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Aims To the parents and adolescents, the adolescence period is full of stressful situations. The 
children of the veterans undergoing mental pressures due their veteran fathers’ emotional 
avoidance continuously during all their mental improvement stages, their quality of life 
decreases. The aim of the study was to investigate the effectiveness of the positive-thinking 
skills on the improvement of paternal engagement, dialogue, and anger in the adolescent 
female children of the veterans’ families.
Materials & Methods In the controlled pretest-posttest experimental study, 30 female high-
school students of the veterans’ families in Isfahan were studied in the academic year 2015-16. 
The subjects, selected via cluster random sampling method, were randomly divided into two 
groups including experimental (n=15 persons) and control (n=15 persons) groups. Data was 
collected by the parent-child survey (the father form). Eight positive-thinking skills training 
sessions were conducted in experimental group, while control group received no training. Data 
was analyzed by SPSS 16 software using one-variable analysis of covariance test.
Findings At the posttest stage, the mean scores of the groups were significantly different 
including the relationship components (dialogue), paternal engagement, and anger (p<0.05). 
Nevertheless, the groups were not significantly different in the positive emotion component 
(p>0.05). Then, through the pretest effects control, the positive skills trainings improved 
paternal engagement, relationships, and anger in the girls, excepting the positive emotion.
Conclusion The positive-thinking skills trainings can improve the paternal engagement, 
dialogue, and anger in the female students of the veterans’ families. Such trainings can also 
enhance their mental health quality.
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  چکيده

آور برای والدین و نوجوان است.  ای استرس دوره نوجوانی مرحله :فاهدا
گیری عاطفی و هیجانی پدر جانباز از فرزندانش در کلیه مراحل رشد  کناره

روانی قرار ی ر معرض فشارهااین فرزندان را د ،طور مکرر و مستمر روانی به
هدف این پژوهش،  د.شو دهد که باعث کاهش کیفیت زندگی آنان می می
اندیشی بر بهبود وضعیت آمیزش  های مثبت رسی اثربخشی مهارتبر

  وشنود و خشم در دختران نوجوان خانواده جانبازان بود. پدرانه، گفت

آزمون با  پس -آزمون در این پژوهش تجربی با طرح پیش :ها و روش مواد
آموز دختر مقطع متوسطه خانواده جانبازان شهر  دانش ۳۰گروه کنترل، 

گیری تصادفی  شیوه نمونه به ۱۳۹۴-۹۵ال تحصیلی اصفهان در س
نفر) و  ۱۵روش تصادفی در دو گروه آزمایش ( ای انتخاب شده و به خوشه

نامه ولی  نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطالعات، پرسش ۱۵کنترل (
اندیشی را  های مثبت فرزندی (فرم پدر) بود. گروه آزمایش، آموزش مهارت

کرد، ولی گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. جلسه دریافت  ۸طی 
تحلیل و توسط آزمون  SPSS 16افزار  کمک نرم تجزیه و تحلیل آماری به

  انجام شد.متغیره  واریانس تکوک

های  آزمون، بین میانگین نمرات دو گروه در مولفه در مرحله پس :ها یافته
داری وجود  معنیوشنود)، آمیزش پدرانه و خشم تفاوت  ارتباط (گفت

)، اما بین دو گروه از نظر مولفه عاطفه مثبت تفاوت >۰۵/۰pداشت (

های  ). بنابراین آموزش مهارت<۰۵/۰pداری مشاهده نشد ( معنی
های آمیزش پدرانه،  آزمون توانست مولفه اندیشی با کنترل اثر پیش مثبت

  د.غیر از عاطفه مثبت) را در دختران بهبود بخش ارتباط و خشم (به

وضعیت  تواند بر بهبود اندیشی می های مثبت آموزش مهارت :گیری نتیجه
دختر خانواده جانبازان آموزان  وشنود و خشم دانش آمیزش پدرانه، گفت

  شود. و باعث ارتقای سطح کیفی سالمت روان آنها می موثر باشد

اندیشی، جانباز، رابطه ولی فرزندی، دختران  های مثبت مهارت ها: کلیدواژه
  نوجوان
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  مقدمه

ای در گرو سالمت افراد آن جامعه است و الزمه  سالمت هر جامعه
که در آن نیازهای  ای است سالمت افراد جامعه، داشتن خانواده

روانی، عاطفی، تربیتی، اجتماعی و اقتصادی آنها به اندازه کافی 
های شخصیتی و  تامین شود. خانواده اولین جایی است که ویژگی

گیرد. از این رو بیش از هر محیط دیگری  روانی فرد در آن شکل می
در رشد و تکامل اجتماعی و شخصیتی فرد تاثیر دارد. بنابراین 

ای که کارکرد طبیعی و بهنجار خانواده را  ان گفت هر مسالهتو می
شمار  کننده سالمت روانی به تهدید کند از جمله عوامل تهدید

   .[1]رود می
توان به عوامل مختلفی اشاره  شناسی خانواده" می در بحث "آسیب

گردند یا به روابط بین  کرد که عمومًا یا به شرایط محیطی برمی

رسان به ساختار  خانواده. یکی از عوامل آسیباعضای حاضر در 
تواند  خانواده، معلولیت یکی از اعضای خانواده است. معلولیت می

در اثر حوادثی همچون جنگ ایجاد شده باشد که گاه عضو فعال، 
سازد و فرزندان نیز با  ارشد و دلسوز خانواده یعنی پدر را متاثر می

  .[2]شوند ت جدیدی میتاثیرپذیری از این مساله دچار مشکال
عنوان یک عامل تنیدگی شدید پیامدهای اقتصادی،  جنگ به

های  ای دارد که طی نسل اجتماعی، فرهنگی و فردی گسترده
های  گذارد. خانواده متمادی بر روابط اعضای جامعه تاثیر می

علت شرایط  هایی هستند که به ایثارگران و جانبازان از جمله گروه
ها مانند بیماری یا معلولیت سرپرست،  جنبهخاص خود در بعضی 

تواند آنها را در  ها متفاوت هستند و این امر می از سایر خانواده
های روانی اجتماعی قرار دهد. وجود هشت سال  معرض خطر آسیب

جنگ و استرس موجب شده است تا اختالالت روانی ناشی از 
ن، جانبازان عنوان اختالالت شایعی در رزمندگا های جنگ به استرس

های آنها مطرح شود. بدیهی است عدم سالمت روانی یا  و خانواده
سازد و  جسمی پدر، خانواده را از وضعیت طبیعی خویش خارج می

های روانی  ویژه فرزندان را در برابر بیماری پذیری اعضا به آسیب
  .[3]دهد افزایش می

سربازان  شناختی جنگ ویتنام روی در تحقیقات مربوط به آثار روان
بازمانده از جنگ، چنین تخمین زده شده است که بیش از نیمی از 
سربازان خط مقدم جنگ ویتنام عالیم مهم بالینی استرس پس از 

کنند. مجروحانی که از جنگ  را تجربه می (PTSD) سانحه
آورند که تحت عنوان  همراه خود می گردند، استرسی را به برمی

  .[4]شود ه می"استرس ورود به خانه" شناخت
های متعددی (جسمی و روانی)  عنوان افرادی که آسیب جانبازان به

اند نسبت به سایر افراد درگیر، استرس  را در جنگ متحمل شده
رتباط اعنوان کسانی که  بیشتری دارند. در فرزندان این افراد به

مستقیمی با جانباز دارند سطح استرس نسبتاً باالتر است و بروز 
 کییبنابراین  کند. ار پرخاشگرانه را نیز در آنها تسهیل میخشم و رفت

از علل باالتربودن میانگین پرخاشگری در فرزندان جانبازان، 
زیرا در  است، گیری نوجوانان در خانواده الگوبرداری و سرمشق

بودن آستانه  و روان، پایین اعصاب جانبازان خصوصاً جانبازان
جنگ، دردهای ناشی از تركش  های ناشی از تحمل به دالیل آسیب

  .[5]شود نشده می اشگری کنترلسبب بروز حاالت پرخ غیره و
شرایط روانی خانواده مانند روابط عاطفی والدین با فرزندان، 
فرزندان با یکدیگر و والدین با یکدیگر در ایجاد سازگاری و سالمت 

های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی و موفقیت  روانی، رشد مهارت
کننده یا بازدارنده دارد. در این سامانه  فرزندان نقش تسهیل شغلی

سازی در زندگی  تربیتی، والدین نقش اساسی و سرنوشت
فرزندانشان دارند و فقدان و غیبت هر کدام از آنها اثری مخرب بر 

گذارد. در این زمینه گاهی بر نقش مادر بسیار  فرزندان و خانواده می
اخیرًا اهمیت نقش پدر نیز مورد توجه شود، در حالی که  تاکید می

  .[6]قرار گرفته است
شود این پدران  مشکالت ناشی از جنگ در پدران جانباز موجب می

شان و  هایی در برقراری و کنترل تعامل با افراد خانواده با محدودیت
مشارکت فعاالنه در تحول فرزندانشان مواجه شوند که این مشکالت 

ی از باورهای خودکارآمدی در فرزندانشان گیری سطوح پایین به شکل
  .[7]شود منتهی می

آور برای والدین و نوجوان است و  ای استرس دوره نوجوانی مرحله
کردن این مرحله و تحول تغییرات طبیعی آن  تاثیرات والدین در طی

هایی که در خانواده بین  بیشتر تعارض .[8]بسیار حایز اهمیت است
های ناکافی در امر  آید، ناشی از مهارت د میوجو نوجوان و والدین به
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وگو بین اعضای خانواده، عدم توافق نسبت به قواعد  مذاکره و گفت
های ضعیف در حل مساله،  ها و مهارت ها، ارزش و مسئولیت

شده، ضعف  های ارتباطی ضعیف، دریافت شناختی تخریب مهارت
در در توانایی درک دیدگاه دیگران، عدم کنترل خشم، ضعف 

عملکرد و  .[9]ورزی است گیری و جرات های تصمیم مهارت
های  های خانواده و والدین باعث بروز ناهنجاری گیری سخت

شود. آن دسته از  شماری توسط نوجوان در بیرون از خانواده می بی
نوجوانان که حتی از کمترین رابطه کالمی خوشایند با پدر محروم 

گیرند،  توجهی پدر قرار می یلطفی و ب هستند و پیوسته مورد کم
های روانی، فکری،  بیش از دیگر همساالن خود مستعد انواع آسیب

شبیه  ممکن است عالیمیآنها  .[10]اجتماعی و سیاسی خواهند بود
نگرش منفی نسبت به  همین طوربه پدران خود را نشان دهند. 

زندگی، نسبت به مدرسه و نسبت به پدران خود را نیز نشان 
 تیمشکال ،دیدگی پدر و شرایط روحی و روانی مادر د. آسیبدهن می

ساز  کند که این مساله زمینه میدر دلبستگی فرزند به والدین ایجاد 
مشکالت مربوط به سالمت روانی، ارتباط با سایر افراد جامعه و 

   .[11]خواهد بودنها شناختی آ همچنین بهزیستی روان
و همکاران طی پژوهشی با مطالعه کیفیت نظام ارزشی و  فخری

باورهای خودکارآمدی در فرزندان دارای پدر جانباز و غیرجانباز 
های  دریافتند که فرزندان جانبازان بخش قابل توجهی از نسل دومی

های  طور طبیعی بر حسب ویژگی دهند که به جنگ را تشکیل می
هایی از خالل  و نگرش ها شان، به برداشت شخصی و خانوادگی

دیده خود و تحت تاثیر عملکرد و رفتار  تعامل با پدران آسیب
اند. آنها در پژوهش خود سطوح پایین  پدرانشان، دست یافته

باورهای خودکارآمدی در ابعاد تحصیلی و هیجانی فرزندان جانبازان 
و  لورافرد. [7]را ناشی از مشکالت جانبازی در پدر گزارش کردند

ان در پژوهشی نشان دادند فرزندان افرادی که دچار نقص همکار
فیزیکی هستند، نسبت به همساالن خود در تعامالت اجتماعی 
موفق نیستند و همچنین از لحاظ عزت نفس، سازگاری اجتماعی و 

. [12]شناختی در شرایط مناسبی قرار ندارند های سالمت روان مولفه
ایات جسمانی، همچنین نتایج پژوهشی نشان داده که شک

پریشی  فردی، پرخاشگری و روان وسواس، اضطراب، حساسیت بین
در فرزندان جانباز نسبت به فرزندان افراد معلول و عادی بیشتر 
است و از نظر هوش هیجانی، احترام به خود، همدلی، روابط 

فردی، پاسخگویی عاطفی، تحمل فشار روانی و شادکامی،  بین
   .[13]تری قرار دارند پایینفرزندان جانبازان در سطح 

جنگ و خشونت نظامی، خطر بروز عالیم افسردگی و اختالالت 
اضطرابی نظیر اختالل استرس پس از سانحه و رفتار پرخاشگرانه را 

دهد. البته روابط خانوادگی خوب تاثیر  در نوجوانان افزایش می
منفی جنگ برای ایجاد خشونت در کودکان و رفتارهای آنان را کم 

مرور امید خود  این در حالی است که اعضای خانواده به .[14]کند می
دیده از دست داده و دایمًا به این فکر  را به بهبودی فرد حادثه

شان دیگر هیچ وقت مثل گذشته نخواهد شد و  کنند که خانواده می
این نوع نگرش تاثیر منفی بیشتری دارد. در این حالت عملکرد 

شود و  و نشانگان مرضی جانباز شدیدتر می آید خانواده پایین می
افراد خانواده را در معرض خطر احساس انزوا، درماندگی، تنهایی و 

خوبی مسایل خود را  توانند به شکلی که نمی دهد، به غیره قرار می
حل کنند. بنابراین اعضای خانواده جانباز نقش بسیار مهمی در 

های زندگی  باید از مهارت کنند و ایجاد فضای مثبت خانواده ایفا می
ای باالیی برخوردار باشند که این امر نیازمند  های مقابله و مهارت

نوجوانان با ایجاد ارتباطی کارآمد با  .[15]دادن به آنهاست آموزش
توانند هویت جنسی، اجتماعی، شناختی و  والدین است که می

یر چتر حمایتگر والدین  خانوادگی جداگانه ای شکل دهند و از ز
   .[16]خارج شوند
 خاطر ها به قسمت اعظم استرس و بدبختی زندگی آدماز طرفی، 

سهمگین بین همیشه جنگی  بافی است. نگری و منفی منفی
تفکرات مثبت و منفی وجود داشته است و اکثر اوقات این 

شوند. گاهی اوقات وقتی به  مینیروهای منفی هستند که حکمفرما 
ایم جلوی این نیروها و  بینیم که نتوانستهآییم می خودمان می

زندگی ما را اسیر  اند همه تفکرات منفی را بگیریم و آنها موفق شده
اندیشی، افراد تشویق  بینی و مثبت در آموزش خوش .[17]خود سازند

های مثبت و خوب خود را بازشناسند و نقش آنها  شوند تا تجربه می
را در افزایش و ارتقای احترام خود و عزت نفس بازشناسی کنند و 

های مثبت دیگران را کسب  جنبه با این حال توانایی شناخت
ن موضعی فعال اتخاذ آموزند تا در جها نمایند. آنان همچنین می

کنند و زندگی خود را شخصاً شکل دهند، نه اینکه هر آنچه بر 
  .[18]ای منفعل بپذیرند گونه آید به سرشان می

شناختی اثر دارند و  بینی روی پیامدهای روان های خوش تجربه
 .[19]کنند بینی می تغییرات سیستم ایمنی و سالمتی بدن را پیش

های مثبت و  بینی، تداعی هایی را بین خوش نشانه کارورو  شییر
. تحقیقات [20]اند شناختی بیشتر نشان داده سالمت جسمی و روان

اندیشی را در افزایش  های مثبت دیگر اثربخشی آموزش مهارت
 تقویو  نسب موسوی .[21]اند اثبات رسانده آموزان به شادکامی دانش

ها بیشتر از  بین در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که خوش
شناختی بهره  ها از راهبردهای کنارآمدن و سازگاری روان بدبین

نشان داد  معتمدیانهای پژوهش  . همچنین یافته[22]گرفتند می
ای  های مقابله تواند بر بهبود سبک اندیشی می آموزش مهارت مثبت

  .[23]آموزان مقطع متوسطه اثرگذار باشد دانش
اندیشی  های مثبت رسی اثربخشی مهارتلذا این پژوهش با هدف بر

شناسی مثبت) بر بهبود وضعیت رفتار پدرانه،  (رویکرد روان
وشنود و خشم در رابطه پدر و دختر و کمک به ارتقای سطح  گفت

  کیفی سالمت روان دختران خانواده جانبازان انجام شد.
  

  ها مواد و روش

آزمون با گروه کنترل  پس - آزمون این پژوهش تجربی با طرح پیش
در بین دختران مقطع متوسطه خانواده جانبازان شهر اصفهان در 

نفر انجام شد. از بین این  ۱۳۰تعداد  به ۱۳۹۴- ۹۵سال تحصیلی 
ای، انتخاب  گیری تصادفی خوشه شیوه نمونه نفر به ۳۰آموزان  دانش

 ۱۵نفر) و کنترل ( ۱۵و گروه آزمایش (روش تصادفی در د شده و به
  نفر) قرار گرفتند. 

نامه ولی فرزندی (فرم پدر) بود که  ابزار گردآوری اطالعات، پرسش
سئوال و چهار  ۲۴ساخته شده و شامل  [24]و همکاران فاینتوسط 

وشنود و خشم  مولفه؛ عاطفه مثبت، رفتار پدرانه، ارتباط یا گفت
منظور  بهی لیکرت تنظیم شده است. ا درجه است و در مقیاس هفت

این روش . تعیین پایایی آزمون از روش آلفای كرونباخ استفاده شد
های  گیری كه خصیصه برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه

. در پژوهشی که رود كار می به ،كند یگیری م مختلف را اندازه
شده برای  انجام داده است، ضریب پایایی محاسبه [25]پرهیزگار
بوده است که  ۹۳/۰نامه ولی فرزندی (فرم پدر) برابر با  پرسش
دهنده همسانی درونی خوبی است. ضریب پایایی  نشان

بود که همسانی درونی خوبی  ۹۳۴/۰شده در پژوهش حاضر  محاسبه
 [24]و همکاران فایندهد. در پژوهش  را بین سئواالت نشان می

برای تعیین روایی این مقیاس از روش تحلیل عاملی تاییدی 
  ها نشان داد. ارتباط باال و خوبی بین ماده ،استفاده شد که نتایج



ـــــــــــــــــــــــــــو همکاران  یمالح میمر  ۴ ـــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــ  ــ
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آزمون از هر دو گروه آزمایش و کنترل گرفته شد. سپس  ابتدا پیش
اندیشی را  های مثبت های گروه آزمایش، آموزش مهارت آزمودنی

ریافت کردند. منظور از آموزش ای د دقیقه۶۰جلسه  ۸طی 
های شناختی و  اندیشی، آموزش برخی از مهارت های مثبت مهارت

شده در این  داده های آموزش اندیشی است. مهارت رفتاری مثبت
سوزان گرایی کاربردی نوشته  اندیشی و مثبت جلسات از کتاب مثبت

 [4]همکاران و سلیگمن بین نوشته و کتاب کودک خوش [4]کویلیام
، تکلیفی پیرامون در هر جلسه بعد از بیان رئوس کلیبرگرفته شد. 
شد و اعضای گروه به تمرین تکلیف  شده ارایه می مطالب بیان

پرداختند. در پایان هر جلسه نیز تکلیفی به اعضا ارایه  شده می داده
  ).۱دادند (جدول  شد و اعضا تکالیف را برای جلسه بعد انجام می می

  

  اندیشی های مثبت محتوای جلسات آموزش مهارت خالصه) ۱جدول 

جلسه اول
معارفه، بیان قوانین و مقررات و توضیحات اجمالی پیرامون تفکر و اهداف:
آید را مورد از افکاری که به ذهنشان می ۲۰حداقل  تکلیف:؛ اندیشی مثبت

 یادداشت کنند و بگویند منفی یا مثبت است.

  جلسه دوم
اندیشی مرور جلسه قبل و بررسی تکالیف، مفاهیم اصلی در مثبت اهداف:

(شناخت احساس، افکار، رفتار و باور زیربنایی آن)، شناسایی عالیم و
) سه شخص۱ تکلیف:؛ اندیشی، تجزیه و تحلیل دیدگاه افراد های مثبت نشانه

منفی مهم در زندگی خود را نام ببرند و بررسی کنند هر کدام چه باور مثبت یا
 ) دفترچه ثبت افکار روزانه تهیه کنند.۲اند.  به آنها منتقل کرده

  جلسه سوم
مرور جلسه قبل و بررسی تکالیف، توضیح تکمیلی در مورد چرخه فکر و اهداف:

های مبارزه با افکار منفی، ، روشآلبرت الیساحساس و رفتار، توضیح نظریه 
همراه از زبان و سخنان آموزنده بههای تغییردادن تصاویر ذهنی، استفاده  روش
های فکری خود را یادداشت کرده و سپس شش مورد از تحریف تکلیف:؛ مثال

 تری را جایگزین آنها نمایند. فکر متعادل

  جلسه چهارم
مرور جلسه قبل و بررسی تکالیف، ازنواندیشیدن درباره باورها، حفظ اهداف:

)۱ تکلیف:؛ همراه مثال های ارتقای عزت نفس به رفتارهای مثبت، آموزش روش
های مثبت خود بیندیشند و حداقل سه ویژگی مثبت دیگر در در مورد ویژگی

توانند میهای منفی خود چه کارهایی  ) برای بهبود ویژگی۲خود کشف کنند. 
) حداقل هفت مورد از تعاریف و تمجیدهایی که در طول هفته۳انجام دهند. 

 گذشته از آنها شده را یادداشت کنند.

  جلسه پنجم
های مرور جلسه قبل و بررسی تکالیف، دشمنان درونی، توضیح راه اهداف:
) هر۱ تکلیف:؛ گزینی نفس، هدف بینی، ایجاد سرخوشی، ایجاد اعتمادبه خوش

های ) حداقل یکی از موفقیت۲آرامی اختصاص دهند.  روز زمانی را به اجرای تن
 انگیز خود را با دوستانشان در میان بگذارند. خاطره

  جلسه ششم
مرور جلسه قبل و بررسی تکالیف، کنترل احساسات و عواطف (دورکردن اهداف:

احساس گناه، کنترل خشم، مقابله با اضطراب، اجتناب از حسادت، توضیح
) در۱تکلیف: ؛ همراه مثال های ارتباطی به کوتاه ابراز وجود)، توضیح انواع سبک

شان تهیه صی) لیستی از حقوق شخ۲مورد سبک ارتباطی که دارند بیندیشند. 
،تان را تغییر دهید شما حق دارید اشتباه کنید، شما حق دارید ذهنیت( کنند

...( 

  جلسه هفتم
های اساسی ابراز وجود، مرور جلسه قبل و بررسی تکالیف، توضیح گام اهداف:

عنوان درخواست یا هایی به تمرین تکلیف:؛ همراه تمرین و مثال گفتن به نه
ها و بازخوردهای مناسب را تمرین کرده و خواسته داده شد و قرار شد جواب

  یادداشت کنند.
  جلسه هشتم

مرور جلسه قبل و بررسی تکالیف، ایجاد محیط مثبت و سبک زندگی اهداف:
بخش)، حفظ سالمتی و اثر آن در ت سالم (ورزش، تغذیه، خواب، فعالیت لذ

) لیستی از افراد۱تکلیف: ؛ گرایی، مقابله با مشکالت روزمره زندگی مثبت
ای افزایش) بر۲اندیش که با آنها رابطه دارند تهیه کنند.  اندیش و منفی مثبت

توانند انجام ها چه می اندیش ها و کاهش رابطه با منفی اندیش رابطه با مثبت
  دهند.

در طول این مدت گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. 
آزمون برای هر دو گروه اجرا  پس از اجرای جلسات آموزشی، پس

  شد.
در دو سطح آمار  SPSS 16افزار  کمک نرم تجزیه و تحلیل آماری به

توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در بخش آمار توصیفی از 
معیار و در سطح آمار  های توصیفی میانگین و انحراف شاخص

استنباطی برای مقایسه میانگین و واریانس دو گروه آزمایش و 
(برای کنترل متغیره  واریانس تکوتحلیل ککنترل از آزمون 
اثربخشی آموزش) استفاده شد. الزم گر و میزان  متغیرهای مداخله

ها از  بودن توزیع داده منظور بررسی نرمال به ذکر است در ابتدا به
گروهی و آزمون شاپیرو، برای  اسمیرنوف تک - آزمون کولموگروف

بررسی همگنی واریانس خطاهای متغیر وابسته از آزمون لوین و 
  شد.بودن از آزمون رگرسیون خطی استفاده  برای بررسی خطی

  

  ها یافته

های  آزمون، بین میانگین نمرات دو گروه در مولفه در مرحله پس
داری وجود  وشنود)، رفتار پدرانه و خشم تفاوت معنی ارتباط (گفت

طور  ها در گروه آزمایش به داشت و میانگین نمرات این مولفه
)، >۰۵/۰pداری متفاوت از گروه کنترل بود. گروه کنترل بود ( معنی

داری  دو گروه از نظر مولفه عاطفه مثبت تفاوت معنی اما بین
اندیشی  های مثبت ). بنابراین آموزش مهارت<۰۵/۰pمشاهده نشد (

های رفتار پدرانه، ارتباط و  آزمون توانست مولفه با کنترل اثر پیش
  ).۲غیر از عاطفه مثبت) را در دختران بهبود بخشد (جدول  خشم (به

  

آماری نمرات عاطفه مثبت، آمیزش پدرانه، ارتباط و مقایسه میانگین ) ۲جدول 
  آزمون آزمون و پس خشم در دو گروه کنترل و آزمایش در مراحل پیش

  متغیرها
  گروه کنترل 

  نفر) ۱۵(

  گروه آزمایش 

  نفر) ۱۵(

  عاطفه مثبت
  ۵۳/۳۵±۹۰/۱۲  ۲۷/۳۵±۴۵/۶  آزمون پیش
  ۸۰/۴۶±۵۶/۱۰  ۰۰/۴۶±۹۷/۴  آزمون پس

  آمیزش پدرانه

  ۴۷/۲۰±۷۵/۷  ۸۷/۳۰±۵۴/۳  آزمون پیش
  ۰۷/۳۲±۱۶/۵  ۶۰/۲۶±۴۶/۴  آزمون پس

  وشنود) ارتباط (گفت

  ۴۷/۱۵±۳۱/۶  ۵۳/۲۳±۱۹/۴  آزمون پیش

  ۴۳/۲۳±۰۴/۵  ۹۳/۱۹±۴۴/۵  آزمون پس
  خشم
  ۹۳/۲±۷۱/۱  ۱۳/۴±۰۷/۲  آزمون پیش
  ۸۷/۴±۸۳/۰  ۰۰/۴±۲۵/۱  آزمون پس

  

  بحث 

توان  گرفته در این زمینه می انجامهای  با توجه به نتایج پژوهش
گفت جنگ و عواقب آن، عالوه بر تاثیر منفی بر فرد رزمنده یا 

گذارد و حتی  مجروح جنگی، خانواده و فرزندان او را آسوده نمی
توان به طرق مختلف شاهد  سالیان پس از اتمام جنگ نیز می

های درون خانواده سبب  عوارض و عواقب آن بود. ناسازگاری
شود تا روابط اعضای خانواده از هم بگسلد و وحدت میان  می

خطر افتد. بنابراین اختالل، آسیب یا  اعضای خانواده به
های درون یک خانواده بر اعضای آن تاثیر عمیقی دارد،  ناسازگاری

خصوص اعضای  طوری که گاهی در شخصیت اعضای خود، به به
سوی  آنها را بهگذارد که ممکن است  تر، چنان تاثیری می جوان

  .[26]های اجتماعی سوق دهد روی کج
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طور  نتایج مطالعات حاکی از آن است که اعضای خانواده جانباز به
های ناشی از زندگی با بیمار را دارند. همچنین  داری پریشانی معنی

تامین مراقبت بیماری مزمن توسط اعضای خانواده منجر به 
ود باعث کاهش کیفیت احساس فشار یا سختی مراقبان شده که خ

  شود.  زندگی اعضای خانواده می
در یک تحقیق طولی که از کودک نوپا تا نوجوان و همکاران  آلفانو

کننده نرخ بدرفتاری  انجام دادند شواهدی را برای افزایش نگران
دست آوردند و به این  والدین به کودکان در رابطه با استقرار نظامی

مشکالت رفتاری و هیجانی این کاهش  براینتیجه رسیدند که 
همچنین  .[27]کودکان نیاز به مداخالت درمانی بلندمدت است

بینی بر توسعه  و همکاران در پژوهشی با عنوان تاثیر خوش برسته
شناختی به  های اجتماعی، مقابله با استرس و سازگاری روان شبکه

 تواند باعث رفاه و سازگاری بینی می این نتیجه رسیدند که خوش
های زندگی و با تاکید بر  بهتر در مقابله با استرس در موقعیت

. [28]های اجتماعی شود ها باعث توسعه شبکه ها و توانمندی قابلیت
های آموزشی و افزایش سطح آگاهی خانواده  بنابراین با حمایت

توان میزان پذیرش بیماران در خانواده را افزایش، عود بیماری را  می
تر و رفاه و بهبود زندگی  وادگی را مستحکمکاهش و روابط خان

  اعضای خانواده را تامین نمود. 
هایی که تا به امروز در موارد زیادی مورد  یکی از بهترین نظریه

استفاده قرار گرفته و اثربخشی آن محرز شده است، نظریه 
مطرح شد.  ۱۹۹۸است که در سال  سلیگمنشناسی مثبت  روان

هدف اصلی این نظریه، مطالعه علمی کارکرد بهینه انسان در نتیجه 
تغییر نگرش اوست. نحوه نگرش ما به خودمان، محیطمان و 

روز در ذهنمان  دیگران، برگرفته از تفکراتی است که طی شبانه
ا توان آن ر اندیشیدن، هنر و مهارتی است که می جریان دارد. درست

اندیشی برای  های مثبت کار بست. آموزش مهارت فرا گرفت و به
منظور  های جانبازان، به ویژه کودکان و نوجوانان خانواده مردم، به

تقویت و بهبود ارتباط مثبت با خود، ارتباط مثبت با دیگران 
باالخص والدین و زندگی (دنیا) و نیز افزایش عزت نفس و 

رسد. برای  نظر می ید و سودمند بهموفقیت تحصیلی آنان بسیار مف
نگرانه برخوردار شوند و خود را  ای مثبت اینکه نوجوانان از روحیه

ای  مفید و اثربخش دانسته و بتوانند زندگی خود را با اندیشه
تر و بااطمینان سپری کنند، نیاز به مداخله  بینانه روشن، دیدی واقع

  شود.  ساس میو آموزش بیش از هر زمان دیگری برای آنان اح
رفتاری  - در این خصوص باید گفت مداخالت شناختی

های  نگر، از طریق تمرین شناسی مثبت اندیشی با رویکرد روان مثبت
کند تا احساس، فکر و رفتار خود را  مختلفی به نوجوانان کمک می

بشناسند، افکار خودآیند منفی را شناسایی کنند، آن را به چالش 
و خانوادگی خود آگاهی یابند و  بکشند و از تاثیر آن بر زندگی فردی

نسبت به عوارض آن در سالمت جسم و روان مطلع شوند. از جمله 
شده در جلسات، تمرین ماندن در زمان حال بود،  تمرینات استفاده

یعنی فرد از ذهن خود رها شده و در زمان حال (واقعیت) زندگی 
 روی آگاهانه، هایی از قبیل پیاده کند. به نوجوانان تمرین

خواندن با حوصله و لذت، غذاخوردن با آرامش همراه با توجه  درس
داده شد. چنانچه فردی زمان زیادی را صرف رویدادها و خاطرات 

های گذشته کند، هرگز نخواهد توانست از لحظات  تلخ یا نگرانی
زندگی لذت ببرد و نهایتاً با مرور دایم آنها در افسردگی و عدم 

کند. از دیگر تمریناتی که در این  مر میرضایت از زندگی گذران ع
رویکرد درمانی مورد استفاده قرار گرفت، الگوی زندگی سالم اعم از 

ریزی و  تغذیه مناسب، ورزش روزانه، خواب خوب و متعادل، برنامه
بخش سالم و  های لذت دهی برای شناخت و انجام فعالیت اولویت

و اضطراب، ابراز  شخصی نوجوان، مهارت ارتباط موثر، کنترل خشم
  وجود و غیره است. 

های این رویکرد، شناسایی نقاط مثبت پدر  ترین تکنیک یکی از مهم
و تاکید بر آن است. به این صورت که نوجوان با تغییر تصویر ذهنی 

تواند باوری مثبت را  های مثبت او می از پدرش و با شناخت ویژگی
پایدار را فراهم سازد. ای  در ذهنش شکل دهد تا امکان ایجاد رابطه

اندیشی قرار شد که نوجوان  همچنین براساس اصل تعهد در مثبت
عنوان دختر خانواده انجام دهد، بدون اینکه توقعی یا  وظایفش را به

انتظاری در مقابلش داشته باشد. به این وسیله با شناخت بهتری 
ند و تواند زمان بیشتری را با او صرف ک کند می که از پدر پیدا می

احساس نزدیکی بیشتری با او بکند که نتایج حاصل از تحقیق در 
  مولفه رفتار پدرانه تغییرات مثبت را نشان داد.

  

های شیوه ارتباط موثر  اندیشی با تکنیک های مثبت آموزش مهارت
دادن  شجاعانه و منطقی، ابراز وجود همراه با رعایت احترام، گوش

حفظ عزت نفس طرفین بدون  فعال در ارتباط و غیره همراه با
سرزنش، تحقیر، تمسخر و دیگر دشمنان رابطه سالم، برخورد و 

آموزد. در این صورت احساس  ارتباط مناسب را به نوجوان می
کند قادر به  رود و نوجوان احساس می خودارزشمندی طرفین باال می

تواند آن را  های ارتباطی خود با پدرش است که می کنترل موقعیت
وضع تهدید به موضع چالش برای حل مسایلشان تغییر دهد. از م

کند تا با اراده  این روند، امید و نشاط بیشتری در روابط جاری می
بیشتری، شروع به بازسازی روابط گذشته خود کنند. اگر چه تمرین 

کار آید و  تواند در ارتباطات متعارض با دیگران هم به این مهارت می
رفتارهای مثبت و خوشایند فراهم کند که  زمینه را برای مبادله

خوشبختانه در نتیجه تحقیق حاضر باعث بهبود ارتباط 
وشنود) طرفین شده است. این یافته با نتایج پژوهش  (گفت

تواند در  بینی می که نشان دادند خوش آنجلوو  سیرواستاوا
  ، همسو است.[29]فردی موثر باشد پذیری روابط بین انعطاف

هایی مانند مدیریت  توان گفت تکنیک فه خشم میدر مورد مول
ریزی برای شناخت و انجام  خشم، الگوی زندگی سالم و برنامه

بودن  بخش سالم در جهت کاهش میزان عاطفی های لذت فعالیت
منفی یا هیجانات منفی مثل خشم استفاده شد که نهایتاً با توجه 

جوانان را ها توانسته سطح خشم نو به یافته مذکور این تکنیک
کاهش دهد و آنها را در جهت کنترل موقعیت برای پیشگیری از 

های  آموزان سعی کردند تکنیک خشونت سوق دهد. از آنجا که دانش
نحوی با آنها در ارتباط بودند انجام  کنترل خشم را روی افرادی که به

دهند، توانستند مهارت بیشتری در این زمینه پیدا کنند و در کنترل 
پرخاشگری در ارتباط با پدرشان بهتر عمل نمایند. ضمن خشم و 

اینکه طی جلسات برگزارشده، نوجوانان از خود و شرایط آشفته در 
خانواده صحبت کردند و همین طور وضعیت مشابهی را در خانواده 

تری نسبت  دیگران شنیدند. همین امر باعث شد بتوانند دید واقعی
و شدت خشم آنها کاهش پیدا  شان پیدا کنند به زندگی خانوادگی

مبنی  [30]و همکاران ابویی مهریزیکرد. این یافته با نتایج پژوهش 
های  بر اینکه آموزش مدیریت خشم یکی از تمرینات موثر در مهارت

اندیشی است و توانسته باعث کاهش تعارضات دختران  مثبت
  نوجوان در ارتباط با والدینشان شود، همسوست.

اندیشی بر عاطفه مثبت نوجوانان  م اثربخشی مثبتاما در تبیین عد
فردی والدین و فرزندان  باید گفت از آنجایی که تعداد تعامالت میان

هاست، بنابراین در زمینه عاطفی،  خیلی زیادتر از انواع دیگر رابطه
های  افتد. آنچه از صحبت کرات اتفاق می مساله مخالفت به

های کوچک  ن بود که مخالفتشد ای نوجوانان در جلسه برداشت می
کم به رنجش و نفرت تبدیل شده است و  بین آنها جمع شده و کم
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رسند که دیگر حاضر نیستند برای حذف  تفاوتی می نوعی بی نهایتًا به
آن و تالش برای بهبود وضعیت عاطفه مثبتشان کاری انجام دهند. 

 شده برای بهبود های ارایه از طرفی، در مورد مجموعه تکنیک
زمان زیاد حضور آنها در  دلیل مدت وضعیت عاطفه مثبت نوجوان به

های مربوط به آن در خانه و همچنین  مدرسه و حجم زیاد فعالیت
ندرت  سبک زندگی فعلی و متفاوت خانواده، عمالً انجام تمرینات به

پذیرفت. با این وجود تغییر وضعیت عاطفه  و سختی انجام می
شرایط خانوادگی که در گذشته تجربه  مثبت نوجوانان با توجه به

ها و  اند با کاربست تکنیک اند و تاثیرات زیادی که از آن گرفته کرده
  تجربه آن، نیازمند زمان بیشتری است. 

های  های این پژوهش، آموزش مهارت بنابراین با توجه به یافته
اندیشی توانسته است یک روش کاربردی برای بهبود رابطه  مثبت

شناختی  های جانبازان و سازگاری روان نوجوانان خانواده والدین و
  آنان باشد.

بودن زمان  هایی از جمله کوتاه اگر چه پژوهش حاضر با محدودیت
تجربی) و غیره  اجرا، عدم امکان حضور پدران، نوع پژوهش (نیمه

مند در این زمینه  رو بوده است، اما به پژوهشگران عالقه روبه
های نمونه بیشتر از هر  لعات دیگری با گروهشود مطا پیشنهاد می

زمان  دو جنس با سنین مختلف (از کودک تا جوان)، با مدت
های تحقیق کیفی و  ماه تا یک سال)، به شیوه ۶پیگیری طوالنی (

در جوامع دیگر مانند نوجوانانی با والدین معتاد یا والدین مطلقه 
  انجام دهند.

  

  گیری نتیجه

وضعیت رفتار  تواند بر بهبود اندیشی می مثبتهای  آموزش مهارت
دختر خانواده جانبازان آموزان  وشنود و خشم دانش پدرانه، گفت

  شود. و باعث ارتقای سطح کیفی سالمت روان آنها می موثر باشد
  

از همکاری و همراهی صمیمانه تمامی دختران تشکر و قدردانی: 
ش و تمام افرادی که کننده در پژوه نوجوان خانواده جانبازان شرکت

  امکان انجام این پژوهش را فراهم کردند، سپاسگزارم.
ماندن اطالعات و  دهی در مورد محرمانه اطمینانتاییدیه اخالقی: 

ساختن افراد نمونه تحقیق از لحاظ روحی و روانی برای شرکت  آماده
  شده در این پژوهش بود. در پژوهش، از نکات اخالقی رعایت

  موردی از طرف نویسندگان گزارش نشده است.تعارض منافع: 
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