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 دو فصلنامه 

 1400 ،  بهار و تابستان1شماره  ،هشتم. سال روانشناسی خانواده

 
 

  مقاله پژوهشی 
 

 

شده کودکان طالق  ی سازیگرا بر مشکالت درون مثبت کرد یبرنامه مداخله رو  یاثربخش 
 

 

   3زکیه نجاریان ، 2میرمحمود حاجی میرآقا، *1شهرام واحدی

 

  ران یا  ز،یتبر  ز،ی دانشگاه تبر  ،یو روانشناس  یتی دانشکده علوم ترب ،یتی استاد گروه علوم ترب .1
ران یا  ز،ی تبر ز، یواحد تبر ،یدانشگاه آزاد اسالم  ،یتی ترب یارشد روانشناس  یکارشناس ی دانشجو .2

ران یا ز، یتبر  ز،ی دانشگاه تبر ،یو روانشناس یتی دانشکده علوم ترب  ،یتی ترب  یروانشناس  یدکتر ی دانشجو .3
 

چکیده اطالعات مقاله

16/11/1399تاریخ دریافت:

28/01/1400 تاریخ پذیرش:

 چکیده 
های اجتماعی است که ارکان خانواده را دچار تزلزل نموده و بیشترین اثرات  ترین پدیدهطالق یکی از پیچیده 

نگری بر کاهش  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مثبتمخرب آن متوجه کودکان خواهد بود.  

-پس  -آزمونآزمایشی از نوع پیشمشکالت رفتاری درونی سازی شده کودکان طالق بود. طرح پژوهش، نیمه

گیری در  شیر به روش نمونهنفر از کودکان طالق مقطع ابتدایی شهرستان عجب   40آزمون با گروه کنترل بود.  

نفر( اختصاص    20شدند و سپس به صورت  تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل )هر گروه    دسترس انتخاب

( استفاده شد. برای گروه آزمایشی نامه سیاهه رفتاری کودک )ها از پرسشآوری داده یافتند. برای جمع

ای  وه کنترل مداخلههفته متوالی برگزار شد و گر  5نگری ویژه کودکان طالق طی  جلسه برنامه مداخله مثبت  15

دریافت نکرد. نتایج پژوهش نشان داد که مشکالت رفتاری درونی سازی شده کودکان در گروه آزمایش نسبت  

نگری،  مشکالت درونی  توان گفت که آموزش مثبتداری کاهش یافت. بنابراین میبه گروه کنترل به طور معنی

توان  های پژوهش حاضر میکمک خواهد کرد. منطبق با یافتهها  شده کودکان را کاهش داده و در این زمینه به آن

گرا را به عنوان یک روش درمانی مؤثر در جهت کاهش مشکالت درونی سازی  درمان مبتنی بر رویکرد مثبت

. گیری در کودکان طالق به کار گرفتشده از جمله اضطراب، افسردگی و گوشه 

 ها:کلیدواژه

 ، نگریآموزش مثبت

  یساز یدرون یمشکالت رفتار 

 ،شده 

کودکان طالق

  :نویسنده مسئول*

   پست الکترونیکی:

 ه: مقال نیاستناد به ا

شده کودکان   یسازیدرون   مشکالت  بر  گرامثبت  کردیبرنامه مداخله رو  ی اثربخش(.  1400)  یان، زکیهواحدی، شهرام، حاجی میرآقا، میرمحمود، نجار

. 46- 34(، 1) 8خانواده،  یروانشناس. طالق

mailto:vahedi_sh@tabrizu.ac.ir


  ...شده یسازیدرون مشکالت بر  گرامثبت  کردی برنامه مداخله رو یاثربخش: و همکاران واحدی

36 

 

 مقدمه 
ای در سرنوشت هرفرد دارد. ساختار خانواده  به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی و کانون تولد و زندگی نقش ویژه  1خانواده

گذارد. این تأثیر شامل ابعاد مختلف زندگی است. رویدادها و  اعتقادات افراد تأثیر می ها، باورها و  و روابط حاکم بر آن، بر نگرش

رود. هرگونه تغییر و  اتفاقات مهم در چهارچوب روابط خانوادگی گاه به عنوان مبنایی برای بروز و گسترش مشکالت به شمار می

شود. عالوه بر تأثیر رویدادها بر زندگی زن و  یر میتحول اساسی در ساخت خانواده موجب پیامدهای خاص درزندگی افراد درگ

نیز فرزندان  شکست مرد،  چون  عواملی  و  رویدادها  وجود  هستند.  پیامدها  این  بالفصل  تأثیر  درگیریتحت  فقدانها،  و  ها،  ها 

ملی است که ساخت گذارد. جدایی والدین یکی از مهمترین عواهای والدین برعملکرد هر یک از افراد خانواده تأثیر میجدایی

نوعى گسست،    2(. طالقسازد  پاشد و زندگی افراد را دگرگون میخانواده را از هم می

شود. با توجه به تحقیقات انجام شده،  هاى اساســى خانواده اســت که منجر به جدایى همیشگى مىجدایى و اخالل در بنیان

شناختی و حتی وضعیت جسمانی  بار و مخربی روی کارکرد روانتواند اثرات زیانشان میکودکان با طالق والدینعدم سازگاری  

 (.  ها داشته باشد )آن

گردد، اما یقیناً تبعات منفی طالق  در فرزندان نمی  3هرچند طالق والدین همیشه منجر به بروز مشکالت عاطفی و رفتاری

کنند و گرفتار این باور نادرست هستند که  می  4. کودکان اغلب احساس گناه (های مثبت آن است )جنبهبیش از  

کنند که  ها فکر میتوانستند فرزند بهتری باشند و با پادرمیانی، جلوی طالق را بگیرند. آناند و یا می ای عامل طالق بودهبه گونه

هایی که  ترین احساسند، بلکه تنها دلیل ادامه دعوای پدر و مادرشان نیز هستند. یکی از رایجانه فقط علت طالق والدین بوده

می  تجربه  مادرشان  و  پدر  طالق  و  جدایی  نتیجه  در  است فرزندان  دیگر  کودکان  از  بودن  متفاوت  و  تنهایی  احساس   کنند، 

(  & . 
ها جهت اصالح گیرد کمک به آنمداخالتی که در این زمینه برای این دسته از کودکان صورت میبنابراین یکی از اهداف  

های مختلف نشان  پژوهش.  ()  درکشان نسبت به طالق والدین و شناسایی احساسات منفی ناشی از آن است

شناختی بر تأثیرات ورد. همچنین مطالعات روان خهای اجتماعی رد پایی از فرزندان طالق به چشم میدهد در بیشتر آسیب می

انگارد.  ، خانواده را چیزی بیش از مجموعه اجزایش می6ها زند. نظریه نظاماین افراد، مهر تأیید می 5مختلف طالق بر سالمت روان 

و روابط    7ر وابستگی متقابل داند. این نظریه بشان میها و روابط بینها، ویژگیبه این معنا که آن را شامل افراد عضو، شخصیت 

های بیرون کودک( تاکید کرده، به بررسی و کنش متقابل آن با ابرنظام-متقابل در ساختار خانواده )مثل خرده نظام والدین و والد 

گذارد  ر می ها اثر کند، در کل خانواده اثپردازد. هر تغییری که بر یکی از اعضا یا خرده نظاماش، مثل محله و مدرسه میاز محدوده

(.)

و روانی    8تواند بر سالمت اجتماعیرود که میهمچنین طالقِ والدین به منزله از بین رفتن چتر امنیتی فرزندان به شمار می

های  آنها تأثیر بگذارد. البته گاهی گسستن این پیوند به منزله پایان برخی مشکالت است. مشکالتی همچون مشاهده دائم نزاع

ی والد با انحرافات اجتماعی ممکن است تجربه کند و.... اما برخی هنوز ها که در خانوادهپدر و مادر، رهایی فرزند از برخی آسیب

دار نسبت به خانواده درگیر طالق، ارجحیت قائل هستند. بر این اساس خانواده عنصر مهمی در امنیت و  مشکل  یبرای خانواده

 (.  ) سالمت اجتماعی و روانی فرزندان است و طالق یک عامل مخرب است
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را   2طیفی از اختالالت خلقیرفتارهای درونی شده  گذارد.  کودکان می  1طالق تأثیرات مهمی روی رفتارهای درونی شده 

گیری اجتماعی و جسمانی است و شامل یک آشفتگی  گیرد که حاکی از نشانگانی مانند غم، احساس گناه، نگرانی، گوشهدر بر می

گیری  زیاد، کناره  4، خودآگاهی 3ها غالباً در برگیرنده احساس حقارتای در هیجانات و خلقیات کودکان است. این رفتارهسته

سازی شده معموالً مسائل مربوط به خود را شامل  های درونی(. رفتارو ترس از فقدان است )  6، کمرویی 5تماعیاج

تر ها اغلب مشکلتر و از این رو تشخیص و ارزیابی آنشود که اساساً ماهیت این مشکالت در مقابل مشکالت بیرونی، پنهانمی

گیری، اضطراب و افسردگی هستند  تری چون کنارهنعکاسی از احساسات و رفتارهای منفعالنهسازی شده ا است. رفتارهای درونی

کنند سطح باالیی از کنترل را درباره شوند. کودکان مبتال به مشکالت درونی شده سعی می که عمدتاً در درون فرد تجربه می 

راهبردهای الزم در جهت    7سازی د مبتال به مشکالت برونیفرایندهای فکری، رفتاری و هیجانی خود اعمال کنند. در حالی که افرا

تأثیراتی که طالق روی رفتارهای فرزندان  (هایشان را ندارند  دهی و مهار رفتارها، عواطف و شناختخود نظم

فرزندان را در بزرگسالی تحت تأثیر قرار گذارد اگر در همان دوران کودکی پیشگیری و درمان نشود و شیوع پیدا کند، زندگی  می

شوند. تعداد زیادی از این کودکان دچار  دهد و این کودکان در بزرگسالی از نظر تربیتی دچار مشکالت روحی و جسمی میمی

در  (. همچنین کودکان طالق بزهکاری شده و در زندگی آتی خود و حتی در ازدواج با مشکالتی روبرو خواهند شد ) 

از عوامل همچون ،  14پذیری، تجربه13، درونگرایی 12، روان رنجورخویی 11، خودکارآمدی10آوری، تاب9، خوشبینی8امید  بسیاری 

وظیفه  15توافق  ) و  متفاوتند  عادی  شرایط  دارای  کودکان  با  شیوع (.  شناسی  با  لذا 

در زندگی، شرایط سخت زندگی امروزی، مشکالت اقتصادی و اجتماعی همچون طالق،   ناامیدیهای روانی ناشی از  ناهنجاری

و زندگی اصیل به کار  های آموزشی گوناگونی برای کمک به افراد در راستای عملکرد بهتر آنان و همچنین افکار امیدوارانهروش

از این  شود )گرفته می پژوهش ها بیانگر تأثیر مثبت مداخالت آموزشی در حوزه طالق (. بسیاری 

آن اضطراب  کاهش  باعث  و  داده  تغییر  را  کودکان  نادرست  عقاید  توانسته  و  است  )کودکان  (.  ها شود 

محبت آمیز بین   اند که برقراری محیط گرم و صمیمی در خانواده و رابطهدر پژوهش خود نشان داده  

ها در این  والدین و فرزندان عاملی جهت کاهش پرخاشگری و مشکالت درونی سازی شده کودکان است. همچنین نتایج پژوهش 

نگر بر بهزیستی روانشناختی بوده بلکه کاهش میانگین  زمینه نه تنها بیانگر تأثیر آموزش مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت

  دانش آموزان ابتدایی را به دنبال داشته است )  نمرات افسردگی و اضطراب

اضطراب   کاهش  نگر درمثبترویکرد  های  مولفه نیز حاکی از تأثیرگذاری    نتایج  پژوهش    (.  

های گذشته   افراد بوده است.  بنابراین نتایج پژوهش شادکامی    وامیدواری  ،  انروسالمت  زندگی،از  رضایت  افزایش    و  افسردگیو  

این مداخالت می است که  آن  از طریق  نشان دهنده  و  مثبت،    هایهیجان  افزایشتوانند    کاهش باعت  مثبت    رفتارهایافکار 
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( و  افسردگی  )   شناختی روان  بهزیستیو  شادکامی    افزایش(  &    شوند 

پژوهش(.   بین  این  پژوهشدر  از مشکالت    حاکی هایی همچون  مقاوم بودن برخی  از 

ثباتی  ها و بیگیگیری، کمرویی، اضطراب یا افسردگی در مقابل مداخالت بوده و آن را ناشی از آشفتشده نظیر گوشهسازیدرونی

تواند  ایی که یک مداخله موقت و مقطعی در کوتاه مدت نمیگونه  اند بهشدهدانند که درونی  های شناختی کودک میدر توانایی

 ها را به طور معنادار کاهش دهد.  آن

کمرویی یک    باشد.گیری و انزوا مییکی دیگر از تأثیرات حائض اهمیت در این حوزه از مداخالت کاهش مشکالت گوشه

ایی درصد قابل توجهی از کودکان، نوجوانان و بزرگساالن با این اختالل ناتوانی و معلولیت فراگیر اجتماعی است و در هر جامعه

(. کمرویی یک مانع جدی برای  ی رشد شخصیت اجتماعی مواجه هستند )رفتاری و عامل بازدارنده

با    کهنتایج پژوهش(.  های فردی است )خالقیت  ها ورشد قابلیت

انجام شده، بیانگر    آموزانهای هراس اجتماعی در دانشنگر بر کاهش کمرویی و نشانهشناسی مثبتاثربخشی رویکرد روانعنوان  

آموزان موثر بوده  های هراس اجتماعی دانشنگر در کاهش کمرویی و نشانهشناسی مثبتآن است که که آموزش به شیوه روان

 نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند.   است. 

شده  و کاربرد مهم آن در بهبود مشکالت رفتاری درونی 1نگری در این راستا و با توجه به مطالب مطرح شده آموزش مثبت

ها در جهت ادراک درست شود و نیاز است که کودکان از همان مراحل ابتدایی از این مهارتکودکان طالق، بیشتر احساس می

وه بر کودکان،  نگری عالو کاهش مشکالت رفتاری خود بهره گیرند. آموزش مثبت  های اجتماعیها، تقویت مهارتاز توانمندی

های  ( کاربردهایی در آموزش و پرورش، تجارت، مشورتثاتیرات مثبتی بر  شادکامی والدین )

همچنین روان  (.  گری و موارد دیگر دارد )فردی، تربیت فرزند، ورزش، آموزش، مربیسازمانی، ازدواج و روابط بین

مثبت عالقهندرمانگران  توانمندیگر  تقویت  و  ایجاد  به  دیگران،  مند  با  روابط  شخصی،  رشد  محیطی،  تسلط  خودمختاری  ها، 

نگر  شناسان مثبتهستند. روان  های بد زندگی هدفمندی در زندگی، پذیرش خود با هدف کنترل نقاط ضعف و اصالح جنبه

آن نقاط قوت و ضعف افراد با هم در نظر گرفته و درک شود.  دانند، توازنی که در  برقراری نوعی توازن و تعادل را ضروری می

اهمیت مینگر بررسی آسیبشناسان مثبتاگرچه روان را دارای  پژوهش شناختی  از  های های صورت گرفته در زمینهدانند، و 

رد افراد و عوامل  برند، درعین حال بررسی و تهیه اطالعاتی درباره چیستی و چگونگی کارکشناختی در کارشان سود میآسیب

(. بسیاری از افکار منفی که به ذهن افراد هجوم  ها در مردم هم ضروری و الزم است ) تعدیل کننده آسیب

آورند، در حقیقت باورهایی هستند که افراد درباره خودشان، دیگران یا دنیا دارند. بخشی از کمک به افراد برای آن که احساس می

دهی به آنان برای کنترل و تغییر افکار منفی یا نادرست صورت هتری در زندگی روزانه داشته باشند، از طریق آموزشو عملکرد ب

گیرد. آنان همچنین می آموزند تا موضعی فعال اتخاذ کنند و زندگی خود را شخصاً شکل دهند، نه اینکه هر آنچه بر سرشان  می

از طریق آموزش این مهارتای منفعل بپذیرند. به عالآید به گونهمی افکار، احساسات و  ها قادر میوه آنها  ارتباط میان  شوند 

را درک کنند )  درنظر گرفتن مجموع مطالب ذکر شدهفرضیهرفتارهای خود  با  پژوهش  (.  این  های 

از:   نگری بر آموزش مثبت-2تأثیر دارد.  کودکان طالق    درونزایکاهش مشکالت )اضطراب(  نگری برآموزش مثبت-1عبارتند 

گیری کودکان نگری موجب کاهش مشکالت رفتاری انزوا  و گوشهآموزش مثبت-3کاهش افسردگی کودکان طالق تأثیر دارد.  

شود.طالق می

 

 روش

 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش 

گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری در این  آزمون با  پس  -آزمونآزمایشی با استفاده از پیشطرح پژوهش، نیمه  

بودند. با استفاده از    1398-99شیر در سال تحصیلی  پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر مقطع ابتدایی شهر عجب
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شیر  نفر از کودکان طالق مقطع ابتدایی شهرستان عجب  40  ،2آخنباخ ؛ نمونه  1سیاهه رفتاری کودک  پرونده سالمت دانش آموزان و

از سه مدرسه همجوار انتخاب شدند. این کودکان پس از شناسایی به صورت   3غربالگری و به صورت نمونه گیری در دسترس

یک از  هیچ  شرایط ورود شرکت کنندگان این بود که  نفر( گمارده شدند.  20تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل )هر گروه  

ی کودکان نظیر بیش فعالی و درخودماندگی برای آنها تشخیص داده نشده باشد و در نزد یکی از مراقبان  اختالالت تحولی ویژه

از تعیین گروه اندیشی را به منظور  جلسه، آموزش مثبت  9آزمون، گروه آزمایش در  ها و اجرای پیشاصلی زندگی کنند. پس 

گونه آموزشی دریافت نکردند. در پایان مداخله، هر  ی سازی شده دریافت کرده و گروه کنترل هیچکاهش مشکالت رفتاری درون

آزمون(. در تمامی مراحل آزمایش، مالحظات اخالقی برای هر دو گروه رعایت  ها پاسخ دادند )پسنامهدو گروه مجدداٌ به پرسش

  1ای گروه کنترل نیز ارایه شد. محتوای آموزش در جدول شماره  ای از محتوای آموزشی برشد. بعد از اجرای پس آزمون، خالصه

بود.   13/1سال و انحراف استاندارد   11تا  8با دامنه  5/9آورده شده است. میانگین سنی نمونه پژوهش 

 ابزار سنجش 

موازی آخنباخ و  های  گیری سیاهه رفتاری کودک آخنباخ از مجموعه فرم ابزار اندازه پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک: 

در   را  نوجوانان  و  کودکان  افسردگی  8مشکالت  اضطراب،  شکایت-عامل  افسردگی،  اجتماعی،  انزوا،  مشکالت  جسمانی،  های 

کند. دو عامل نادیده گرفتن قواعد و رفتار  مشکالت تفکر، مشکالت توجه، نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارزیابی می

برونپرخاشگرانه عامل مرتبه   را تشکیل میدوم مشکالت    -دهند. سیاهه رفتاری کودک آخنباخ مشکالت عاطفیسازی شده 

سال را از دیدگاه والدین مورد سنجش قرار   6- 18های تحصیلی و اجتماعی کودکان  ها و شایستگیرفتاری و همچنین توانمندی

اسخ به سواالت سیاهه رفتاری کودک آخنباخ به صورت (. پ شود )دقیقه تکمیل می 25الی  20دهد و نوعاً در می

گیرد که هرگز در رفتار کودک وجود  باشد. بدین ترتیب که نمره صفر به مواردی تعلق میمی  2تا    صفرای از  گزینه  3لیکرت  

مواردی داده    نیز به  2شود و نمره  شود که گاهی اوقات در کودک مشاهده میبه حاالت و رفتارهایی داده می  1ندارد؛ نمره  

گیرد.  رفتاری را اندازه می  -مشکل یا سندرم عاطفی   8شود که بیشتر مواقع یا همیشه در رفتار کودک وجود دارد. این فرم  می

ها و مشکالت رفتاری کودک  ابزاری است که توسط یکی از والدین یا فرد دیگری که با شایستگیسیاهه رفتاری کودکان

توان به صورت خودگزارشی و هم به صورت مصاحبه اجرا کرد. همچنین گردد. این ابزار را هم میل میبه خوبی آشناست تکمی

گیری تغییرات رفتاری کودک در زمان یا به دنبال درمان مورد استفاده قرار داد. در بررسی  توان به منظور اندازهرا می  

با استفاده   های ، ضرایب کلی پایایی فرم سیاهه رفتاری کودک  5و پایایی  4ضریب روایی

پایایی بازآزمایی،   97/0از آلفای کرانباخ   ؛ انتخاب منطق سؤاالت و  7گزارش شده است. روایی محتوایی  94/0  6و با استفاده از 

پزشکی با کودک و نیز همبستگی با مقیاس  روانبا استفاده از مصاحبۀ    8استفاده از تحلیل کالس یک سؤاالت، روایی مالکی 
سازه  9 روایی  مقیاس10و  درونی  روابط  فرم؛  این  گروهی  تمایزگذاری  و  )ها  است  شده  گزارش  مطلوب  ها، 

  63/0از    12ها با استفاده از آلفای کرونباخ مقیاس  11دامنه ضرایب همسانی درونی   (. در پژوهش 

 

http://www.barsadic.com/W.aspx?eid=10436
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هفته بررسی    5-8با یک فاصله زمانی    1بازآزمون   -ها با استفاده از روش آزمونگزارش شده است. ثبات زمانی مقیاس  95/0تا  

دهندگان نیز مورد بررسی به دست آمده است. همچنین توافق بین پاسخ  67/0تا    32/0شده که دامنه ضرایب ثبات زمانی از  

این نتیجه   نوسان داشته است. به طور کلی در تحقیق    67/0تا    09/0ضرایب از  قرارگرفته است که دامنه این  

توان از آن برای سنجش نامه از پایایی و روایی مطلوب و باالیی برخوردار است و با اطمینان می حاصل شده است که این پرسش

 (.  کرد )ساله استفاده  6-18رفتاری کودکان و نوجوانان -اختالالت عاطفی

های اخیر به عنوان یکی از  گرا در دههشناسی مثبتگرا است. روانی مورد استفاده در این پژوهش، مداخله مثبتشیوه مداخله

شناسی شناخته شده و به سرعت به عنوان یک شیوه مداخالتی و درمانی مورد استفاده قرار گرفته است. های عمده در روانگرایش

کالم سعادتمندی    منظور ارتقای کیفیت زندگی، خشنودی بیشتر از زندگی، شادکامی و نشاط و در یک  کاربست مداخالت مثبت به 

(. باشد )می

معتقد  ای بسیار کوتاه دارد. وی در این زمینه  ای طوالنی و پیشینه گرا گذشته شناسی مثبت معتقد است که روان  

شناسانی از این در آثار روان  ها پیش توسط مارتین سلیگمن و همکاران او ابداع شد ولی مدت  1998است هرچند این حوزه از سال  

  گوید، نمود یافته است.  چون آبراهام مزلو و در آثار وی آنجا که از خالقیت و خودشکوفایی سخن می

ها بر  دانند. آنکنند، میهای مثبت و صفات فردی مثبت که فرایند رشد را تسهیل میگرا را مطالعه علمی تجربهشناسی مثبت روان

مراتب بیشتر از تسکین    کنند در زندگی به دنبال امری بهشناختی را تحمل میاین باورند که افرادی که شدیدترین فشارهای روان

ها در فرایند زندگی به دنبال خشنودی، ساخت نقاط قوت و  ها و نگرانیه جای کم کردن غمیافتن از درد و رنج هستند. این افراد ب

گرا را  مطالعه شناسی مثبت مندی بیشتر در جهت یک زندگی هدفمند و پرمعنا هستند بدین ترتیب رواناصالح نقاط ضعف و رضایت

 کنند.خشنودی آدمیان تعریف میهای شخصی و ها و فضیلتعلمی تجارب و عواطف مثبت آدمی، توانمندی 
 

 اندیشی برای کودکان طالق : محتوای جلسات آموزش مثبت 1جدول 

شرح مختصری از جلسهجلسه

جلسه اول
ها و قوانین گروه، بیان کلی راجع به اهداف مشاوره و انتظارات، توضیح مختصری در مورد معنا  معارفه، تعیین چارچوب

و مفهوم روانشناسی مثبت 

جلسه دوم و سوم 
با معنا و مفهوم مثبت اندیشی، خوش توانمندیآشنایی  تفاوت  بدبینی،  با  ها و  ها، قابلیتبینی و جایگزین کردن آن 

استعدادها 

جلسه چهارم
افزایش امید در زندگی )نوشتن نقاط مثبت موجود در مدرسه، خانه و کالس(، نقاط قوت قدردانی، بکارگیری الگوی  

امیدافزایی 

جلسه پنجم
با  های مثبت ذکر شده در زمینه اخالق افراد، آشنایی با مفاهیم رضایتبررسی نقاط و تجربه مندی و شکر، آشنایی 

مفهوم غرقگی 

بخشش و مثبت زندگی کردن و همدلی با دیگران جلسه ششم 

فرمان برداری ئ اعتماد به نفس آشنایی با مفاهیم عزت نفس، تجارب مثبت خود در زمینه  جلسه هفتم

آموزان هایی برای مشارکت دانششود، تبیین راهاندیشی که منجر به انگیزش در زندگی میهای مثبتتبیین راهجلسه هشتم 

جلسه نهم

بندی و رسیدن به نقاط مثبت اصلی، مشخص کردن موارد مثبت در این دوره، مشخص کردن مواردی که باید در  جمع

مانده فرد با توجه  ریزی کاربردی برای تغییر تفکر و باورهای بدبینانه باقیشد، برنامهاجرای آن دقت بیشتری لحاظ می

به همکاری جمعی 

 

های گرایش مرکزی و پراکندگی برای توزیع متغیرها( و از  های آمار توصیفی )شاخصها از روشبرای تجزیه و تحلیل داده

 بهره گرفته شد.   21( نسخه  های آماری استفاده شد. در این پژوهش از نرم افزار )کوواریانس برای آزمون فرضروش تحلیل  
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 هایافته

آزمون  آزمون و پسهای مشکالت درونی شده در مرحله پیشمیانگین و انحراف استاندارد دو گروه کنترل و آزمایش در مؤلفه

آزمون در هر سه مؤلفه اضطراب،  شود نمرات گروه آزمایش در مرحله پسهمانطور که مالحظه میارایه شده است.    2در جدول  

گیری به صورت چشمگیری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است.  افسردگی، انزوا و گوشه
 

 

گیری( و انحراف استاندارد مشکالت درونی شده )اضطراب، افسردگی، انزوا و گوشه : میانگین2جدول 

های مشکالت درونی شدهمؤلفه
کنترل آزمایش 

اضطراب 
13/791/0775/0آزمون پیش

557/080/667/0آزمون پس

افسردگی 
80/842/173/853/1آزمون پیش
20/532/120/647/1آزمون پس

گیری انزوا و گوشه
33/1089/060/1005/1آزمون پیش

20/647/173/1016/1آزمون پس

 

های آماری این  فرض( استفاده شد. در این راستا پیشها از آزمون تحلیل کوواریانس )برای تجزیه و تحلیل داده

فرض  (. پیش>05/0ارزیابی و تأیید شد )  1اسمیرنف  -کولموگروففرض نرمال بودن توسط آزمون  روش بررسی شدند. پیش 

دوم، همگنی شیب رگرسیون در گروه آزمایش و کنترل بود که نتایج، بیانگر برابری ضریب شیب رگرسیون در هر دو گروه بود  

متغیره  اجرا شد.  انس تکها، تحلیل کواریها و گمارش تصادفی آزمودنیفرض(. لذا با توجه به رعایت پیش = 08/0، =77/0)

گیری با کنترل آزمون  اضطراب، افسردگی، انزوا و گوشهنتایج این تحلیل برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در پس 

 اند. گزارش شده 3آزمون در جدول پیش

معنی بررسی  گروهدر  تفاوت  پسداری  در  کنترل(،  گروه  و  آزمایش  گروه  )دو  نمرهها  مقآزمون  اضطراب یاسهای  های 

ها به عنوان کووریت، از تحلیل کوواریانس چند متغیره بهره گرفته آزمون، به منظور کنترل اثر پیشگیریانزوا و گوشهافسردگی و  

 رگرسیون،  خط  شیب  های همگنیفرض، در تحلیل باقی ماندند. رعایت پیش   40شد. به دلیل نبود داده پرت، کل حجم نمونه  

 کواریانس  در تحلیل  های خطاواریانس   ها، وجود رابطه خطی بین متغیر تصادفی کمکی و متغیر وابسته و همگنیداده  بودن  نرمال

ها پرداخته شد. از آنجا که همگنی شیب خط رگرسیون برای متغیرهای الزامی است. در پژوهش حاضر ابتدا به بررسی این مفروضه

به کمک   هاداده  بودن  نرمال،  (Ʌ= 96/0،  = 66/0و   Ʌ( ،)63/0=P=99/0،  =76/0و    P=96/0)نگرش و اضطراب هندسه به ترتیب  

های خطوط  وجود رابطه خطی بین متغیر تصادفی و متغیر وابسته با توجه به موازی بودن شیب(  P>  01/0ویلک )-آزمون شاپیرو

دست آمد، از تجزیه کوواریانس چند متغیره  بخش به[ رضایت=  P    45/0=   84/0)  رگرسیون و همگنی ماتریس کوواریانس

 برای هر اثر در نظر گرفته شد.   5استفاده شد. میزان خطای آزمایش %

  P=001/0دار بودند )های مرکب معنی با استفاده از معیار ویلک، متغیرهای وابسته مرکب به لحاظ آماری در ارتباط با کووریت

شاخصɅ=48/0،  =68/15و   تمامی  (.  و  های  پاسخ  متغیرهای  بردار  بین  رابطه  قدرت  از  یکسانی  نسبتاً  برآورد  اثرها  اندازه 

درصد تغییرات متغیر   83های آموزش، موجب  گونه که ارزیابی شد، عامل روشهمان(.  η=    83/0دهد )آزمون ارائه میپیش

های آموزش  قبل از کاربندی شده است. اثرات روشآموزان  دانش  گیریانزوا و گوشهضطراب، افسردگی و  وابسته با ثابت ماندن ا

دهد  با در  نشان می  3نتایج جدول    ؛ وابسته پژوهش بعد از تعدیل کووریت در تحلیل تک متغیری بررسی شد  روی متغیرهای

ب آزمون به عنوان متغیرهای همپراش، تفاوت بین مشکالت درونی شده کودکان طالق در مؤلفه اضطرا نظر گرفتن نمرات پیش
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 001/0و=793/0معنادار بوده است. این نتیجه در دو متغیر افسردگی )  (=49/18  001/0و=838/0در سطح  

توان گفت که  نیز بدست آمده است. به عبارت دیگر می   (=45/18 001/0و=821/0)  گیریو انزوا و گوشه (=21/19

نگری بر کاهش مشکالت درونی شده کودکان طالق  کننده این مطلب است که آموزش مثبتتفاوت بین نمرات دو گروه بیان

 موثر واقع شده است.
 

 آموزان نگری بر مشکالت درونی شده دانش: نتایج تحلیل کواریانس تأثیرآموزش مثبت3جدول 

منبعمتغیر
مجموع  

مجذورات 

درجه  

آزادی 

میانگین 

مجذورات 
آماره 

سطح معنی 
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بحث

در زمینه   بود.  نگری بر کاهش مشکالت درونی شده کودکان طالق تعیین اثربخشی آموزش مثبتهدف از پژوهش حاضر   

نگری بر کاهش مشکالت درونی شده کودکان طالق و متناسب با فرضیه اول پژوهش که به بررسی اثربخشی تأثیر آموزش مثبت

پژوهش بیانگر آن است که  آموزش مثبت نتایج  پرداخته بود،  آموزش مثبت نگری بر کاهش  نگری بر اضطراب کودکان طالق 

 داری دارد. اختالل اضطراب کودکان طالق تأثیر معنی

پژوهش با  آمده  بدست    ،،  ،  نتیجه 

همسو بود.    و  ، ) 

از آنجا که هدف مثبتدر تبیین این فرضیه می های  جویان کمک کند که هدفاندیشی این است که به درمانتوان گفت که 

های مثبت  ها ایجاد نمایند و آنان را برانگیزانند تا جنبهرسیدن به این هدفروشنی تعیین کنند و مسیرهای متعددی را برای  

اندیشی عالئم کمتری از اختالل اضطراب  های مثبتکنندگان در آموزشدیگران را مدنظر قرار دهند، لذا انتظار داریم که شرکت

اندیشی،  بیل نهادینه کردن معنا و مفهوم مثبتنگری از ق(. همچنین آموزش مفاهیمی در قالب مثبترا نشان دهند )

 تواند منجر به کاهش اضطراب در کودکان گردد. ایجاد ارتباط مثبت و برقراری روابط خوب و درست با اطرفیان می

نگری بر اقسردگی بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان دهنده آن است در فرضیه دوم پژوهش، تأثیر آموزش مثبت 

  ، های  دار داشته است. نتایج پژوهشنگری بر افسردگی اثر معنیمثبت  که  آموزش

تأیید    و      ،  

این ن افراد را های مثبت میتوان گفت که اندیشهتیجه میکننده نتیجه پژوهش حاضر است. در تبیین  توانند اعتماد به نفس 

دهند. زمانی که فرد افکار منفی رادر ذهن خود پرورش  افزایش دهند در حالی که افکار منفی افراد را به سوی ناتوانی سوق می

های خود را از دست  ده و بخش قابل توجهی از تواناییتری بوجود آورکند، افکار منفی قویدهد و بارها و بارها آنها را تکرار میمی

تواند باعث بوجودآمدن احساسات منفی همچون استرس، ها میبافی (. سموم حاصل از این منفیدهد )می

نیز خدشه را  بلکه سالمت جسم فرد  تنها سالمت روح  نه  و  اضطراب و افسردگی شده  از سوی دخشم،  یگر آموزش  دار سازد. 

های مثبت  ها و توجه به مفاهیمی چون امید، قدردانی، بخشش، معنویت، هیجاننگری با تأکید بر نقاط قوت و پرورش آنمثبت
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ها نیز حاکی  اندیشی دارد. از سوی دیگر، پژوهش های تفکر و آموزش و توسعه مثبتو ... سعی در  کاهش افکار منفی، تغییر شیوه

ت روانشناسی مثبت مانند نوشتن خاطرات مثبت، آموزش قدردانی و ...... در پیشگیری از عالثم افسردگی  از آن است که مداخال

 (های مثبت و بهزیستی در نوجوانان شده است )مؤثر واقع شده و سبب کاهش خلق افسرده و افزایش حالت

گیری در کودکان طالق پرداخته نگری بر کاهش اختالل گوشهمثبتدر فرضیه سوم پژوهش نیز به بررسی اثربخشی آموزش  

گیری کودکان طالق تأثیر معنی  نگری بر کاهش اختالل گوشههای پژوهش نشان دهنده آن است که آموزش مثبتشد. یافته

در هر  همخوان است.    ،  هایی همچون  داری دارد. این یافته با نتایج پژوهش

جامعه درصد قابل توجهی از کودکان، نوجوانان و بزرگساالن بدون آن که تمایلی داشته باشند، ناخواسته خودشان را در حصاری  

ای از ابرهای تیره کمرویی، های ارزشمند ایشان در پس تودهکنند و شخصیت واقعی و قابلیتاز کمرویی محبوس و زندانی می

ها فقط به دلیل کمرویی و  آموزان و دانشجویان هوشمند و خالقی که در مدارس و دانشگاه ماند. چه بسیار دانشه میناشناخت

معلولیت اجتماعی، همواره از نظر پیشرفت تحصیلی و قدرت خالقیت و نوآوری، نمره کمتری از همساالن عادی خود عایدشان  

های فردی است. کودک کمرو هر چند که برای معلم  ها و خالقیتقابلیتشود؛ چرا که کمرویی یک مانع جدی برای رشد  می

کفایتی در خود یکی از ناشادترین  کند، ولی ممکن است به سبب رنج ناشی از احساس ناامنی و بیهیچگونه ناراحتی ایجاد نمی

رفتار غیر اگر در مورد  بنابراین  ببرد.  پناه  به دنیای درون خویش  پیوسته  باشد و  این گونه کودکان چارهکودکان  ای اجتماعی 

” خواهند داشت. هر چند همه کودکان  1اندیشیده نشود، احتماالً خطرناکترین و مساعدترین وضع را برای ابتال به “اسکیزوفرنی

عیت که  شوند، ولی تعدادی از آنان قربانی این بیماری خواهند بود. به هر حال این وضکمرو و منزوی به بیماری روانی مبتال نمی

عده ای از کودکان منزوی به بزرگساالن غمگین و ناالیق در اجتماع تبدیل خواهند شد، به تنهایی دلیل کافی برای توجه به این  

اندیشی در جهت بهبود نگر با آموزش مثبت(. از سوی دیگر، روانشناسی مثبت)  مشکل است

برای اینکه بتوانند احساس خوبی درباره خود داشته باشند و روابط ارزشمند و مثبتی با دیگران   ارتباط مثبت با خود و دیگران

برقرار کنند و برای کنترل احساسات و هیجانات، بسیار سودمند و مفید به نظر می رسد.  به طور کلی مثبت اندیشی و پرهیز از 

پردازش   باشد. خلق خوب،الت به خصوص مشکالت ارتباطی میافکار منفی راهبردهای خوبی برای مؤثرتر کنار آمدن با مشک

بنابراین در پژوهش حاضر   . (نماید )ها را بیشتر میکند و بهزیستی انساناطالعات افراد را مؤثرتر می

وده است و پس از آموزش، شرکت  نگری بر ارتباط مثبت و مؤثر و برقراری روابط خوب با اطرافیان مورد تاکید باثربخشی مثبت

گیری کمتری در برخورد با محیط اطراف برخوردار بوده و فرضیه سوم پژوهش  نگری از گوشهکنندگان در جلسات آموزش مثبت

 تأیید شد.  

توان به عدم کنترل عوامل جمعیت شناختی در پژوهش اشاره داشت که علی رغم   های پژوهش حاضر میاز محدودیت

شناختی مانند طبقه اجتماعی، وضعیت معیشتی، سطح تحصیالت والدین و... در مشکالت رفتاری  اثرگذار بودن متغیرهای جامعه

گیری فراهم نشد. همچنین انجام   های نمونهگیری، این امکان به دلیل محدودیتکودکان همچون اضطراب، افسردگی و گوشه

های آینده از مرحله پیگیری نیز در طرح پژوهشی  شود که در پژوهشوصیه میمرحله پیگیری در این پژوهش میسر نشد و ت

استفاده شود. از سوی دیگر و با توجه به این نکته که طالق موضوعی است که عالوه بر تأثیر گذار بودن بر سازگاری کودکان،  

ای  های مداخلهزه به طراحی و اجرای برنامهشود که در این حوکل سیستم خانواده را دستخوش تغییر خواهد کرد، لذا پیشنهاد می

ی مداخله در این پژوهش در  ایی گروهی در جهت کاهش مشکالت مرتبط با طالق پرداخته شود. از آنجا که انجام برنامه و مقابله

تأثی پایداری  از  آگاهی  این طرح به صورت مطالعات طولی جهت  انجام  انجام گرفت،  ماه  رات قالب طرحی مقطعی و در چند 

 شناسیبا توجه به رسالت مداخالت روان  ن،ینابراشود. بمداخله، پیشنهاد دیگری است که انجام آن به پژوهشگران  توصیه می

و    تریغن  یبه زندگ   افتنیو پرورش استعدادها در جهت دست     یروانشناخت  یستیبهز  یاحساسات مثبت، ارتقا  جیدر ترو  مثبت

اثرگذار   یو اضطراب واختالالت خلق  یاز جمله افسردگ  یروانشناخت   ی منف  هایکاهش حالتبر    تواندمی  تر، این رویکردکامل

شادتر     ی به زندگ   یابیدست  یبرا  ی شاندیکردن مثبت  نهیمثبت در نهاد  شناسیمداخالت روان  نیرو، آموزش مضام  ن ی. از اشدبا
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  توانست در کاهش   بینیی و خوشخودکارآمد  ش یاز آن، بهبود عزت نفس و افزا  تیموفق و رضا  ی روابط اجتماع   شیهمراه با افزا
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