آگاه هیجان بر متمرکز مقابله

 همچنین و دارند باالیی نفس عزت و انداجتماعی بسیار جراتمنداند،
نتایج  .[Nash et al., 2012] دارند شان زندگی بر بیشتری کنترل

دهد که طالق، عالوه بر مشکالت جسمانی و تحقیقات نشان می
افراد به  تفکر نحوه چگونگی رفتار و و روانشناختی، بر احساس

.] et Nouri Purliavli دتاثیر زیادی دار  آنها خودکارآمدیخصوص 
al., 2009] 

سازمان بهداشت جهانی، بهزیستی روان شناختی را نیازی اساسی و 
برای بهبود کیفیت زندگی انسان، امری حیاتی تعریف کرده است. 

گرفته اما به طور تعاریف متعددی از بهزیستی روانشناختی صورت 
ها، توان آن را ارزیابی فرد از چگونگی تجربیات، آگاهیکلی می

ارتباطات و در مجموع مسائلی دانست که با ارزشمندی فرد در طول 
با وارد شدن واژه بهزیستی روانشناختی در  حیاتش مرتبط هستند.
های زیادی به دنبال تعیین عوامل موثر بر آن ادبیات نظری پژوهش

از جمله ساختارهایی که در   .[Duck Worth, 2012]برآمدند 
بینی بهزیستی روانشناختی افراد توجه های اخیر برای پیشسال

 بینیخوشها را به خود جلب کرده است، تعداد زیادی از پژوهش
نیز یک عامل درونی  بینیخوش .[Scheier et al., 2001]است 

پذیرد می از آنها اثر گذارد ویر میافکار و مسائل روانی تأثاست که 
[Sarafino, 2020]  و به یک انتظار تعمیم یافته اشاره دارد که

کند هنگام رویارویی با مشکالت، نتایج فرد بر اساس آن احساس می
زندگی های مهم خوشایند رخ خواهد داد. این انتظار بیشتر حیطه

ای روان شناختی هخوش بینی با ویژگی. دهدفرد را پوشش می
تواند نقشی در احساس رضایت یگوناگون رابطه دارد که هر کدام م
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از زندگی داشته باشند. در یک مطالعه طولی خوش بینی، سالمت 
 .[Segstrom, 2007]روانی افراد را پس از ده سال پیش بینی کرد 

نشانگان وسواس رشتی سالمت روانی )آن خوش بینی سعالوه بر 
های اختاللبی اختیاری، افسردگی و خصومت( و سالمت جسمانی )

در بیماران پارکینسون نیز  کند.خواب و پرتنشی( را پیش بینی می
افراد خوش بینی در مقایسه با افراد بد بین از سالمت روانی بیشتری 

 .[Conway et al., 2008] برخوردار هستند
زیادی نقش خوش بینی را در کاهش افسردگی نشان  مطالعات

ای که بدبینی و سبک تفسیر بدبینانه با افسردگی دهد. به گونهمی
 ,.Penido et al]؛ [Sligman M.E.P, 2003] داردرابطه ی نزدیک 

از سوی دیگر، نتایج برخی . [Carver et al., 2006]؛ [2006
 ید به زندگیرا پیشبین معتبری برای ام بینیخوشمطالعات، 

[Shehni Yailagh et al., 2004]،[Piqueras et al., 2011] 
عبادی و  اند. پژوهشبهزیستی ذهنی و حمایت اجتماعی دانسته

با عنوان بررسی اثربخشی آموزش  [Ebadi et al., 2010]همکاران 
مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن بر افزایش امید به زندگی زنان 
مطلقه شهر اهواز به این نتیجه دست یافتند که کاربرد مثبت نگری 
بر افزایش امید به زندگی زنان مطلقه شهر اهواز موثر بوده و تاثیر 

ری از ثبات الزم آموزش مورد نظر با توجه به نتایج آزمون پیگی
 برخوردار بوده است. 

سون یکار یهنظر در روان سالمت شیدایپ اساس یستگیشا کادرا
مفهوم خود را شامل شاخصی از  [Harter, 1982]است. هارتر 

داند که به لیاقت تحصیلی های ویژه میرضایتمندی کلی و مقیاس
و پذیرش اجتماعی، لیاقت ورزشی، نمایش بدنی و رفتار مربوط 

گیری آن مقیاس ادراک لیاقت برای کودکان و شود و برای اندازهمی
نوجوانان را ابداع کرده است. در تحقیقات هارتر اجزای مختلف 

« لیاقت یا شایستگی»با صورت مستقل تحت عنوان « خود»مفهوم 
شایستگی به عنوان »مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیقات، 

های مختلف تعریف شده منفی در مولفهکسب بازخورد مثبت یا 
های طبق این تعریف برخورد فرد با بازخوانی .[Cole, 2000]« است

 شودمیسازد و باعث منفی، شناخت او را نسبت به خود او مختل می
توان نتیجه تا فرد شایستگی ضعیفی به دست آورد. در مجموع می
لکرد نیست، گرفت که مفهوم ادراک شایستگی فقط توانایی یا عم

. در نظر شودمیبلکه به عنوان دریافت بازخورد از عملکرد تعریف 
ساسی برای انگیزش های مهم و اهارتر ادراک شایستگی یکی از سازه

هایی از قبیل ادراک رود. به اعتقاد وی سازهفرد به شمار می
های مهمی شایستگی، عزت نفس و ادراک کنترل، پیامدها، میانجی

 پرورش فرآیند مارتین شوند.نگیزشی محسوب میدر سوگیری ا
 یو نظر اساس بر .است کرده معرفی را یادگیرندگان در یر آوتاب

 بنا .است یخودباور  افزایش و ایجاد رابطه این در مؤلفه نخستین
 یور آتاب شایستگی( با ک)ادرا خودکارآمدیهای مختلف پژوهش بر

 تبیین در آنان .کرد بینی پیش را آن توانیم و دارد مثبت یارابطه
 انجام تنها نه خودکارآمدی یقو حس که کنندمی بیان رابطه این

 و ایستادگی یبرا را فرد بلکه کندمی تسهیل را کارها شایسته

 با افراد .دهدمی ییار  ناکامی و شکست برابر در یپایدار 
 داشتن و گذشته در مشکالت حل توانایی دلیل به باال خودکارآمدی

 موضوع این باور با مشکالت با شدن رو روبه هنگام موفق، تجارب
 پردازند.می مسئله حل به آیند، فایق آن بر توانندکه می

آنچه که در رابطه با مادران مطلقه حائز اهمیت است افزایش 
و بهزیستی روان شناختی در آنان است. بنابراین  خودکارآمدی

توانیم گام چنانچه بتوانیم موارد یاد شده را ارتقاء بخشیم می
مطلوبی به منظور ارتقاء سالمت این افراد و فرزندانشان برداریم. یکی 

های توان به منظور افزایش جنبههایی که میترین روشاز مهم
به  بینیستفاده نمود آموزش خوشن اآمختلف روانشناختی افراد از 

که است یکی از راهبردهای مناسبی  بینیخوشآنان است. آموزش 
و بهزیستی روان شناختی در این  خودکارآمدیتواند برای ارتقای می

یم پرداخت. والدین مادران موثر باشد، که در این پژوهش بدان خواه
کودکان توانند نقش موثری در ادراک شایستگی آموزش دیده می

آگاه شدن فرد از  فرآیندخود داشته باشند. ادراک شایستگی به 
های خویش، نوع روابط با دیگران، بازخورد نسبت به رویدادها، ویژگی
های مختلف های خود اشاره دارد و بر حوزهها و تواناییظرفیت

با  .[Harter, 1982] شناختی، جسمانی و اجتماعی متمرکز است
توجه به مطالب گفته شده در پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر 

و بهزیستی روان شناختی مادران  خودکارآمدیبر  بینیخوشآموزش 
به مادران مطلقه بر بهبود  بینیخوشمطلقه و همچنین تاثیر آموزش 

فرضیات این پژوهش به شرح  ادراک شایستگی فرزندان آنها هستیم.
 د:زیر صورت بندی شدن

سال  40تا  20مادران مطلقه  خودکارآمدیبر  بینیخوشآموزش  -
 استموثر 

 40تا  20بر بهزیستی روانی مادران مطلقه  بینیخوشآموزش  -
 استسال موثر 

به مادران مطلقه بر ادراک شایستگی فرزندان  بینیخوشآموزش  -
 .استشان موثر 

 

 شناسیروش
پس آزمون با -ش آزمونیو از نوع پ یشیه آزمامییق نن تحقیطرح ا

متغیر مستقل  بینیخوش. در این تحقیق آموزش استگروه کنترل 
و تاب آوری، کیفیت زندگی و ادراک شایستگی متغیرهای وابسته 

جامعه این تحقیق عبارت است از تمامی زنان  روند.به شمار می
به مراکز مشاوره شهرستان گنبد کاووس  94سال  درمطلقه که 

مراجعه نمودند. با توجه به اینکه در مطالعات آزمایشی برای هر گروه 
لیکن نمونه مورد  [Anastasi A, 1988] امی استنفر الز  15حداقل 

نفر از مادران مطلقه که  34 مطالعه در این پژوهش عبارت است از
جعه نمودند با روش به مراکز مشاوره شهرستان گنبد کاووس مرا

 ییگیری در دسترس انتخاب شدند. در مطالعه حاضر ابتدا آنهانمونه
نفره  17در دو گروه  یکه واجد شرایط الزم هستند به طور تصادف

ی افراد ش و گروه کنترل(. پس از آن برایگرفتند )گروه آزما یجا
 برگزار شد. افراد گروه بینیخوش، جلسات آموزش یشیآزما یهاگروه
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افت نکردند. معیارهای ورود و خروج یدر یاچ مداخلهیز هیکنترل ن
عدم دریافت درمان فردی یا گروهی دیگر به طور عبارت بودند از: 

مادران  عدم مصرف دارو؛ ؛نداشتن سابقه اختالالت مزمن ؛همزمان

تکمیل فرم رضایتنامه درمان پس  ؛سال باشند 15تا  6رای فرزند اد
در  بینیخوش، جلسات آموزش یشیآزما یهاافراد گروه یاز آن برا

 جلسه برگزار شد. شرح جلسات به صورت زیر بود: 8
 

 پروتکل آموزشی خوش بینی (1جدول 
 محتوا جلسات

 معرفی و جهت دهی جلسه اول
 تازههای شخصی و استفاده از آنها به شکلی توانمندی جلسه دوم
 ها و امور خوب در زندگیهای مثبت و ذکر نعمتکاشت هیجان جلسه سوم
 میراث شخصی و داشتن قصد و هدف در زندگی جلسه چهارم
 بررسی نیم دوره آموزشی نامه و دیدار تشکر آمیز )تقدیر و سپاس( جلسه پنجم
 روابط مثبت اجتماعی و شادکامی در زندگی جلسه ششم
 تامل و طمانینه )پرهیز از شتابزدگی(کار با  جلسه هفتم
 جشن شادی و پایدار سازی شادمانی جلسه هشتم

 های پژوهشبزار ا
این پرسشنامه توسط ریف  پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف:

به منظور ارزیابی و سنجش بهزیستی روانی ساخته  1989در سال 
و شش بعد  استماده  18شده است. این مقیاس مشتمل بر 

بهزیستی روانشناختی شامل خودپیروی، سلطه بر محیط، رشد 
شخصی، روابط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود 

سنجد. ای از کامال مخالف تا کامال موافق میدرجه 7را در یک طیف 
پایایی  60/0تا  43/0های داخلی ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش

مقیاس نشان داده های این نسبتا مناسبی را برای خرده مقیاس
  .[Jooshanlou et al., 2006] است

سئوال  1۷این مقیاس دارای  پرسشنامه خودکار آمدی عمومی شرر:
است که هر سئوال بر اساس مقیاس لیکرت از دامنه کاماًل مخالفم 

گذاری مقیاس به این صورت شود. نمرهتا کاماًل موافقم تنظیم می
، 3، 1های والگیرد. سامتیاز تعلق می 5تا  1ز است که به هر ماده ا

ورت معکوس ها به صوالاز راست به چپ و بقیه س 15و  13، 9، ۸
ای شوند. بنابراین حداکثر نمرهری میاگذیعنی از چپ به راست نمره

و حداقل نمره  ۸5تواند از این مقیاس به دست آورد نمره که فرد می
 است. این مقیاس توسط براتی ترجمه و اعتباریابی شده است. 1۷

 مقیاس خودکارآمدی ایبختیاری براتی برای سنجش روایی سازه
های چندین رات بدست آمده از این مقیاس را با اندازهعمومی، نم

)مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر، خرده مقیاس  ویژگی شخصیتی
مقیاس درجه اجتماعی مارلو و کران و مقیاس  کنترل شخصی،

شایستگی بین فردی روزنبرگ( همبسته کرد که همبستگی پیش 
صوصیات های خو اندازه خودکارآمدیبینی شده بین مقیاس 

و در جهت تایید  معنادار( 05/0و در سطح  61/0شخصیتی متوسط )

همچنین ضریب پایایی مقیاس با استفاده از  سازه مورد نظر بود.
و با استفاده از ضریب  ۷6/0روش دو نیمه کردن آزمون گاتمن برابر 

 به دست آمده است. ۷9/0آلفای کرونباخ 
 ,Harter] مقیاس را هارتر: این مقیاس ادراک فرد از شایستگی خود

سوال دارد. این مقیاس یک ابزار خود  2۸تهیه کرده و  [1982
خرده مقیاس است که در هر خرده  4ارزشیابی است که شامل 

که ادراک شایستگی را اندازه  ماده )پرسش( گنجانده شده ۷اس مقی
کند. قدم پور در پژوهش خود برای بررسی روایی این گیری می

روش تحلیل عاملی استفاده کرد. نتایج تحلیل عاملی مقیاس از 
پژوهش فوق حاکی از وجود روایی سازه مناسبی برای این مقیاس 

های متعدد بررسی شده ه است پایایی این مقیاس در پژوهشبود
با استفاده  شان داده است. پایایی این مقیاسکه پایایی باالیی را ن

پایایی هر یک از خرده  از آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضرایب
، خرده مقیاس 66/0ها به این قرار بود: خرده مقیاس شناختی مقیاس

و خرده مقیاس  ۷0/0، خرده مقیاس جسمانی ۸0/0اجتماعی 
 بوده است.  ۸1/0رضایتمندی از زندگی 

 
 هایافته

های پژوهش از آزمون تحلیل برای بررسی فرضیهدر این پژوهش 
  استفاده شد.کوواریانس چند متغیری 
بین میانگین نمره کل  شودمیدیده  2همانطور که در جدول 

در گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد.  خودکارآمدی
دهد با حذف تاثیر نمرات پیش آزمون بین این جدول نشان می

بر حسب گروه در مرحله پس  خودکارآمدیمیانگین تعدیل شده نمره 
 ی وجود دارد.آزمون تفاوت معنادار 

 
 تحلیل کوواریانس نمرات پرسشنامه خودکارامدی در دو گروه آزمایش و گواه پس از تعدیل نمرات پیش آزمون (2جدول 

 میزان تاثیر سطح معناداری F میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات متغیر وابسته
 0.951 0.001 595.34 825.934 1 825.934 پیش آزمون
 0.542 0.001 36.66 50.86 1 50.86 خودکارامدی
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توان گفت مداخالت خوش ها میبه طور کلی بر اساس این یافته
تا  20در زنان مطلقه  خودکارآمدیبینی در پس آزمون باعث افزایش 

 .شودمیسال  40
 

های پس آزمون چند متغیری روی نمره نتایج تحلیل کواریانس (3 جدول
 در گروه آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون پرسشنامه بهزیستی روانی

 df  خطا df  فرضیه F ارزش 
سطح 

 معناداری
 0.001 21 6 29.702 0.895 اثر پياليي

 0.001 21 6 29.702 0.105 المبداي ويلکز
 0.001 21 6 29.702 8.48 اثر هتلينگ

 0.001 21 6 29.702 8.48 ريشه خطا بزرگترين
 

ها سطوح معناداری همه آزمون که شودمیمالحظه  3در جدول 
های آزمایش و گواه حداقل در نشان دهنده این است که بین گروه

یکی از متغیرهای وابسته )بهزیستی روانی( تفاوت معنادار وجود 
متغیر بین دو دارد. برای پی بردن به این نکته که از لحاظ کدام 

 گروه تفاوت وجود دارد.
میانگین خود پیروی، سلطه  شودمیدیده  4همانطور که در جدول 

بر محیط، رشد شخصی، روابط مثبت با دیگران، هدفمندی و پذیرش 
خود در مقیاس بهزیستی روانی در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت 

نمرات پیش دهد با حذف تاثیر معنادار دارند. این جدول نشان می
آزمون بین میانگین تعدیل شده خودپیروی، سلطه بر محیط، 
رشدشخصی، روابط مثبت با دیگران، هدفمندی و پذیرش خود در 
بهزیستی روانی بر حسب گروه در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری 

توان گفت آموزش ها مید. به طور کلی بر اساس این یافتهوجود دار 
 40تا  20بهزیستی روانی مادران مطلقه سبب افزایش  بینیخوش

 .شودمی
 

 تحلیل کوواریانس نمرات مقیاس بهزیستی روانی در دو گروه آزمایش و گواه پس از تعدیل نمرات پیش آزمون (4جدول 
 میزان تاثیر سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات متغیر وابسته
 0.327 0.001 12.63 19.15 1 19.15 خودپیروی

 0.728 0.001 77.09 67.32 1 67.32 سلطه بر محیط
 0.334 0.001 13.01 20.26 1 20.26 رشد شخصی

 0.489 0.001 24.89 35.62 1 35.62 روابط مثبت با دیگران
 0.561 0.001 33.21 6280 1 62.80 هدفمندی

 0.560 0.001 33.096 36.50 1 36.50 پذیرش خود

، سطوح معناداری همه شودمیمالحظه  5همانطور که در جدول 
های آزمایش و گواه ها نشان دهنده این است که بین گروهآزمون

حداقل در یکی از متغیرهای وابسته )شایستگی کودکان( تفاوت 
که از لحاظ کدام معنادار وجود دارد. برای پی بردن به این نکته 

 متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد.
 

های پس آزمون نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری روی نمره (5 جدول
 پرسشنامه شایستگی کودکان در گروه آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون

 df  خطا df  فرضیه F ارزش 
سطح 

 معناداری
 0.001 25 4 31.299 0.834 اثر پياليي

 0.001 25 4 31.299 0.166 المبداي ويلکز
 0.001 25 4 31.299 5.008 اثر هتلينگ

 0.001 25 4 31.299 5.008 بزرگترين ريشه خطا
 

میانگین بعد شناختی،  شودمیدیده  6همانطور که در جدول 
اجتماعی، جسمانی و رضایت از زندگی در مقیاس در دو گروه 

دهد با آزمایش و گواه تفاوت معنادار دارند. این جدول نشان می
حذف تاثیر نمرات پیش آزمون بین میانگین تعدیل شده بعد 
شناختی، اجتماعی، جسمانی و رضایت از زندگی در مقیاس 
شایستگی کودکان بر حسب گروه در مرحله پس آزمون تفاوت 
معناداری وجود دارد. به طور کلی بر اساس این یافته ها می توان 

بر ادراک شایستگی به مادران مطلقه،  بینیخوشگفت آموزش 
 .استکودکان آنها موثر 

تحلیل کوواریانس نمرات مقیاس شایستگی کودکان در دو گروه آزمایش ( 6جدول 
 و گواه پس از تعدیل نمرات پیش آزمون

 

 بحث 
 در مرحله پس بینیخوشنتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش 

مادران مطلقه شده است. یکی از  خودکارآمدیآزمون باعث افزایش 
های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به موضوعاتی که در دهه

. از دیدگاه متخصصان استگرا خود جلب کرده روانشناسی مثبت
بینی که مولفه برگرفته از روانشناسی مثبت گراست این حوزه خوش

. یو و زای زندگی داردی در سازگاری با رویدادهای استرسنقش مهم
معتقدند که خوش بینی نگرش  [Yu & Zhang, 2007]ژانگ 

هد. دمثبت افراد را به شرایط ناگوار و وقایع خطرناک نشان می
 دارد. افراد اشاره هایشانظرفیت مورد در زنان اعتماد به خودکارآمدی
 راه مشکالت و مسائل با مواجهه هنگام به شک کارآمد بدون

 اهداف و بست کار خواهند را به یتر هبینان واقع و منطقی یهاحل
 نشان نمود. تحقیقات خواهند انتخاب خود توانایی با متناسب

 به منجر که حمایتی هست عوامل جمله از بینیخوش دهدمی

 متغیر وابسته
مجموع 
 مجذورات

Df 
میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 

 معناداری
میزان 
 تاثیر

 0.503 0.001 28.37 67.507 1 67.507 شناختی
 0.579 0.001 38.53 49.48 1 49.48 اجتماعی
 0.661 0.001 54.672 67.021 1 67.021 جسمانی

رضایت از 
 زندگی

31.99 1 31.99 15.733 0.001 0.360 
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افراد  بهتر خودکارآمدینتیجه  در و ناگوار شرایط در افراد سازگاری
توان گفت خوش بینی باعث در تبیین این یافته می .شودمی
 و کنترل، خودارزشمندی و مدیآکار  شخص احساس شودمی

 باشند هدفمند زندگی افراد در وقتی و کند زندگی در هدفمندی
 و زندگی هایتعارض و هاها، مصیبتناکامی با رویارویی در قادرند
ادامه  تالش به بیشتر مسؤلیت و هارویدادهای مثبت، پیشرفت حتی
ها در توجیه این یافته .کنند تالش موفقیت به دستیابی برای و دهند
 یعاد اتکادرا اگر هک باور بود نیا بر [Taylor et al., 2000]تایلر 
دگاه ید یک و یشخص نترلک و خود از مثبت مفهوم یکبا  انسان
در  تنها نه شود، همراه ندهیآ مورد در اذب،ک یحت نانه،یب خوش

ار یبس حوادث با آمدن نارک در هکبل ،یزندگ روزانه لیمسا نترلک
ند. نتیجه حاصل از کیم کمک فرد به یزندگ یدزایتهد و زااسترس

 ,Suri & Hejazi] ایاین پژوهش با پژوهش سوری، حجازی و اژه

همخوان و  [Sharifi et al., 2015]و شریفی و سعیدی  [2014
 پنیدو و همکاران ؛[Segstrom, 2007] های سگرسترومبا پژوهش

[Penido et al., 2006] وان دروالد؛ [Van der valden, 

 هم سو است. [2007
 بینیخوشاز جمله نتایج دیگر این پژوهش این بود که آموزش 
، بینیخوش باعث افزایش بهزیستی روانی مادران مطلقه شده است.

 رویدادهای آینده، در اینکه بر مبنی کلی انتظار یا داشتن نوعی
 رفتار بر تواندافتاد می خواهند اتفاق بد از رویدادهای بیشتر خوب

 زندگی فشارزای و رویدادهای مشکالت با آنها آمدن کنار نحوه و
پیامدهای  در آینده دارند که انتظار بگذارد. زیرا افراد خوش بین تأثیر

 ایجاد باعث آینده، به اطمینان همین و بیفتد اتفاق برای آنها مثبت
 روانشناختی نتیجه سازگاری در و شودفرد می در مثبت احساس

را تضمین  وی آورد و سالمت عمومیمی وجود به او در را باالیی
فشارزای  چنین افرادی حتی اگر با مشکالت و رخدادهای .نمایدمی

 هستند، خوشبین آینده به نسبت که آنجا از مواجه شوند، هم زندگی
 از و کنند حل را مشکالت توانندمی تالش خود با که باورند این بر

 استفاده هااین موقعیت با مواجهه برای آمدن کنار مثبت راهبردهای
 منجر آنها جسمانی و روانی سالمتی به تواندمی مسأله کنند. این

 مقاوت افزایش اندیشی باعثمثبت و بینیخوش این شود. عالوه بر
 دنبالهب را بیشتر نتیجه سالمتی در و شودمی بدن ایمنی سیستم

 .کرد خواهند تجربه را باالتری بهزیستی بینخوش دارد، بنابراین افراد
 سهیمقا در نیبخوش افراد هک نیا بر یمبن دارد وجود یافک شواهد

 نندکیم استفاده مقابله یبرا یمتعدد یراهبردها از نیافراد بدب با
 بهتر، یسازگار  و بینیخوش نیب ارتباط در متعدد یهامقابله نیا و

نند و همین عوامل به بهبود کیفیت زندگی کیم فایا یمهم نقش
و سیجراستروم،  یر این یافته با نتایج پژوهش کارور، شی . انجامدمی

[Carver et al., 2010]،  یی هو[Yee Ho et al., 2010]، 

 ؛[Karadms, 2006] کارادمس ؛[Piqueras, 2011] پیکوراس
 & Sharifi]شریفی، سعیدی  ؛[Forster, 2007]ستر ر فو

Saeedi, 2015]های ، همسو و همخوان است. نتایج پژوهش
با بهزیستی ارتباط معنادار باالیی  بینیخوشاند که متعدد نشان داده

 .دارد
به مادران  بینیخوشنتیجه دیگر این پژوهش نشان داد که آموزش 
 عوامل .شودمیشان مطلقه باعث افزایش ادراک شایستگی فرزندان

 نیب اختالف ،یافسردگ اضطراب، مختلفی چون یروان ای یعاطف
 و پدر و دانش آموز نیب فیضع ارتباط و دانش آموز ن ویوالد

 یسازگار  مثل یامقابله از عوامل یادیز تعداد بر تواندیم مادرش
 ،یاجتماع یهامهارت ،یاجتماع و یشخص یسازگار  ،یلیتحص

و  یاجتماع تیحما و یروان سالمت ،یر یگمیتصم یهامهارت
مادر شایسته به  .داشته باشد یمنف یر یتأث ادراک شایستگی فرزند

گوید، رویدادهای جالب را برای وی های فرزندش پاسخ میپرسش
های اولیه را در وی تسهیل دهد، و بطور کلی رشد شایستگیشرح می

کند. بر عکس مادری که خود شایستگی ندارد ممکن است به می
ی احساس عدم توانایی شایستگی خویش در برابر تقاضاهای واسطه

فرزند نومید و مأیوس شود. امکان دارد وی نتواند در به نظم در 
های فرزندش به وی کمک کند. بدین آوردن و مرتب کردن تجربه

امکان دارد، کودک از نظر اجتماعی ناتوان پرورش یابد ترتیب 
.[Suri & Hejazi, 2014] 

 
 نتیجه گیری

یابیم که کارورزی والدین و بخصوص بدین ترتیب به روشنی در می
در این پژوهش مادر به عنوان اقدامی برای پرورش شایستگی در 

ن این برای تبیی .ت داردکودکان جوان، تا چه اندازه اهمی نوزادان و
به مادران  بینیخوشتوان اینطور فرض کرد که آموزش فرضیه می

این کودکان به طور مستقیم باعث افزایش ادراک شایستگی خود و 
. به شودمیمتقابال باعث افزایش ادراک شایستگی فرزندانشان 

عبارت بهتر مادری که خود از احساس شایستگی خالی باشد در 
 بتوان اگر است یهیکامال ناتوان است. بدانتقال آن به فرزند خود 

 التکوقوع مش از یر یشگیپ در هک داد ائه ار یمناسب یآموزش وهیش
جهت  در یگام بزرگ باشد، مؤثر اضطراب و ... و یافسردگ رینظ یروان

 برداشته یدرمان یهانهیهز در ییجو صرفه و افراد سالمت حفظ
 اجیاحت نهیزم نیا در شتریب یهاپژوهش به امر نیو ا است شده
 مفیدی تغییرات بتوانیم که کندمی کمک ما به اندیشی مثبت .دارد
 مثبت تفکر آموزش کنیم. با ایجاد خود و زندگی کار گفتار، رفتار، در
 هایبیماری سایر سرطان و به مبتال کودکان والدین به بینیخوش و

 زنده آنها وجود در را آینده به امید یبارقه توان،می العالجبصع
 گوشه نشینی، و درماندگی احساس و منفی تفکر جایهب نمود و
 مبارزه و تالش به را آنان نموده و تقویت را آنها اعتقادات و باورها

ایجاد  باعث روش این بردن کار به. نمود تشویق نامالیمات این با
 هایدشواری و مشکالت و شرایط با سازگاری و فرد در رضایت
 گردید. خواهد تحمل قابل و و خوشایند مثبت ایگونه به زندگی،
عه اشا در و تربیت تعلیم مسئولین به روش این آموزش آن بر افزون

 مؤثر کالن سطح در روانی بهداشت افزایش باعث تفکر طرز نوع این
اد یتوان به زهای این پژوهش میخواهد بود. از جمله محدودیت

 ،آن یاجرا زمان شدن یطوالن به هاپرسشنامه سؤاالت شمار بودن
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تک والد بودن این آموزش صرفا روی مادر، عدم پیشینه کافی، عدم 
 که شودمی های دیگر اشاره کرد. پیشنهادقابلیت تعمیم به گروه

برای والدین طالق  روان بهداشت ارتقاء زمینه در های آموزشیبرنامه
 و ذیربطهای سازمان طرف از بینیآموزش خوش مانند گرفته،

 و مداخالت گیرد قرار آنها شده به ارائه خدماتی فهرست در مسئوالن
درمانی برای آنان  برنامه از قسمتی عنوان به برای والدین آموزشی

 .شود گرفته نظر در
والن مراکز و والدین و کودکان که در ئاز تمامی مس: تقدیر و تشکر

سپاس را  اجرای این پژوهش یاری رسان بودند کمال قدردانی و
 داریم.

لیه شرکت کنندگان در جلسات در این پژوهش ک: مالحظات اخالقی
، ای مبنی بر رعایت اصول عدالت و سودمندیرضایت نامهی آموزش

و اطمینان قدرت انتخاب آزادانه برای شرکت یا عدم شرکت در تحقیق 
 ها را امضا نمودند.آنها به محرمانه بودن داده

 سوی نویسندگان گزارش نشد. موردی از: تعارض منافع
)نویسنده اول(، سیدمجتبی عقیلی : مشارکت نویسندگان

)نویسنده دوم(،  رابعه بابایی (؛%50تحلیلگر آماری )، شناسروش
 .(%50نگارنده بحث )مقدمه، نگارنده 
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