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[1] The relationship between psychological injuries ... [2] Fathers are parents, too! 
widening the lens ... [3] Relations between theory of mind, mental … [4] The predictive role 
of individual supportive ... [5] Attachment and Family Processes in Children’s ... [6] 
Examine the relationship between happiness ... [7] Social support and adjustment 
outcomes ... [8] Resilience in undergraduate social work … [9] Resilience thinking: 
Integrating ... [10] Coping at university: The role of resilience ... [11] Relationship among 
type of school … [12] The impact of students with left-behind ... [13] California psychological 
inventory (CPI) … [14] Evaluation of psychometric parameters ... [15] An evaluation of 
post-traumatic stress disorder ... [16] Stress and Quality of Life among University … [17] 
Relationshipof resilience to personality, coping ... [18] The effectiveness of life skills 
training ... [19] Effects of social skill training program on … [20] Relationship between 
communication skills ...  [21] Research methods in psychology and ... [22] Status inequalities, 
perceived discrimination ... [23] Validity and reliability of the psychological … [24] The 
dimensions of positive ... [25] Reliability and validity of the ... [26] A Preliminary Evaluation 
of the Validity ... [27] Social skills for teaching replacement ... [28] Effects of a couple 
communication program … [29] Analysis of the relationship between the ... [30] A contrast 
of happy and unhappy ... [31] Investigating the relationship between ... [32] Children’s risk 
and resilience following a natural ... [33] Study on the effects of interpersonal ...

Aims Psychological well-being can affect different aspects of people’s lives through the 
positive development of emotions. The aim of this study was to investigate the effectiveness 
of social and communication skills training using cognitive-behavioral approach on 
psychological well-being and happiness of female students with martyred and veteran 
parents in Shahrekord governmental universities.
Materials & Methods The research was a quasi-experimental study that was conducted 
as a pretest-posttest-follow up with a control group on 50 female students with martyred 
and veteran parents in Shahrekord governmental universities in 2018-19. Research tools 
included the Ryff and Keynes Psychological Well-Being Questionnaire and the Oxford 
Happiness Questionnaire. The interventions were performed in 10 sessions of 90 minutes 
for the experimental group. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance 
using SPSS 22 software. 
Findings There was no significant difference between the two groups in the pretest stage 
(p>0.05). The mean scores of psychological well-being and happiness in the experimental 
group had a significant increase in the posttest stage compared to the control group 
(p<0.05). The results of repeated measures analysis of variance showed that the mean scores 
of psychological well-being and happiness, regardless of the effect of grouping during the 
posttest and follow up stages, changed significantly (p<0.05).
Conclusion Group training of social and communication skills with a cognitive-behavioral 
approach leads to increased psychological well-being and happiness of female students with 
martyred and veteran parents.
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 دهیچک

 دتوانیم جاناتیرشد مثبت عواطف و ه قیاز طر یشناختروان یستیبهز اهداف:

 ریاثت یپژوهش حاضر با هدف بررس .افراد موثر باشد یمختلف زندگ یهابر جنبه

 یو شادکام یشناختروان یستیبر بهز یو ارتباط یاجتماع یهاآموزش مهارت

 انجام شد. ثارگریدختر شاهد و ا انیدانشجو

-آزمونپیش صورت به بود که آزمایشینیمه از نوع پژوهش ها:روش و مواد

دختر شاهد و ایثارگر  دانشجوی ۵۰ روی کنترل گروه با پیگیری-آزمونپس

 پژوهش هایابزار . انجام شد ۱۳۹۷-۹۸ هایهای دولتی شهرکرد در سالدانشگاه

 یشادکام نامهپرسش و کینز و ریف شناختیروان بهزیستی نامهپرسش شامل

 شد. اجرا آزمایش گروه برای ایدقیقه۹۰ جلسه ۱۰ طی مداخالت بود. آکسفورد

 SPSS افزارنرم از استفاده با مکرر گیریاندازه واریانس تحلیل از استفاده با هاداده

  .ندشد تحلیل 22

وجود نداشت  آزمونی در مرحله پیشدار یدو گروه تفاوت معن نیب ها:یافته

)۰۵/۰>p( .آزمایش گروه در شادکامی و شناختیروان بهزیستی نمرات میانگین، 

. )p>۰۵/۰( داشت کنترل گروه به نسبت آزمونپس مرحله در داریمعنی افزایش

 یستیزنمرات به نیانگیمکرر نشان داد که م یر یگبا اندازه انسیوار لیتحل جینتا

 یر یگیآزمون و پمراحل پس یط یبندگروه ریفارغ از تاث یو شادکام یشناختروان

 ).p>۰۵/۰شد ( داریمعن رییدچار تغ

-یشناخت کردیبا رو یو ارتباط یاجتماع یهامهارت یآموزش گروه گیری:نتیجه

تر دخ انیدانشجو یو شادکام یشناختروان یستیبهز شیمنجر به افزا یرفتار 

 .شودیم ثارگریشاهد و ا

 یرفتار -یدرمان شناخت ،یاجتماع یهامهارت ،ی، ارتباطی، شادکامیستیبهز ها:کلیدواژه

 
 ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ افت:یدر خیتار

 ۱۵/۰۲/۱۳۹۹ رش:یپذ خیتار
 aghazan5@yahoo.com مسئول: سندهینو*

 

 مقدمه

 در همیشه که است ایپدیده زا،آسیب واقعه یک عنوان به جنگ

 ناپذیرجبران و ناگوار پیامدهای و است افتاده اتفاق تاریخ طول

 عضو یک فقدان و معلولیت است. داشته هاانسان برای زیادی

 است جنگ پیامدهای از مفقودشدن یا اسارت پدر، ویژهبه خانواده

 هب دیگر،بارت عبه  دارد. خانواده اعضای بر زیادی منفی ثیرتا که

 هب نیاز شود،می وارد جانبازان به که توجهیقابل  هایآسیب سبب

 لهامس این که یابدمی افزایش خانواده اعضای توسط هاآن از مراقبت

 کاهش را فرزندان ویژهبه  خانواده اعضای روانی بهداشت تواندمی

 ؛اشدب داشته منفی ثیراتتا آنان شناختیروان بهزیستی بر و ]1[دهد

 آموزش در ثرتریمو نقش پدر است داده نشان مطالعات که چرا

 نانآ روانی بهزیستی افزایش و فرزندان به شناختی هایارزش قواعد

 بهزيستی دارند کهاذعان می دان و یکاسالموسـ .]2[دارد

 از املک یآگاه هک دارد اشاره یسالمت از حسی به شناختیروان

 گيرد.میبر  در را فرد یهاجنبه تمام در یپارچگکي و تماميت

 شود.می یزندگ از افراد یشناخت یهاارزش شامل روانی یبهزيست

 شانیقبل تجارب و هاارزش انتظارات، به هک را خود شرايط آنها،

 دارای بهزیستی احساس .]3[نندکیم یگذار ارزش است وابسته

 االب بهزیستی با افراد است. شناختی هایمولفه و عاطفی هایمولفه

 ودخ پیرامون وقایع و حوادث از و کنندمی تجربه را مثبت هیجانات

 و وادثح پایین، بهزیستی با افراد که حالی در دارند، مثبتی ارزیابی

 نفیم هیجانات بیشتر کرده، ارزیابی نامطلوب را شانزندگی وقایع

 مطالعات .]4[کنندمی تجربه را افسردگی و اضطراب خشم، نظیر

 بدون هایخانواده در که فرزندانی که است داده نشان شده انجام

 پرورش دارد غیرفعالی نقش آن در پدر که هاییخانواده یا پدر

 جدی نواقص شادبودن و روانی بهزیستی رشد نظر از یابندمی

 زندگی فیتکی روی [6]یو صالح ینیعابد پژوهش نتایج .]5[دارند

 که داد نشان افغانستان و عراق جنگ معلولین کاری و خانوادگی

 کاهش را آنها خانوادگی زندگی کیفیت جنگ از ناشی معلولیت

 وادهخان اعضای اجتماعی و روانی بهزیستی بر منفی تاثیر و دهدمی

 دارند.

 هیجانات و عواطف مثبت رشد طریق از شناختیروان بهزیستی

 آن توانمی و باشد ثرمو افراد زندگی مختلف هایجنبه بر تواندمی

 هایموقعیت و شرایط با ثرمو سازگاری برای زیربنایی عاملی را

 بهزیستی دیگر، عبارت به ؛]7[کرد تلقی برانگیزچالش و پراسترس

 فمختل هایموقعیت در فرد شادکامی افزایش سبب تواندمی روانی

 از دیگر یکی شادکامی. ]8[شود خانوادگی و اجتماعی تحصیلی،

 رارق روانی بهزیستی با تعامل در رسدمی نظر به که است عواملی

 متشکل عدیبُ  چند مفهوم یک صورت به شادکامی .]9[باشد داشته

 و است شده تعریف انگیزشی و شناختی ناهشیار، یندهایآفر  از

 .]10[شودمی تعیین اشزندگی شرایط از فرد هر تفسیر براساس

 یشناختروان بهزیستی و شادکامی که باورند این بر پژوهشگران

 است داده نشان مطالعات. ]11[دارند افراد سالمتی برای زیادی فواید

 و اجتماعی حمایت نفس، به اعتماد باال، نفس عزت با شادکامی

 شادکامی الگوی" در لیبومرسکی .]12[دارد ارتباط خانوادگی عوامل

 ودحد فرد یک زندگی شرایط کلی طور به است معتقد خود" پایدار

 کند.می تبیین شادکامی سطح در را افراد فردی هایتفاوت ۱۰%

 یفرد هایتجربه شناختی،جمعیت هایویژگی شامل زندگی شرایط

 به مربوط متغیرهای و ها)پیروزی و گذشته زایآسیب (حوادث

 .]13[است درآمد) و سالمت تحصیالت، سطح (تاهل، زندگی وضعیت

 این به ،دادند انجام رهکُ  دانشگاه دانشجویان یرو که یشپژوه در

 احساس ،یاجتماع حمایت از یبرخوردار  احساس که رسیدند نتیجه



 ۸۷ ... بر یرفتار -یشناخت کردیبا رو یو اجتماع یارتباط یهاآموزش مهارت یاثربخشــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 همچنین و زندگی یهایناهموار  و مشکالت بر غلبه یبرا یتوانای

 ترینمهم دوستان، و خانواده با نزدیک طرواب داشتن

 هشپژو نتایج بودند. دانشجویان یبرا یشادکام یهاکنندهتعيين

 به امید و روحیه شادکامی، سطح که داد نشان و همکاران یحاتم

 مانند عواملی و است پایین شاهد و ایثارگر هایخانواده در زندگی

 شهادت و ایثار جایگاه پذیرش و شدهادراک اجتماعی حمایت سن،

 مختلف اعضای زندگی به امید و شادکامی روحیه، میزان بر

 .]14[دارند تاثیر ایثارگر و شاهد هایخانواده

ر های ایثارگاساس آنچه مطرح شد باید گفت شرایط خاص خانوادهبر 

 مشکالت بیشتریها و فرزندان با استرستا شود و شاهد سبب می

فرزندان  شودرو باشند و کمرنگ بودن نقش پدر موجب میروبه

. [15]های ارتباطی و شاد بودن را کمتر در خود پرورش دهندمهارت

تری داشته تواند نقش پررنگله در دوران دانشجویی میااین مس

و در  ]16[باشند؛ چراکه دوران دانشجویی، دورانی پرتنش است

تواند نقش در به علت جانبازی یا شهادت، نمیدانشجویانی که پ

گیرند یها قرار محمایتی را ایفا نماید بیشتر تحت تأثیر این استرس

تی شناخو درنتیجه پیامدهای منفی بیشتری در زمینه مسائل روان

 رسد انجامکنند؛ بر این اساس، به نظر میو تحصیلی تجربه می

و شادکامی آنان از اهمیت  مداخالتی با هدف بهبود بهزیستی روانی

های اجتماعی رسد آموزش مهارتبه نظر می زیادی برخوردار است.

های و ارتباطی  بتواند نقش مؤثری در این زمینه داشته باشد. مهارت

عنوان توانایی برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد با دیگران ارتباطی به

های د. مهارتشواند که منجر به بروز پاسخی مثبت میتعریف شده

های ارتباطی شامل مهارت گوش کردن، توانایی دریافت و ارسال پیام

د با قاطعیت، بینش نسبت به فرآین توأمکالمی و غیرکالمی، ارتباط 

مرکبی  دفراین نیز مهارت اجتماعی .[17]استارتباط و کنترل عاطفی 

ا ر  ای رفتار کند که دیگران اوگونهسازد بهکه فرد را قادر می است

های الزم برای های اجتماعی، تواناییباکفایت تلقی کنند. مهارت

آمیز و شالوده ارتباط موفق را تشکیل انجام رفتار هدفمند و موفقیت

ی هایی در زمینههای اجتماعی از طریق آموزشدهند. مهارتمی

له، خودمدیریتی و خودکنترلی اگیری، حل مسارتباطات، تصمیم

اساس این برنامه آموزشی، هر جلسه بر روی یک ر یابد. بارتقاء می

ه بازخورد، یهای بازی نقش، ارامهارت متمرکز است و از روش

دگیری درست مهارت ها برای اطمینان از یاراهنمایی و ارزیابی تمرین

های اجتماعی و ارتباطی . هدف آموزش مهارتشوداستفاده می

طباق افراد با محیط یند انآهای بین فردی، تسهیل فر بهبود مهارت

در  داگلیو  کوگل. ]18[پیرامون خود و بهبود کیفیت زندگی است

ساله به این نتیجه رسیدند که با  ۲۲تا  ۱۸پژوهشی بر روی جوانان 

شناختی را تواند بهزیستی روانهای اجتماعی میآموزش مهارت

های ها نیز نشانگر تأثیر مهارت. نتایج سایر پژوهش]19[افزایش دهد

 .]20[بهزیستی روانی بوده است ارتباطی و اجتماعی برشادکامی و

 مینهز  در داخلی پژوهش فقدان بر کیدتا با و شد مطرح آنچه براساس

 بهزیستی بر ارتباطی و اجتماعی هایمهارت آموزش اثربخشی

 بر دکیتا با و ایثارگر و شاهد دانشجویان شادکامی و شناختیروان

 دختر، دانشجویان ویژه به دانشجویان از قشر این پذیریآسیب

 و اجتماعی هایمهارت آموزش تاثیر بررسی با هدف حاضر پژوهش

 تردخ دانشجویان شادکامی و شناختیروان بهزیستی بر ارتباطی

 .انجام شد ایثارگر و شاهد
 

  هاروشمواد و 

 و آزمونپس-آزمونپیش طرح با آزمایشینیمه پژوهش روش

 و شاهد دختر دانشجویان پژوهش این آماری جامعه .بود پیگیری

 که بودند ۱۳۹۷-۹۸ هایسال در شهرکرد دولتی هایدانشگاه ایثارگر

 نیحجم نمونه ب یآموزش یهادر پژوهش بود. نفر ۲۸۵ هاآن تعداد

 از نفر ۵۰ شامل نمونه گروهو  ]21[استنفر مطلوب  ۲۵تا  ۱۵

 نفر ۲۵ و آزمایش گروه نفر ۲۵( ایثارگر و شاهد دختر دانشجویان

های مالک شدند. انتخاب دردسترس صورت به که بود کنترل) گروه

بودن، عدم ابتال به اختالل ورود شامل دانشجوی دانشگاه دولتی

تر از روانی، فرزند دختر شاهد و ایثارگربودن، کسب نمره پایین

 های خروج شرکتمیانگین و تمایل به شرکت در جلسات بود. مالک

زمان، غیبت بیش از دو جلسه و جلسات گروهی به طور همدر سایر 

 عدم تمایل به شرکت در جلسات بود.

 بود: زیر هاینامهپرسش شامل پژوهش ابزار

 اين رد شناختیروان یستیبهز :شناختیروان بهزیستی نامهپرسش )۱

 کی بر هک ]22[نزیک و فیر والیئس۸۱ مقياس از استفاده با پژوهش

 خپاس )موافقم کامال تا مخالفم کامال از( یکرتیل ایدرجه۶ مقياس

 مولفه ۶ نامهپرسش اين .گرفت  قرار سنجش مورد شود،می داده

 با مثبت روابط خود، رشیپذ( شناختیروان یستیبهز مختلف

 ی)فرد رشد و هدفمند یزندگ ط،یمح بر تسلط ،یخودمختار  گران،ید

 در نامهپرسش نیا .دهدیم قرار سنجش مورد جداگانه صورت به را

 دیتای مورد آن یروای و گرفته قرار استفاده مورد یادیز قاتیتحق

 نیا ییبازآزما روش به ییایپا بیضر ]23[همکاران و یانیب .است

 با مثبت روابط خود، رشیپذ یهااسیمق خرده و ۸۲/۰ را اسیمق

 رشد و هدفمند یزندگ ط،یمح بر تسلط ،یخودمختار  گران،ید

 به ۷۸/۰ و ۷۰/۰ ،۷۷/۰ ،۷۸/۰ ،۷۷/۰ ،۷۱/۰ بیترت به را یشخص

 هلیوس به نامهپرسش نیا ییایپا حاضر پژوهش در .آوردند دست

 .آمد دست به ۷۳/۰ کرونباخ یآلفا بیضر

 ]24[ندکراسلو  آرگایلط توس نامهپرسش این :شادکامی نامهپرسش )۲

 رضایت، مقیاس خرده ۵ و است ماده ۲۹ دارای  و است شده ساخته

 گذارینمره روش دارد. نفس عزت و کارآمدی سالمتی، مثبت، خلق

 هر کهاست  )۳ تاصفر (ی اگزينه۴ لیکرت صورت به نامهپرسش اين

 قضاوت مورد ناشادی احساس تا زیاد شادی از را خود احساسات فرد

 نمره و است ۸۷ تاصفر  بین فرد نمره اساس این بر دهد.می قرار

 عدبُ  هس دارای نامهپرسش این است. بیشتر شادکامی نشانگر باالتر

 لندکراس و آرگایل است. منفی عاطفه نبود و رضایت مثبت، عاطفه

 پایایی و ۹۰/۰ کرونباخ آلفای ضریب کمک به را نامهپرسش پایایی

 هم روایی اند.کرده گزارش ۷۸/۰ هفته هفت طی را آن آزمایی باز

 نانآ درباره افراد دوستان ارزیابی از استفاده با نامهپرسش این زمان



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یاشکفتک یفاطمه محمود ۸۸

  ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱۲دوره                                                                            پژوهشی طب جانباز                                                                                                  -نامه علمیفصل

 عاطفه مقیاس با نامهپرسش این همبستگی شد. محاسبه ۴۳/۰

 با و ۵۷/۰ آرگایل زندگی از رضیات شخاص با ،۳۲/۰ برابر مثبت

آگاه و  پورعلی. آمد دست به -۵۲/۰ بک افسردگی نامهپرسش

 به ۹۱/۰ کرونباخ آلفای روش به را نامهپرسش این پایایی ]25[هریس

 فارسی فرم اراعتب ]26[نورباالو  پورعلیسی برر  در آوردند. دست

 ونباخکر آلفای ضریب از استفاده با آکسفورد شادکامی نامهپرسش

 بود. ۹۱/۰ گاتمن روش با و ۵۸/۰ کردندونیمه روش با ۹۳/۰

اصول اخالقی پژوهش شامل عدم اجبار برای شرکت یا ادامه جلسات 

 کنندگان و ارایه نتایجافشای هویت شرکتو حفظ رازداری و پرهیز از 

 کنندگان بود. همچنینبه صورت گروهی بدون استفاده از نام شرکت

به لحاظ اخالقی مقرر شد پس از پایان پژوهش، جلسات آموزشی 

 دانشجویان، لیست تهیه از سبرای گروه کنترل نیز اجرا شود. پ

 که دانشجویی ۵۰ و شد توزیع آنان از نفر ۱۸۰ بین هانامهپرسش

 دو رد و شده غربالگری کردند کسب را میانگین از ترپایین نمرات

 جلسه ۱۰ طی شآزمای گروه گرفتند. قرار کنترل و آزمایش گروه

 و کرد دریافت را ارتباطی و اجتماعی هایمهارت آموزش ایدقیقه۹۰

 .شد اجرا پیگیری ونیمماه یک از بعد و شد اجرا آزمونپس سپس

 و ]27[اجتماعی هایمهارت آموزش پیکج براساس آموزشی جلسات

  ]28[شد تدوین دانشجویان ویژه زندگی هایمهارت آموزش کتاب نیز

 .)۱ جدول(

 طیاستنبا تحلیل وی توصيف آمار سطح دو در آمده دست به هایداده

ز و با استفاده ا مکرر گیریاندازه با واریانس تحلیل از استفاده با

 شدند. تحلیل SPSS 22افزار نرم

 
 های ارتباطی و اجتماعیخالصه جلسات آموزش مهارت )۱ جدول

 شرح جلسات جلسه

 اول
دادن و گوش ؛شروع گفتگو و ادامه مناسب و خاتمه آن ؛ی روزمرههاتعارفهای مبادله یوهشآموزش  ؛تعریف مهارت اجتماعی ؛بیان اهداف طرح ؛ایجاد رابطه

 .پرسش و پاسخ

 دوم
ی مربوط به ابراز احساسات مثبت و منفی همراه با هامهارت ؛با شخصی که تقاضای فرد را رد کرده در برخوردالگو  ارایهآموزش نحوه تقاضاکردن از دیگران، 

 دادن تکلیف و پرسش و پاسخ.؛ تمرین

 سوم
 ؛تکلیف ارایه ؛های چرخه آگاهیاز طرف خود با استفاده از مهارت زدنحرف ؛اقداماتی برای توجه به خود ؛زدنهای حرفآموزش مهارت ؛با خود زدنحرف

 .دریافت بازخورد

 چهارم
 زدنحرفآموزش  ؛تکلیف و دریافت بازخورد ارایه ؛آمیزتوجه دادنگوشصریح و  زدنحرفاکتشافی، آموزش  دادنگوشجستجوگرانه و  زدنحرفآموزش 

 .بازخوردتکلیف و دریافت  ارایه ،واکنشی دادنگوشو  زیآمهیخصمانه، کنا ،گرانهسلطه

 پنجم
های با استفاده از زیرانداز مهارت دادنگوش ؛کردنهای توجهآموزش مهارت ؛واکنشی دادنگوش ؛فعال دادنگوشمزایای  ؛دادنگوشاستفاده از حلقه  ؛بازخورد

 تکلیف و دریافت بازخورد. ارایه، دادنگوشحلقه 

 ششم
کردن به دیگران همراه تمرین، بحث گروهی و ی مربوط به درخواست کمکهامهارتو  اندوه ،خشم شادی، مانند آموزش نحوه ابراز احساسات گوناگون

 پرسش و پاسخ و دادن تکلیف.

 هفتم
ثر با انتقاد، مهارت ونحوه برخورد مناسب و م ؛یر یانتقادپذ نحوه گفتن،طرز نه آموزش ؛ی رد تقاضای نامعقولهاوهیش آموزش ؛مروری بر مباحث جلسه قبل

 ی دیگران و پرسش و پاسخ و دادن تکلیف.عذرخواهپذیرفتن  مهارت ی؛خواهمعذرت

 .روش حل مساله ؛ی حل تعارض ناکارآمدهاروش ؛تشریح چگونگی مواجه با تعارض هشتم

 نهم
؛ نحوه آموزش و تمرین مشارکت و همکاری در خانه ؛نحوه پذیرفتن قوانین و مقررات در خانه و دادن تکلیف حیتشر ؛تشریح رعایت انضباط در خانواده

 در خانواده و پرسش و پاسخ و بحث گروهی. هابحرانآمدن با مسائل و مشکالت و کنار 

 دهم
پرسش و  گذاشتن به دیگران همراه با تمرین وتشریح نظر مثبت به خود داشتن و تشریح احترام ؛و پذیرفتن مسئولیت رفتار خود مسئوالنه تشریح رفتارکردن

 .آزموناجرای پس ؛پاسخ و دادن تکلیف

 

 هایافته

 گروه در داد نشان نمونه گروه شناختیجمعیت اطالعات بررسی

 گروه در بودند. جانباز فرزند نفر ۱۸ و شاهد فرزند نفر ۷ آزمایش

 همچنین بودند. جانباز فرزند نفر ۱۹ و شاهد فرزند نفر ۶ کنترل

 کنترل گروه و سال ۰۰/۲۶±۳۲/۱ مایشآز  گروه افراد سن میانگین

در جدول متغیرها  ن و دامنه نمراتمیانگی بود. سال ۴۱/۲±۹۰/۲۵

 .شد هارای ۲

 کررم گیریاندازه با واریانس تحلیل انجام برای الزم هایفرضپیش

 ودنبنرمال کنترل، و آزمایش گروه در افراد تصادفی تقسیم شامل

 شد یبررس وفنر یاسم -فولموگروک آزمون از استفاده با هانمره توزیع

 لوین آزمون با هاداده واریانس همگنی .بود نرمال هانمره توزیعو 

 نداشت وجود گروه دو واریانس در داریمعنی تفاوت که دش بررسی

)۰۵/۰>p (عدم همچنین .بود برقرار هاواریانس تساوی شرط لذا و  
 

 t آزمون از استفاده با گروه دو آزمونشیپ بین دارمعنی تفاوت
ت نداش وجود داریمعنی تفاوت گروه دو بین و شد بررسی مستقل

)۰۵/۰>p (بررسی نبود. آزمونپیش اثر کنترل به نیازی لذا و 

 شانن باکس ام آزمون با هاواریانس ماتریس یکسانی هایفرضیشپ

 ی(بهزیست بود برقرار هاواریانس ماتریس یکسانی مفروضه که داد

 .)p=۰۸/۰و  F=۹۱/۱۱: شادکامیو  p=۹۲/۰و  F=۰۸/۲شناختی: روان
 رسیبر ،بود هافرضپیش از دیگر یکی که نیز ماچلی کرویت فرض

شناختی روان بهزیستی در فرض این داد نشان نتایج و شد

)۹۸/۰=W، ۱۱/۰=p( شادکامی و )۶۱/۰=W، ۰۰۱/۰=p( بر ؛نشد برآورد 

 از پس لذا شد. استفاده گیسر-هاوس گرین آزمون از اساس این

هارای ررمک گیریاندازه با واریانس تحلیل نتایج ،شدهانجام محاسبات
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 ).۳ (جدولشد 

 
و  آزمونپسآزمون، در پیشنمرات متغیرها و دامنه میانگین نتایج ) ۲جدول 

 آزمایش و کنترل هایپیگیری در گروه

 حداکثر حداقل میانگین هاگروه هالفهوم

 شناختیروانبهزیستی 

 گروه آزمایش

 

 ۵۷ ۳۰ ۰۴/۳۹±۷۹/۵ آزمونیشپ

 ۵۷ ۳۰ ۷۲/۴۰±۳۰/۷ آزمونپس

 ۵۷ ۳۲ ۲۴/۴۰±۸۸/۵ پیگیری

 گروه کنترل

 ۶۰ ۴۲ ۲۰/۴۷±۱۹/۴ آزمونیشپ

 ۶۷ ۴۵ ۸۴/۵۴±۹۰/۴ آزمونپس

 ۶۷ ۴۷ ۶۴/۵۵±۴۰/۴ پیگیری

 شادکامی

 گروه آزمایش

 

 ۵۵ ۳۰ ۰۰/۴۱±۴۶/۶ آزمونیشپ

 ۶۶ ۳۵ ۹۲/۴۸±۱۸/۷ آزمونپس

 ۶۶ ۳۳ ۰۸/۴۷±۵۸/۷ پیگیری

 گروه کنترل

 ۵۷ ۳۰ ۰۴/۳۹±۷۹/۵ آزمونیشپ

 ۵۷ ۳۰ ۷۲/۴۰±۳۰/۷ آزمونپس

 ۵۷ ۳۲ ۲۴/۴۰±۸۸/۵ پیگیری

 
ی ات درون و بین گروهی براتاثیر بررسی  برایتحلیل واریانس ترکیبی  )۳جدول 

 و شادکامی شناختیروانمتغیر بهزیستی 

 مولفه
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
مقدار  Fمقدار 

p 
اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

 شناختیروانبهزیستی 

 ۱ ۳۰/۰ ۰۰۲/۰ ۴۶/۲۱ ۶۰/۴۱۵ ۲ ۲۱/۸۳۱ مراحل
 ۹۹/۰ ۳۲/۰ ۰۰۰/۰ ۵۴/۲۲ ۶۶/۵۶۰ ۱ ۶۶/۵۶۰ بندیگروه

تعامل مراحل 

 بندیو گروه
۴۹/۳۱۸ ۲ ۴۷/۱۶۲ ۲۲/۸ ۰۰۱/۰ ۱۴/۰ ۹۵/۰ 

 - - - - ۳۹/۱۹ ۹۶ ۹۶/۱۸۵۸ خطا

 شادکامی

 ۹۸/۰ ۱۷/۰ ۰۰۱/۰ ۹۶/۹ ۴۱/۵۱۶ ۴۳/۱ ۲۵/۷۳۴ مراحل

 ۹۹/۰ ۳۳/۰ ۰۰۰/۰ ۳۸/۲۴ ۱۶/۱۵۰۴ ۱ ۱۶/۱۵۰۴ بندیگروه

تعامل مراحل 

 بندیو گروه
۱۷/۳۶۱ ۴۳/۱ ۹۴/۲۵۰ ۸۴/۴ ۰۱/۰ ۰۹/۰ ۷۰/۰ 

 - - - - ۸۴/۵۱ ۰۸/۶۹ ۵۷/۳۰۸۱ خطا

 
 که داد نشان مکرر گیریاندازه با واریانس تحلیل جدول نتایج

 یرثتا از فارغ شادکامی و شناختیروان بهزیستی نمرات میانگین

 دش دارمعنی تغییر دچار پیگیری و آزمونپس مراحل طی بندیگروه

)۰۵/۰<p(. که بود آن بیانگر ۳ جدول دوم سطرهای نتایج طرفی از 

 مراحل از فارغ ارتباطی) و اجتماعی یهامهارت( بندیگروه متغیر

 و شناختیروان بهزیستی بر پیگیری) و آزمونپس آزمون،(پیش

 سطر یتنها در .)p>۰۵/۰(بود  دارمعنی یتاثیر  دارای شادکامی

 آموزش که بود آن از حاکی بندیگروه و مراحل تعامل به مربوط

 و شناختیروان بهزیستی بر ارتباطی و اجتماعی یهامهارت

  .داشت ثیرتا شادکامی

 بونفرونی تعقیبی آزمون از زوجی هایتفاوت بررسی منظور به

 گروه درشناختی روان بهزیستی متغیر در ).۴ (جدول شد استفاده

-آزمونپیش آزمون،پس-آزمونپیش نمرات میانگین بین آزمایش

-آزمونپس بین ).p>۰۵/۰( داشت وجود دارمعنی تفاوت پیگیری

 سه بین کنترل گروه در و )p<۰۵/۰( نبود دارمعنی تفاوت پیگیری

 در همچنین .)p<۰۵/۰( نداشت وجود داریمعنی تفاوت ،مرحله

 نمرات میانگین بین تفاوت آزمایش گروه در شادکامی متغیر

 )p>۰۵/۰(بود  دارمعنی پیگیری-آزمونپیش آزمون،پس-آزمونپیش
 شتندا وجود دارمعنی تفاوت پیگیری با آزمونپس بین ولی

)۰۵/۰>p(. داریمعنی تفاوت مرحله سه بین نیز کنترل گروه در 

 آموزش گفت توانمی اساس این بر .)p<۰۵/۰( نداشت وجود

 بر رفتاری شناختی رویکرد با ارتباطی و اجتماعی هایمهارت

 ثارگرای و شاهد دختر دانشجویان شادکامی وشناختی روان بهزیستی

 .بود موثر

 
گیری در گروه آزمایش و دو بین مراحل اندازههای دوبهبررسی تفاوت )۴جدول 

 و شادکامی شناختیروانکنترل در متغیر بهزیستی 

 مراحل آزمون
تفاوت 

 هامیانگین

خطای 

 معیارانحراف

مقدار 

 معناداری

 شناختیروانبهزیستی 

 آزمایش
 آزمونپیش

 ۰۰۱/۰ ۲۷/۲ -۶۴/۷ آزمونپس

 ۰۰۱/۰ ۱۶/۱ -۴۴/۸ پیگیری

 ۹۹/۰ ۲۱/۱ -۸۰/۰ پیگیری آزمونپس

 کنترل
 آزمونپیش

 ۹۰/۰ ۹۸/۰ -۰۵/۱ آزمونپس

 ۹۰/۰ ۸۰/۰ -۸۵/۰ پیگیری

 ۹۹/۰ ۷۳/۰ -۲۰/۰ پیگیری آزمونپس

 شادکامی

 آزمایش
 آزمونپیش

 ۰۰۱/۰ ۶۴/۰ -۹۲/۷ آزمونپس

 ۰۰۱/۰ ۶۴/۰ -۰۸/۸ پیگیری

 ۴۳/۰ ۲۶/۰ ۱۶/۰ پیگیری آزمونپس

 کنترل
 آزمونپیش

 ۹۹/۰ ۵۰/۱ -۶۸/۱ آزمونپس

 ۹۹/۰ ۸۰/۰ -۲۰/۱ پیگیری

 ۹۹/۰ ۸۲/۰ ۴۸/۰ پیگیری آزمونپس

 

  بحث

 یهامهارت گروهی آموزش اثربخشی بررسی حاضر پژوهش هدف

 بهزیستی بر رفتاری-شناختی رویکرد با ارتباطی و اجتماعی

 ایثارگر و شاهد دختر دانشجویان شادکامی و شناختیروان

 نشان نتایج بود. ۱۳۹۷ سال در شهرکرد شهرستان دولتی یهادانشگاه

 رویکرد با ارتباطی و اجتماعی هایمهارت گروهی آموزش داد

 ادکامیش و شناختیروان بهزیستی افزایش به منجر رفتاری-شناختی

 بهبود به منجر نیز ارتباطی هایمهارت آموزش .شد دانشجویان

 منجر ارتباطی و اجتماعی هایمهارت آموزش  همچنین و شادکامی

 با همسو جهت این از و دش افراد شناختیروان بهزیستی افزایش به

 است.  ,18]20 ,22[هاپژوهش برخی هاییافته

 آموزش شامل شناختیروان بهزیستی افزایش جهت در آموزش

 دیگران، هایارزش و احساسات درک ارتباط، برقراری هایمهارت

 هلامس حل نامطلوب، هیجانات یژهو به هیجانات مدیریت و کنترل

 مناسبی رفتارهای اجتماعی هایمهارت .]18[است تعارض حل و



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یاشکفتک یفاطمه محمود ۹۰

  ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱۲دوره                                                                            پژوهشی طب جانباز                                                                                                  -نامه علمیفصل

 فرادا به هامهارت این سازد.می ممکن را دیگران با ارتباط که هستند

 و سالم روابط خود پیرامون افراد دیگر با تا دهدمی را امکان این

 ریافتد افراد سایر از سازنده و مثبت هایپاسخ و کنند برقرار متقابل

 یارتقا به منجر اجتماعی و ارتباطی یهامهارت موزشآ .]29[نمایند

 و سالمت افزايش ،یانسان روابط یغنا افراد، یروان بهداشت

 شافزای را فرد روانی بهزیستی یجهنت در و دشومی سالم یرفتارها

 فرد ،اجتماعی و ارتباطی هایمهارت آموزش یندآفر  در .]28[دهدمی

 مهارت نظیر ارتباطی متعدد لمسای زمینه در گسترده صورت به

 هایدرخواست رد کردن،درخواست دادن،گوش مهارت گفتن،سخن

 آموزش غیره و پذیریمسئولیت پذیری، انتقاد عذرخواهی، نامعقول،

 و خودکارآمدی احساس تواندمی هاآموزش این که کندمی دریافت

 یبهزیست احساس نهایت در و دهد افزایش را فرد اجتماعی صالحیت

 .]29[بخشد بهبود را فرد

 مدیریت زمینه در آموزش و مثبت هیجانات تجربه دیگر، سوی از

 فرد یروان بهزیستی به دستیابی در موثری نقش استرس و تعارض

 ابراز نحوه زمینه در فرد ارتباطی هایمهارت آموزش جریان در دارند.

 سبک مهارت منفی هیجانات مدیریت نیز و منفی و مثبت هیجانات

 به منجر تواندمی استرس و خشم نظیر منفی هیجانات کند.می

 در و نماید تشدید را تعارضات و شده فرد در غیرانطباقی هایپاسخ

 رییادگی با پس شود. هیجانات این تشدید به منجر باطل دور یک

 ایجاد و آنها مدیریت ضمن منفی، هیجانات ابراز نحوه زمینه در

 احساسات هیجانات، مدیریت زمینه در شخصی کارامدی احساس

 را بهتری خود پذیرش و نگرش فرد و یابدمی افزایش فرد در مثبت

  شادکامی افزایش که است آن دیگر مساله آورد. خواهد دست به

 بنابراین ؛]30[دارد دانشجویان شناختیروان بهزیستی در موثری نقش

 فرد رد شادکامی افزایش تبعی نتیجه توانمی را بهزیستی افزایش

  دانست.

 تموفقي و یامکشاد هک اعتقادند اين بر یمتعدد محققان ،عالوه به

 آنان یامقابله یراهبردها به هايشانهدف به رسيدن در مردم

 و سازگار هک دارند یرفتارهاي و ارکاف امکشاد دافرا دارد. یبستگ

 نيايش و دعا نگرند،می امور به روشنی ديد با ،است نندهککمک

 شانن تالش و وششک خود از مساله حل برای مستقيم طور به دارند،

 افراد ديگر طرف از گيرند.می کمک ديگران از موقعبه و دهندمی

 فرو خياالت در نند،کمی عمل و رکف مخرب طرق به امکغيرشاد

 حل برای ردنکار ک از و کنندمی سرزنش را ديگران و خود روند،می

 شادکامی ارتقای برای اساس این بر .]31[ورزندمی اجتناب لکمش

 هایروش یابد، ارتقا لمسای با درست رویارویی هایروش باید

 هیجانات مدیریت هایروش شود، فراگرفته سازنده تعامالت

 یزن افراد شادترین حتی که چرا شود؛ کارآمد و یابد بهبود نامطلوب

 هایچالش با رویارویی در کوشندمی اما شوندمی نگران و مضطرب

 تواندمی تعارض حل زمینه در آموزش بنابراین .باشند استوار زندگی

 برقراری مهارت دهد. افزایش را زندگی هایچالش با رویارویی مهارت

 و دهد افزایش را طلبییاری و گرییاری همدلی، توانایی ارتباط،

 اتهیجان افزایش سبب که کند ایجاد را مثبتی و سازنده تعامالت

 نبعم زندگی مشکالت و هاچالش بروز هنگام و شودمی فرد در مثبت

 .]32[کندمی تامین را خوبی حمایتی

 و خود از افراد هک است هايیارزشيابی امیکشاد دیگر، سوی از

 جنبه تواندمی هاارزشيابی اين آورند.می عمل به یشانزندگی

 از خشنودی مورد در هک هاییقضاوت مانند باشد داشته شناختی

 هيجاناتی و خلق شامل هک عاطفی جنبه يا گيردمی صورت زندگی

 این بر .]33[شودمی ظاهر زندگی دهایرويدا به نشکوا در هک است

 را بهتری اجتماعی تعامالت فرد که زمانی گفت توانمی اساس،

 که زمانی یابد؛می افزایش وی دوستان دایره و نمایدمی برقرار

 مانیز  شود؛ روروبه هاچالش با بتواند و بیاموزد را تعارضات مدیریت

 ریبهت دید نماید، کنترل را خشم نظیر منفی هیجانات بتواند که

 در تریمثبت قضاوت و داشت خواهد خود هایتوانایی به نسبت

 افزایش شادکامی شناختی بعد و داشت هداخو خود زندگی زمینه

های با توجه به این نتایج باید به نقش آموزش مهارت یابد.می

اجتماعی و ارتباطی به عنوان راهکاری برای بهبود بهزیستی 

 شناختی و شادکامی بیشتر توجه شود.روان

 و اعصاب (جانباز پدران جانبازی نوع ،دسترسی محدودیت علت به

 این بر نشد. لحاظ جانبازی شدت و دو) هر یا جسمانی یا روان

 نیز و معلولیت نوع آتی هایپژوهش در شودمی پیشنهاد اساس

 اثربخشی به توجه با همچنین شود. لحاظ نیز مشکالت شدت

 رفتاری-شناختی شیوه به ارتباطی و اجتماعی یهامهارت آموزش

 امور و شهید بنیاد دانشجویی، مشاوره مراکز شودمی پیشنهاد

 و اجتماعی یهامهارت ارتقای هدف با را هاییدوره ایثارگران

 نمایند. برگزار ارتباطی

 
 گیرینتیجه

-شناختی رویکرد با ارتباطی و اجتماعی هایمهارت گروهی آموزش

 شادکامی و شناختیروان بهزیستی افزایش به منجر رفتاری

 .شودمی ایثارگر و شاهد دختر دانشجویان

 
 هرستانش ایثارگران امور و شهید بنیاد صمیمانه همکاری از قدرانی: و تشکر

 پژوهش این در کنندهمشارکت ایثارگر و شاهد دانشجویان و شهرکرد

 شود.می سپاسگزاری صمیمانه

 دش جلب پژوهش در شرکت برای هاآزمودنی تمام رضایت اخالقی: تاییدیه

 و اطالعات نشر عدم ها،آزمودنی برای تحقیق اهداف تشریح ضمن در و

 با ارتباط در ضمن در گرفت. قرار تایید مورد محقق توسط آزمودنی نتایج

 رشته دکتری رساله نتیجه حاضر پژوهش )۱۳۹۹٫۰۱۵( اخالق کمیته کد

 است. شهرکرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی شناسیروان

نامه دکتری نویسنده اول این پژوهش مستخرج از پایان منافع: تعارض

 است.

 نگارنده اول)، (نویسنده یاشکفتک محمودی فاطمه نویسندگان: سهم

 (نویسنده غضنفری احمد؛ )%۵۰( بحث اصلی/نگارنده مقدمه/پژوهشگر

 (نویسنده صولتی کمالسید؛ )%۳۰( آماری /تحلیلگرشناسروش )،دوم

 ).%۲۰( بحث گارندهشناس/نروش سوم)،
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