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مقدمه
ه( خز اوضوعات نگمخ ن كننده در عصم حاضم كر نرتنها زندگ شطص فمد (ر زندگ خانوخدگ و جااعر
رخ نيز تحن تأشيم قمخردخد و تبدهل ر اعض فمخگيم شده خسن خعتياد خسن ،رگونرخی كر خعتياد رخ ا توخن
انظوارخی خز ار(الت رهمپيوستر ت ي كمد كر فمدی ،خجتماع و خانوخدگ خسن رخاچاندرخن ،روزنتال،
هانگ ،هولمز ،نت  .)201۹ ،وخ تگ و سوءاصمف اوخد رعنوخن خختالالت ازان و عودكننده ا تأشيمخت و
پيش آهندهخی زه ت و فمهنگ  ،روخن  ،خجتماع  ،رفتاری و اعنوی در نظم گمفتر ا شود .خصوصيات
روخن -شطصيت خفمخد وخ تر ر اوخد ،صمفا ناش خز اصمف اوخد اطدر ني ن( ،ر خفمخد وخ تر ر اوخد قبل
خز خعتياد دخرخی نارساه های روخن و شطصيت عدهدهخی ودند كر عد خز خعتياد رصورت اطمبتمی ظاهم و
تردهد شد رهد ،هاگ ين ،دورند و دخني ز ،)201۹ ،همچنين نتاهج تحيييات نرانگم آن خسن كر خفمخد اعتاد
ر لحاظ هزه ت و سالات در وضعين اط و قمخر ندخرند و ايزخن كمتمی خز هزه ت ذهن رخ گزخرش
ا كنند پمهادرشين و وراا2012 ،؛ ح ين زخده ع خكبم13۹۷ ،؛ مق  .)13۹5 ،هزه ت ذهن ر خرزها
ك فمد خز كيفين زندگ خش گفتر ا شود و هزه ت روخنشناخت  ،هزه ت هيجان و هزه ت خجتماع
جزو اؤلفرهای خص هزه ت ذهن اح وب ا شوند كاافي د و سوهنگتون .)201۸ ،پارهای خز مرس
های ،هزه ت ذهن رخ خرزها فمد خز زندگ خوهش ،در دورههای زاان حال و گذشتر ا دخنند؛ خهن
خرزشيا شاال وخكنش هيجان فمد ر حوخدث و قضاوتها خسن كر وی در اره رضاهن خز زندگ خود خرخئر
ا دهند؛ نا مخهن هزه ت ذهن  ،درك فمد خز زندگ در حيطر رفتارهای هيجان  ،عم (مدهای روخن و
خ عاد سالان روخن خسن .پژوهشها در اره هزه ت ذهن ق مموهاه خز شطصين ،خنگيزش و عاالهای
شناخت خدرخك ،خعتماد رنفس و خوش ين ) رخ نران دخدهخند؛ كر تماا خهن عوخال در رضاهن خفمخد در
زندگ اراركن دخرند تيم و شمهف و سوك .)13۹1 ،
سازاان جهان هدخشن ،سالان روخن رخ رعنوخن حالت خز هزه ت كر در آن فمد توخناه های خود رخ ا
شناسد ،ا توخند ا فرارهای روخن هنجار كنار آهد ،ر نحو پمشمم اولدی كار كند و مخی خجتماع خوهش
افيد اشد تعمهف ا كند .در طن جنبش نوهن روخنشناخت اثبن نگم نيز ياری خز پژوهرگمخن مج تر
م لزوم در نظم گمفتن جنبرهای اثبن رم و افهوم هزه ت در تعمهف سالان روخن تأكيد كمدهخند و خغ ب
آنها فيدخن يماریهای روخن و وجود سطو االی خز هزه ت رخ رعنوخن سالان روخن ت ي ا نماهند
كاكا مخه  ،خفموز ،هوان ،ش(می .)13۹0 ،در وخقع وهژگ اهم سالان روخن كر فمد وخجد سالان ،اه ت
خز آن مخوردخر اشد خح اس هزه ت ها رضاهتمندی خسن .مخی اطالعر سالان روخن خزآنجاكر خن ان
اوجودی تک عدی ني ن و سالان وی امهون رشد همرجانبر و هماهنگ ك ير خ عاد الندگ  ،سمزندگ و
نراط روخن خسن ،پژوهرگمخن اهد رسوی عم يات كمدن سالان روخن رعنوخن نرانگان كر در مگيمنده
نرانرهای هزه ت ذهن خسن گام مدخرند .خصطال هزه ت ذهن اعادل شادی خسن كر در خد يات
ام و ر رجای ه(دهگم (ار ا روند خاا ر دليل افاهيم ياری كر در آن نهفتر خسن ر شادی خرجح خسن
و ر قضاوت فمد خز درجر ها ايزخن اط و ين كيفين كل زندگ خود خو خ الق ا گمدد كمهم و هم(ارخن،
.)13۹3
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خز جم ر دراانهاه كر هزه ت روخن رخ تحن تأشيم قمخر ا دهد ،م وخره دراان ا اشد ،م وخره
دراان  ،روه(مدی ه(پارچر و ن بتا جدهد خسن كر م خساس ط و گ تمش افاهيم و روشهای دراان
شناخت -رفتاری سنت ر وجود آاده خسن هاوك  ،پمخونچم و پارهخ .)2013 ،م وخره هک ساختار،
چارچوب ،تم ها خلگوه خز احتوخی شناخت خسن و هدف م وخره دراان  ،تغييم و هبود م وخرهها خسن.
م وخرهها اجموعرخی خز خا مخت ،هيجانها ،خح اسهای دن و شناخن وخژهها ه تند ده(هات و خرنن،
)2014؛ كر تأكيدش يرتم مرهررهای تحول ار(الت روخنشناخت  ،خستفاده خز ت(نيکهای مخنگيزه شده
و خرخئر افهوم سبکهای ايا رخی خسن حميدپور و خندوز .)13۸6 ،در خهن نوع دراان ر ترطيص و شناساه
م وخرههای ناسازگار خولير پمدخختر ا شود و خهن خام نمخ هبود رخ خفزخهش و نمخ عود رخ كاهش ا دهد
هورل و (م .)2016 ،روه(مد ادل م وخره دراان مخالف خش(ال اطت ف شناخن دراان كر م حال
تأكيد ا كند ،م خلگوهای خودوهمخنگم ،خح اس و رفتاری كر خز دورخن كودك فمد رهرر گمفترخند و در
سمتاسم ول زندگ فمد ت(مخر ا شوند ،تممكز ا كند .رشد م وخرهها خغ ب ر دورخن كودك ازا گمدد
روز ه و هم(ارخن .)13۹5 ،م خساس خهن نظمهر خفمخد ر خا م تجارب كودك انف م وخرههای ناسازگار
خولير رخ خهجاد ا كنند كر م شيوه تف(م ،خح اس و رفتار آنها در روخ ط صميمانر عدی و ساهم جنبرهای
زندگ شان تأشيمی ا گذخرند ل و هم(ارخن .)201۷ ،خهن دراان ادل جااع خز ادخخالت ابتن م تنظيم
هيجان خزجم ر خعتبار طر هيجان توسط خود و دهگمخن ،ادخخالت ابتن م خصال م وخرههای هيجان ،
آزااهش و خصال اورهای انف پيمخاون هيجانات ،ذهن آگاه  ،تعدهل پمدخزش هيجان  ،كاهش خستمس،
ازسازی شناخت  ،پذهمش و خشتياق و اهم ان ا خود رخ خرخئر دخده خسن ليه  ،تيمچ و ناپوليتنو.)2011 ،
نتاهج اطالعات اطت ف حاك خز خشم طر م وخره دراان ررم هزه ررت روخنشناخت  ،سررالان روخن،
خفزخهش شادكاا و كيفين زندگ ودند نوخكو ،2013 ،گ  ،هدخهن ،دهيان و شورخ ر.)13۹5 ،
خز خلگوهای ادخخ رهای روخنشناخت مج تر در دراان خعتياد و پيرگيمی خز عود در سالهای خخيم آاوزش
اهارت حل ا ه ر خسن كر م كمک ر يمار ،مخی ك ب اهارتهای ايا رخی الزم رانظور ادهمهن
اوقعينهای خطمساز و دراان خختالالت روخنشناخت هممخه تممكز دخرد الهنهن و هم(ارخن.)2016 ،
آاوزش اهارت حل ا ه ر خشاره ر هک فمخهند شناخت -رفتاری دخرد كر تنوع خز پاسخهای دهل و اليوه
رخ مخی ايا ر ا شمخهط ار(لساز فمخهم ا كند ،اوجب آگاه امخجعان خز وجود خرتباط ين تجم ر
نارخحت های روخن و ار(الت گوناگون زندگ ا شود و توخناه آنها رخ مخی تعمهف وخضحتم خز ار(الت و
خستفاده خز اهارتهای شناخت مخی كنار آادن ا اوقعينهای ا ه ر آفمهن خفزخهش ا دهد .امخجعان ،حل
ا ه ر رخ در هک چهارچوب ساختارهافتر فمخا گيمند و پ ا مند كر خكثم ار(الت اليوه چالش پذهم
ه تند اينورس-وخلي س .)2001 ،خز مهق آاوزش اهارتهای زندگ  ،فمد ا توخند ضمن مقمخری روخ ط
سالم و دوستانر ا هم االن و ساهم خفمخد ،خود رخ نيز در جمع اطم كمده و نياز ر خحتمخم رخ مآورده سازد
هيل و هم(ارخن .)201۸ ،امخجعان خز مهق دراان آاوزش اهارتهای حل ا ه ر ا آاوزند چگونر ا
ار(الت فع كر آنها رخ خحا ر نموده ايا ر كنند هوگارس و هم(ارخن .)201۹ ،آنها ا توخنند ا خرخئر
رخهحلهای جانرين مخی ار(الت رظاهم غيمقا لح ران ر آن نوع خايدوخری مسند كر الزار دراان و
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هبودی خسن كموگم و هم(ارخن .)2012 ،چون شيوع سوءخستفاده خز اوخد در جااعر اا خفزخهش چرمگيمی
هافتر خسن و خعتياد رعنوخن هک آسيب روخن و خجتماع خانوخدههای ياری رخ درگيم ساختر خسن ر همين
خا م مناارهای اطت ف مخی ابارزه اعمضر و تياضای اوخد اطدر ر كار گمفتر ا شود ر وریكر
سمااهرهای كالن ا صمف ابارزه ا تياضای اوخد اطدر ا شود و مخی پيرگيمی خز خعتياد نيز كارگاههای
اتعدد پيرگيمی خز خعتياد در سازاانهای اطت ف تر(يل ا شود .در خهن كارگاهها و هماهشهای ع م و
حت ر دنبال مناارهای اطت ف كر در رسانرهای ا(توب و غيم ا(توب خرخئر ا شود آگاه خانوخدهها و
حت خفمخد اعتاد خفزخهشهافتر و تماهل ر تمك خعتياد در خفمخد اعتاد يرتم شده خسن و اعتادهن يرتمی ر
امكز اراورهخی و روخنپزش( و كمپهای اتعدد جهن تمك خعتياد امخجعر ا كنند مخی خهن(ر دراانگمخن
خهن امكز در كنار ازگيمی خز اوخد توخنند خز فنون اطت ف روخندراان مخی تمك خعتياد و ازپموری آنها
خستفاده كنند الزم خسن خز ادل توخن طر اناسب خستفاده كنند تا خحتمال ازگرن اجدد ر خعتياد در
آنها كاهش ها د رحيم آفمهن .)13۹3 ،در رخستای خهن خهدخف پژوهش حاضم در پ پاسطگوه سؤخلهای
زهم خسن:
 .1آها م وخره دراان و آاوزش اهارتهای حل ا ه ر م هزه ت ذهن امدخن اتأهل سوءاصمف كننده
اوخد در كمپهای تمك خعتياد اؤشم خسن؟
 .2آها ين خشم طر م وخره دراان و آاوزش اهارتهای حل ا ه ر م هزه ت ذهن امدخن اتأهل
سوءاصمف كننده اوخد در كمپهای تمك خعتياد تفاوت وجود دخرد؟
روش
روش پژوهش حا ضم نيمر آزااه ر م آن پيشآزاون-پسآزاون ا دو گموه آزااهش و هک گموه گوخه و
دوره پيگيمی دوااهر ود .جااعر آااری پژوهش شاال ك ير امدخن اتأهل اعتاد امخجعركننده مخی خداات
دراان ر امخكز تمك خعتياد شررهمسررتان سررمپل ذهاب در سررال  13۹۷-۹۸ود و رصررورت نمونرگيمی در
دستمس تعدخد  60نفم خز آنها توسط فمخخوخن ابن م تر(يل دوره م وخره دراان و آاوزش اهارت حل
ا ه ر م خساس اعيارهای ورود ر پژوهش خنتطاب شدند .سپس ر صورت تصادف ر سر گموه ،هک گموه
گوخه  20نفم) و دو گموه آزااهش هم گموه  20نفم) تي رريم ندی خنجام شررد ،سررپس خز هم سررر گموه ا
پمسرناار هزه ت ذهن  ،پيشآزاون گمفتر شد .در خدخار پس خز دخدن آاوزشهای الزم ر گموه آزااهش،
اجدد خز هم سررر گموه پسآزاون گمفتر شررد گموه كنتمل هيچ آاوزشرر درهافن ن(مدند) و عد خز دو ااه
اجددخ شمكنكنندگان پمسرناارهای رضاهن خز زندگ و عوخ ف اثبن و انف رخ رعنوخن پيگيمی ت(ميل
كمدند .اعيارهای ورود ر پژوهش عبارتخند خز :دخو ب شررمكن در پژوهش ودن ،دخرخی سررطح تحصرريالت
حدخقل دهپ م ،ك ب نممخت پاهين در پم س رناار هزه ت ذهن  ،يماریهای ج مان ندخ شتر ا شند.
اعيارهای خموج عبارت ودند خز :غيبن هک ج ر ها يرتم خز هک ج ر خز ج ات ،عدم تماهل و خنگيزش
كاف جهن خدخار شمكن در دوره دراان .شيوه خجمخ ر خهن صورت ود كر خ تدخ پژوه رگم در امخكز كمپ
تمك خعتياد شهمستان سمپل ذهاب ،فمخخوخن ابن م تر(يل دوره م وخره دراان و آاوزش اهارت حل
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ا رره ر خعالم كمد و خفمخد كر دخو ب شررمكن در پژوهش ودند و شررمخهط ورود ر پژوهش رخ دخرخ ودند ر
شيوه نمونرگيمی در د ستمس خنتطاب شدند و در دو گموه آزااهش و هک گوخه ر شيوه ت صادف جاهگزهن
شدند .مخی شمكنكنندگان توضيح دخده شد كر ج ات دراان ر شيوه گموه جهن كمک ر آنها مخی
توخنمندی اؤلفرهای هزه ت ذهن خسن و تمام شمكنكنندگان ا رضاهن كاال وخرد م دراان شدند.
ابزارهای پژوهش
 .1مقیاس رضایت از زندگي .1ايياس رضاهن خز زندگ دهنم و هم(ارخن  ،)1۹۸5رانظور خندخزهگيمی عد
شناخت هزه ت ذهن خفمخد ،ن طر پنج سؤخل ايياس رضاهن خز زندگ رخ تهير كمدند .در خهن ايياس،
شمكنكنندگان ر همسال م روی هک يف هرن درجرخی لي(مت خز كااال اطالف تا كااال اوخفق) ،پاسخ
ا دهند .گفتن خسن كر ا خفزخهش نممه خفمخد در خهن ايياس ،نممه ك رضاهن خز زندگ خفزخهش ا ها د.
دخانر نممه خفمخد ين كمتمهن  0و يرتمهن  35ر دسن ا آهد .در نمونر خهمخن ضمهب آلفای كمونباخ ايياس
رضاهن خز زندگ مخ م ا  ،%۸4در نمونر سوئدی مخ م ا  %۸5و در دو نمونر ر ورك مخ م ا  %۸3ر دسن
آاد ش(می.)13۸۸ ،
 .2مقیاس عواطف مثبت و منفي .2در خهن اطالعر ،رانظور مرس

عد عا ف

هزه ت  ،م خساس مناار

عا ف اثبن و انف وخستون و هم(ارخن ،)1۹۸۸ ،خز صفنهای خ ي ي نتاه خستفادهشده خسن .سؤخالت
عا ف اثبن و انف هيجانات و خح اسات اطت ف رخ توصيف ا كنند و هم هک ر درون هک ايياس
عوخ ف اثبن و ا هک ايياس عوخ ف انف گموه ندی ا شوند .شمكنكنندگان تمام سؤخالت رخ م روی
هک ايياس پنچ درجرخی لي(مت پاسخ ا دهند .در خهن يف عدد  1نراندهنده عدم تجم ر هيجان و عدد
 5يانگم تجم ر يار زهاد هيجان ا اشد .مخی هم آزاودن نممه ك عوخ ف اثبن خز مهق جمع نممخت
شمكنكننده در همهک خز ده صفن توصيفگم هيجانات اثبن عالقراند ،هيجانزده ،نيمواند ،ارتاق،
سم ند ،هوشيار ،خوشذوق ،اصمم ،اتوجر ،فعال) و نممه ك عوخ ف انف خز مهق جمع نممخت
شمكنكننده در همهک خز ده صفن توصيفگم هيجانات انف پمهران  ،نارخحن ،گناه(ار ،وحرنزده،
اتطاصم ،تحمهکپذهم ،شما ار ،عصب  ،قمخر ،تمسان) احاسبر شد .نتاهج اطالعر ش(می  ،)13۸۸نران
دخد كر در ين دخنرجوهان خهمخن و سوئدی ،نتاهج تح يل عاال خكتراف و تح يل عاال تأهيدی عا ف اثبن
و انف  ،هم و ا هافترهای اطالعر وخت ون و هم(ارخن  ،)1۹۸۸خز ساختار دوعاا عا ف اثبن و انف
حماهن كمد .در نمونر خهمخن ضمخهب آلفای كمونباخ مخی ايياسهای عوخ ف اثبن و انف ر تمتيب مخ م
ا  0/۸0و  ،0/۷۷در نمونر سوئدی ر تمتيب مخ م ا  0/۷6و  0/۷6و در هم دو نمونر ر ورك مخ م ا 0/۷۸
و  0/۸1ر دسن آاد .در پژوهش گ تان طن  )13۹6ضمهب پاهاه آلفای كمونباخ  ۷۷/0ردسنآاده
خسن .در پژوهش حاضم ضمهب پاهاه پمسرناار ر روش آلفای كمونباخ مخی كل گموه نمونر در پيشآزاون
 0/۸۸و در پسآزاون  0/۸3ر دسن آاد.

)1. Satifaction Wich Life Scale (SWLS
)2. Positive and Negative ffectschedule (PANAS
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تر آاوزش

م وخره دراان هانگ و هم(ارخن  )13۹5/2003افهومسازی شده خسن؛ در خهن پژوهش خهن مناار در 12
ج ر گموه  ۹0دقييرخی در اورد گموه آزااهش خلف ر شم زهم خجمخ شد.
ج ر خول .در خهن ج ر ضمن مقمخری رخ طر ا خعضای گموه و فمخهمسازی زاينر خعتماد ،ساختار ج ات،
قوخنين گموه و خنجام توخفقهای الزم يان شد ،همچنين توضيحات حول احور آاوزش افهوم م وخره،
م وخره دراان گموه و نحوه ت(ميل پمسرناار م وخره ر شمكنكنندگان دخده شد ،همچنين
پمسرناارهای رعنوخن پيشآزاون توسط شمكنكنندگان ت(ميل شد و در پاهان ج ر ت( يف جهن خنجام
در انزل ر شمكنكنندگان دخده شد.
ج ر دوم .خ تدخ ر مرس ت( يف ج ر قبل پمدخختر شد ،سپس ضمن آاوزش افاهيم سوءاصمف اوخد
يان ع ل آن ر توضيح نيش م وخرههای ناسازگار در سوءاصمف اوخد و تأشيم م وخره دراان م هزه ت
ذهن پمدخختر شد درنهاهن ت( يف جهن خنجام در انزل ر شمكنكنندگان احول شد.
ج ر سوم .خ تدخ ر مرس ت( يف ج ر قبل پمدخختر شد ،سپس نيش آاوزش درروند دراان توضيح دخده
شد و خرتباط م وخره ا كودك درون ا يان اثالهاه خز م وخره ناسازگار يان شد ،همچنين در خهن ج ر
ر مرس عوخال اؤشم م خكت اب م وخره پمدخختر شد و درنهاهن ت( يف جهن خنجام در انزل ر
شمكنكنندگان دخده شد.
ج ر چهارم .خ تدخ ت( يف ج ر قبل اورد مرس قمخر گمفن ،سپس ا كمک شمكنكنندگان ر شناخن و
مخنگيطتن م وخرههای آنها ،تصاوهم ذهن ا خفمخد اهم زندگ خزجم ر هم االن و ساهم ك ان كر در
ش(لگيمی م وخره نيش دخشترخند پمدخختر شد ،همچنين ر شمكنكنندگان كمک شد تا ر هيجانهای
امتبط ا م وخرههای خود رخ تجم ر كنند در پاهان ج ر ر آنها ت( يف خرخئر شد.
ج ر پنجم .خ تدخ ت( يف ج ر قبل اورد مرس قمخر گمفن ،در خدخار ر هزه ت ذهن اؤلفرهای آن و
همچنين نيش عوخال اطت ف خصوصا م وخرهها در رضاهن خز زندگ و عوخ ف اثبن و انف پمدخختر شد
در پاهان ج ر ت( يف جهن خنجام در انزل ر آنها خرخئر گمدهد.
ج ر شرم .خ تدخ ت( يف ج ر قبل مرس شد ،خعتبار م وخرههای شمكنكنندگان امد آزاون قمخر گمفن
صحبن ا خعضای گموه جمعآوری شد ،همچنين شوخهد عين
و شوخهد عين تأكيد كننده م م وخره
رد كننده م وخرهها نيز جمعآوری شد و تعمهف جدهدی خز شوخهد تائيد كننده م وخرهها خرخئر گمدهد
درنهاهن ت( يف جهن خنجام در انزل ر آنها دخده شد.
ج ر هفتم .خ تدخ ت( يف ج ر قبل مرس شد ،همچنين كارتهای آاوزش م وخرهها تهير شد و ضمن
اعمف فمم شبن م وخرهها خز خفمخد درخوخسن شد تا ر كمک آاوزشدهنده م وخرههاه خود رخ شبن كنند،
درنهاهن ت( يف ج ر آهنده خرخئر شد.
ج ر هرتم .خ تدخ ت( يف ج ر قبل مرس شد و ا خستفاده خز ت(نيکهای گفتگوی خيال  ،گفتگوی
م وخره گفتگوی خيال ) ،ر توخنمندسازی يمار مخی جنگيدن ع ير م وخره و فاص ر گمفتن خز
م وخرههای ناسازگار پمدخختر شد ،درنهاهن ت( يف جهن خنجام در انزل خرخئر شد.
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ج ر نهم .خ تدخی ج ر ت( يف ج ر قبل امد مرس قمخ گمفن ،در خهن ج ر ر مقمخری گفتگو ين
م وخره و جنبر سالم ا شمكن فعال شمكنكنندگان پمدخختر شد ،همچنين فمم شبن م وخره امد مرس
قمخر گمفن ،خز شمكنكنندگان درخوخسن شد ناارخی ر وخلدهن خود نوه ند ،مقمخری گفتگوی خيال ا
وخلدهن در ج ر دراان خز مهق روش صندل خال خنجام شد ،در خدخار رفتارهای خاص رعنوخن آااجهای
خحتمال تغييم تعيين شد و ت( يف جهن خنجام در انزل خرخئر شد.
ج ر دهم .خ تدخ ت( يف ج ر قبل مرس شد ،رخهبمدهای دراان اوردنظم مخی تغييم رفتارهای اؤشم در
تدخوم م وخرهها توضيح دخده شد و روشهای اؤشم در توخناه كنتمل هيجانها و ت(انرها خرخئر شد ،ت( يف
ج ر در پاهان خرخئر شد.
ج ر هازدهم .خ تدخ ر مرس ت( يف ج ر قبل پمدخختر شد ،سپس مخ خز م وخرهها اانند خهثار و خ اعن،
احمواين هيجان و ازدخری هيجان در خعضای گموه اورد مرس قمخر گمفن و شيوه درسن خرتباط و خ مخز
عوخ ف و هيجان ر آنها آاوزش دخده شد ،در پاهان ت( يف ج ر خرخئر شد.
ج ر دوخزدهم .خ تدخ ت( يف ج ر قبل مرس شد ،در خدخار ر مرس روشهای اؤشم در تحمل خ تگ و
ناكاا در حين خنجام كارها م خساس م وخره خوهرتندخری پمدخختر شد در پاهان ج ر ضمن امور ك
ج ات پسآزاون گمفتر شد.
 .4آموزش گروهي مهارت حل مسئله .مناار رصورت هک فعالين گموه در  12ج ر  ۹0دقييرخی هم
هفتر دو ج ر ر شم زهم خنجام ا شود كر خز تر آاوزش ده( ون و ك وور 1۹۸4 ،افهومسازی شده خسن
حيدری و رسولزخده با باه .)13۸6 ،
ج ر خول .در خهن ج ر ر خهجاد خرتباط و آشناه خعضاء گموه ا ه(دهگم پمدخختر شد و آزاودن ها ااهارت
حل ا ه ر رانظور خرتيای سطح سالان و هدخشن روخن آشنا شدند توضيحات ت(مي پيمخاون ضمورت
خنجام پژوهش ،انطق و شيوه كار ،خنتظارخت ،خهدخف و نحوه اراركن خعضای گموه در مناارها ،خنجام ت(اليف
و شمكن انظم و فعال خعضا در ج ات ضمورت و نيش آاوزش اهارت حل ا ه ر در زندگ روزامه دخده
شد :ر آزاودن ها توضيح دخده شد كر چگونر توخناه اهارت حل ا ه ر فمد رخ قادر ا سازد تا ر ور اؤشمی
ا ائل زندگ رخ حل نماهد ا ائل اهم زندگ چنانچر حلنرده اق مانند خستمس روخن خهجاد ا كنند
كر ر فرار روخن انجم ا شود.
ج ر دوم .ر يان خالصر ج ر قبل و مرس ت(اليف پمدخختر شد ،در خهن ج ر ر آزاودن ها آاوزش
دخده شد كر :قدم خول در حل اوفيينآايز ار(ل خهن خسن كر خهن خدرخك رخ در خودتان پمورش دهيد كر تو
ا توخن ار(الت رخ حل كن پس خولين كاری كر اهد خنجام دهيد خهن خسن كر آرخاش خود رخ حفظ كنيد.
ر خصال اورهای غ ط پمدخختر و توخناه شناخن سالم خز ار(الت رخ دخشتر اشيد و آنها رخ رعنوخن هک
پدهده بيع پذهمند؛ ع ن موز اوفيينهای ا ه ر آفمهن رخ يان و ا تيال ا ار(ل مخورد نماهيد و در
هنگام مخورد ا ا ه ر ها ار(ل تأالكنيد و خز وخكنش خودكار پمهيز نماهيد مخی خهن انظور ا توخنيد خز
روش توقف ف(م خستفاده نماهيد هعن رجای خقدخم عجوالنر و دون تأال توقف نموده و ف(م كنيد كر چر
خقدخاات اهد صورت دهيد تا ار(ل م مف شود درنهاهن ت( يف خرخئر شد.
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ج ر سوم .خالصر ج ر قبل و مرس ت(اليف آزاودن ها و خاتيازده ر آنها خنجام شد خدخار امح ر خول
اهارت حل ا ه ر جهنگيمی صحيح ن بن ر ا ه ر) اورد حث قمخر گمفن و م اوخنع شناخت حل
ا ه ر اؤشم تأكيد شد درنهاهن ت(اليف خرخئر شد.
ج ر چهارم .خالصر ج ر قبل يان شد و ت(اليف آزاودن ها و خاتيازده ر آنها مرس شد .امح ر دوم
اهارت حل ا ه ر تعمهف و فماول ندی ا ه ر) :ا تممكز م ا ائ كر آزاودن ها خرخئر دخده ودند م لزوم
تعمهف دقيق ار(ل حث شد ر آزاودن ها آاوزش دخده شد ،گفتر شد مخی تعارهف ك چون ار(الت
خانوخدگ و ار(الت تحصي نم توخن رخهحلهای اؤشمی پيدخ كمد( ،ر ار(ل اهد هم چر وخضحتم و
خختصاص تم يان شود درنهاهن ت( يف خرخئر شد.
ج ر پنجم .ر يان خالصر ج ر قبل پمدخختر شد ،ت(اليف آزاودن ها مرس و خاتيازده ر آنها خنجام
شد ،خدخار امح ر دوم اهارت حل ا ه ر تعمهف دقيق و وخقع ينانر ا ه ر و ار(ل) توضيح دخده شد و
درنهاهن ر م مف كمدن خش(االت آزاودن ها در رخ طر ا اطالب كر تاكنون فمخگمفتر ودند پمدخختر شد
در پاهان ت( يف خرخئر شد.
ج ر شرم .ر يان خالصر ج ر قبل پمدخختر شد ،ت(اليف آزاودن ها مرس و خاتيازده ر آنها خنجام
شد امح ر سوم اهارت حل ا ه ر توليد رخهحلهای دهل و تهير فهمست خز رخهحلهای اطت ف) :ر
آزاودن ها آاوزش دخده شد سپس عد خز توضيحات فوق ا تأكيد م روش ارش ف(می آز ورن رخهحلهای
آن ر آزاودن ها آاوزش دخده شد.
ج ر هفتم .ر يان خالصر ج ر قبل پمدخختر شد ،ت(اليف آزاودن ها مرس و خاتيازده ر آنها خنجام
شد خدخار امح ر سوم اهارت حل ا ه ر توليد رخهحلهای دهل و تهير فهمست خز رخهحلهای اطت ف):
اجددخ م كمين رخهحلها نر كيفين آنها ،عدم خرزها رخهحلها در امخحل خ تدخه و توجر يرتم ر توليد
رخهحلها نر روش خجمخ تأكيد گمدهد .م مف خش(االت آزاودن ها در رخ طر ا اطالب كر تاكنون فمخگمفتر

ودند.
ج ر هرتم .ر يان خالصر ج ر قبل پمدخختر شد ،ت(اليف آزاودن ها مرس و خاتيازده ر آنها خنجام
شد امح ر چهارم اهارت حل ا ه ر تصميمگيمی) :در خهن امح ر الزم خسن رخهحلهای فهمسن شده در
امح ر قبل رخ در اورد خرزها قمخردخد و هتمهن رخهحل رخ خنتطاب كنيد ،ر آزاودن ها آاوزش دخده شد مخی
خهن(ر توخنيد رخهحلهای اطم شده رخ اورد خرزها قمخر دهيد هتم خسن آنها رخ روی هک مگ كاغذ هاددخشن
كنيد و مخی خرزها هم هک خز رخهحلها خز ت(نيک دو ستون خستفاده نماهيد ر خهن صورت كر در هک ستون
احاسن هک رخهحل و در ستون دهگم اعاهب آن رخ نوه يد ،سپس م خساس اياه ر خهن دو ستون در اورد
حذف ها خنتطاب رخهحل تصميمگيمی كنيد.
ج ر نهم .ر يان خالصر ج ر قبل پمدخختر شد ،ت(اليف آزاودن ها مرس و خاتيازده ر آنها خنجام
شد خدخار امح ر چهارم اهارت حل ا ه ر تصميمگيمی) :توضيحات پيمخاون تصميمگيمی دخده شد ر
آزاودن ها توضيح دخده شد كر تصميم گيمی خوب هميرر آسان ني ن و در ياری خز اوخقع اا تمجيح
ا دهيم در اورد مخ ا ائل خاص تصميمگيمی ن(نيم همر تصميمهاه كر ا گيمهم پياادهای خوب
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ها د دخرند نا مخهن در اورد تصميمگيمی در خصوص ا ائ كر اطمهن ني تيم و ام(ن خسن پياادهای
دی دخشتر اشند ،دودل ه تيم ،تصميمگيمی ا ت زم ا هولينپذهمی خسن و خي خز امدم مخی فمخر خز
خهن ا ه ر خز تصميمگيمی خوددخری ا كنند خاا خگم اا ا فمخهند تصميمگيمی درسن و عوخا كر م
تصميمگيمی اا تأشيم ا گذخرند آشنا شوهم ،خهن كار چندخن هم دشوخر نطوخهد ود.
ج ر دهم .ر يان خالصر ج ر قبل پمدخختر شد ،ت(اليف آزاودن ها مرس و خاتيازده ر آنها خنجام
شد ،خدخار امح ر چهارم اهارت حل ا ه ر تصميمگيمی) ،توضيح سر عاال آگاه و خ العات فرارهای
خجتماع كر در تصميمگيمی اهد ر آنها توجر كنيم.
ج ر هازدهم .ر يان خالصر ج ر قبل پمدخختر شد ،ت(اليف آزاودن ها مرس و خاتيازده ر آنها خنجام
شد ،خدخار امح ر چهارم اهارت حل ا ه ر تصميمگيمی) امخحل تصميمگيمی انطي  :امح ر ازشناس
امح ر جمعآوری خ العات امح ر خرزها امح ر خنتطاب امح ر خجمخ توضيح دخده شد.
ج ر دوخزدهم .ر يان خالصر ج ر قبل پمدخختر شد ،ت(اليف آزاودن ¬ها مرس و خاتيازده ر آن¬ها
خنجام شد امح ر پنجم اهارت حل ا ه ر خشبات و از ين ) :پس خز خنتطاب هتمهن رخهحل خز ين رخهحلهای
ام(ن اهد آن رخ ر خجمخ گذخرهد و در عمل نتيجر آن رخ اورد خرزها قمخر دهيد ر عبارت در خهن امح ر ر
خجمخی رخهح كر خولوهن دخرد و افيد و اناسب خسن پمدخختر ا شود و سپس عد خز خجمخی رخهحل ر
پياادهای آن رخهحل توجر ا شود .درنهاهن ضمن اموری م ج ات پسآزاون گمفتر شد.
شیوه اجرا .خجمخی پژوهش رخهنتمتيب ود كر پس خز ك ب اجوز نمونرهای خنتطاب شده خز امخكز تمك
خعتياد ر صورت ت صادف در گموههای آزااهش خلف و ب و گموه گوخه جاهگزهن شدند؛ سپس گموه آزااهش
م وخره دراان ر ادت  12ج ر گموه و ر ادت هک ااه ر صورت ج ات  ۹0دقييرخی هفترخی دو
ج ر در روزهای دو شنبر و چهار شنبر خز ساعن  15تا  16:30و گموه اهارتهای حل ا ه ر نيز ر ادت
 12ج ر گموه و ر ادت هک ااه ر صورت ج ات  ۹0دقييرخی هفترخی دو ج ر در روزهای ه(رنبر
و سرررشررنبر خز سرراعن  13:30خل  15در امكز تمك خعتياد كر مخی آاوزش خختصرراصهافتر ود خجمخ شررد،
درحال كر در خهن ادت گموه گوخه مناار و آاوزش خاصررر رخ درهافن ن(مدند؛ خزخهنرو ر دليل ا رررائل
خخالق ر گموه گوخه تعهد دخده شد كر پس خز پاهان ج رها گموههای آزااهش ،آنها نيز تحن ادخخ ر قمخر
گمفتند؛ خ العات ام وط ر امخحل پيشآزاون ،پسآزاون و پيگيمی ،در گموه گوخه و گموههای آزااهرررر ،
جهن تجزهروتح يل خز آزاون تح يل وخرهانس اطت ط ا خندخزههای ا(مر ا نممخفزخر خس.پ .خس.خس ن رررطر
ي نوچهار خستفاده شد.
یافتهها
ايانگين و خنحمخف خستاندخرد سن شمكنكنندگان گموه آزااهش م وخره دراان  )1/۹۹ 33/۸0سال،
ايانگين و خنحمخف خستاندخرد سن شمكنكنندگان گموه آزااهش اهارتهای حل ا ه ر  )1/4۸ 33/35و
ايانگين و خنحمخف خستاندخرد گموه گوخه  )1/65 32/۹0سال خسن.
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جدول  .1شاخصههای توصیفي عواطف مثبت و منفي و رضایت از زندگي برای گروههای آزمایش و گواه
در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون () n=60
شاخصهای آماری

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

متغیر

گموه

ايانگين

خنحمخف
اعيار

ايانگين

خنحمخف
اعيار

ايانگين

خنحمخف
اعيار

عوخ ف
انف

م وخره دراان
حل ا ه ر
گوخه
م وخره دراان
حل ا ه ر
گوخه
م وخره دراان
حل ا ه ر
گوخه

3۹/5
3۸/۹
3۸/5
26
2۷/6
2۷/2
14/5
14/45
15/25

11/2
2/44
3/12
3/۹۷
3/۷
3/۹۹
1/6۸
1/1۹
1/۹۹

2۸/6
30
3۸/05
34/۷5
32/5
2۷/25
1۹/65
20/۹5
14/15

4/۷۹
4/۹۷
3/45
4/12
4/03
3/۹4
2/42
2/60
2/3

30/3
32/2
3۷/۹2
34/3
32/3۹
2۷/35
1۸/6۷
1۹/56
15/01

4/51
3/۷۸
3/23
3/۸۷
4/24
3/۸۹
2/۹۸
2/03
2/5

عوخ ف
اثبن
رضاهن
خز زندگ

در امح ر پيشآزاون ايانگين و خنحمخف اعيار عوخ ف انف در گموه آزااهش م وخره  3۹/5و  ،11/2در
گموه آزااهش اهارتهای حل ا ه ر  3۸/۹و  2/44در گموه گوخه  3۸/5و  3/12ا اشد ،ول در امح ر
پسآزاون ايانگين و خنحمخف اعيار عوخ ف انف در گموه آزااهش م وخره  2۸/6و  4/۷۹در گموه آزااهش
اهارت حل ا ه ر  30و  4/۹۷و در گموه گوخه  3۸/05و  3/45ر دسن آاد همچنين در امح ر پيشآزاون
ايانگين و خنحمخف اعيار عوخ ف اثبن در گموه آزااهش م وخره  26و  ،3/۹۷در گموه آزااهش اهارتهای
حل ا ه ر  2۷/6و  3/۷در گموه گوخه  2۷/2و  3/۹4ا اشد ،ول در امح ر پسآزاون ايانگين و خنحمخف
اعيار عوخ ف اثبن ايانگين و خنحمخف اعيار در گموه آزااهش م وخره  34/۷5و  4/12در گموه آزااهش
اهارت حل ا ه ر  32/5و  4/03و در گموه گوخه  2۷/25و  3/۹4ر دسن آاد .همچنين در امح ر پيشآزاون
ايانگين و خنحمخف اعيار رضاهن خز زندگ در گموه آزااهش م وخره  14/5و  ،1/6۸در گموه آزااهش
اهارتهای حل ا ه ر  14/45و  1/1۹در گموه گوخه  15/25و  1/۹۹ا اشد ،ول در امح ر پسآزاون
ايانگين و خنحمخف اعيار رضاهن خز زندگ ايانگين در گموه آزااهش م وخره  1۹/65و  2/42در گموه آزااهش
اهارت حل ا ه ر  20/۹5و  2/60و در گموه گوخه  14/15و  2/3ر دسن آاد.
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جدول  2نتایج آزمون توزیع طبیعي نمرهها و آزمون همگني واریانسها
گروه
متغیر
م وخره دراان
حل ا ه ر
گوخه
م وخره دراان
حل ا ه ر
گوخه
م وخره دراان
حل ا ه ر
گوخه

عوخ ف
انف
عوخ ف
اثبن
رضاهن خز
زندگ

آزمون کولموگراف-اسمیرنف

شیب رگرسیون

آزمون لوین

درجر
آزخدی

آااره

سطح
اعنادخری

درجر
آزخدی

آااره

سطح
اعنادخری

آااره

سطح
اعنادخری

20
20
20
20
20
20
20
20
20

0/12
0/20
0/22
0/1۹
0/1۸
0/1۷
0/14
0/13
0/10

0/20
0/22
0/1۷
0/13
0/16
0/11
0/20
0/20
0/20

5۷

2/24

0/13

1/15

0/21

5۷

0/30

0/۷3

1/3۸

0/1۷

5۷

0/11

0/۹۸

0/۸4

0/41

ا توجر ر جدول  ،2آاار  Zآزاون كولموگمخف-خسميمنف مخی تماا اتغيمهای پژوهش در تماا گموهها
اعنادخر ني ن؛ نا مخهن ا توخن نتيجر گمفن كر توزهع اتغيمها نماال خسن .همچنين هافترها نران دخد كر
آااره  fآزاون لوهن جهن مرس همگن وخرهانس اتغيمها در گموههای پژوهش مخی اتغيمهای وخ تر
عوخ ف انف  ،عوخ ف اثبن و رضاهن خز زندگ ) اعنادخر ني ن .خهن هافترها نران ا دهد كر وخرهانس خهن
اتغيمها در گموهها همگن خسن .مخی مرس افموضر كموهن ها اعنادخری رخ طر ين اتغيمها خز آزاون اجذور
خ ارت ن خستفاده شد .هافترها نران دخد كر آااره اجذور خ ارت ن  )32/۹0در سطح  0/03اعنادخر
خسن؛ نا مخهن ين اتغيمهای پژوهش رخ طر اعنادخر وجود دخرد .در جدول  3نتاهج آزاون تح يل وخرهانس
اطت ط خندخزههای ت(مخری گزخرششده خسن آزاون  F 2ها آزاون اله صنعن خندخزه خشم) ،آزاون  F 2ها
آزاون اله صنعن آزاون خسن كر مخالف R2كر ر دنبال پيش ين رفتار م خساس كل اتغيمهای
ا تيل ا اشد ،خهن آزاون يان همكدخم خز اتغيمها رصورت تنها چر سهم در پيش ين اتغيم وخ تر
دخرد .ايادهم ردسنآاده ا سر ايدخر  0/02ضعيف) 0/15 ،اتوسط) و  0/35قوی) اياه ر ا شود.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیریهای مکرر در سه گروه در سه مرحله
متغیر

گروهها

عوخ ف
انف

م وخره
دراان
حل ا ه ر

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

امخحل ادخخ ر
امخحل × گموه
ين گموه
امخحل ادخخ ر
امخحل × گموه

52/26
۷۷/26
134/40
52/26
۹6/20

2
2
1
2
2

26/13
3۸/63
134/40
26/13
4۸/10

نسبت
F
1۹/۷6
2۹/22
24/4۸
16/۸0
30/۹2

سطح

اندازه

معناداری

اثر

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

0/34
0/43
0/3۹
0/30
0/44

فصلنامه خانواده درماني كاربردي

عوخ ف
اثبن

م وخره
دراان
حل ا ه ر

رضاهن خز
زندگ

م وخره
دراان
حل ا ه ر
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120/00
4۸/۷1
4۹/51
23۸/00
5۹/26
64/۸6
12۸/13
23/۷1
112/۹1
4۸/13
42/۸6
143/26
۹۹/00

ين گموه
امخحل ادخخ ر
امخحل × گموه
ين گموه
امخحل ادخخ ر
امخحل × گموه
ين گموه
امخحل ادخخ ر
امخحل × گموه
ين گموه
امخحل ادخخ ر
امخحل × گموه
ين گموه
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1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1

120/00
24/35
24/۷5
23۸/00
2۹/63
32/43
12۸/13
11/۸5
56/45
4۸/13
21/43
۷1/63
۹۹/00

2۹/۷4
25/۷۹
26/21
31/۸4
2۹/63
32/43
21/5۸
2/۷4
3/56
3/۸2
1/34
۷1/63
4/46

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/04۷
0/033
0/01۸
0/050
0/014
0/041

0/43
0/40
0/40
0/45
0/50
0/52
0/36
0/0۷
0/0۸
0/06
0/0۸
0/10
0/10

نتاهج جدول  3نران ا دهد كر ادخخ ر م وخره دراان م نممه عوخ ف انف  )P= 0/001ا خندخزه خشم
 ،0/3۹عوخ ف اثبن  )P=/001ا خندخزه خشم  0/45و رضاهن خز زندگ  )P= 0/01۸ا خندخزه خشم  0/06و
ادخخ ر اهارتهای حل ا ه ر م نممه عوخ ف انف  )P= 0/001ا خندخزه خشم  ،0/43عوخ ف اثبن )P=/001
ا خندخزه خشم  0/45و رضاهن خز زندگ  )P= 0/041ا خندخزه خشم  0/10اؤشم وده خسن.
جدول  4نتایج آزمون بنفروني در سه مرحله به تفکیک گروهها
متغیرها

عوخ ف
انف
عوخ ف
اثبن
رضاهن خز
زندگ

مرحله ()I

گروه طرحواره درماني

گروه حل مسئله

گروه گواه

ايانگينها
)(I-J

خطای
اعيار

ايانگينها
)(I-J

خطای
اعيار

ايانگينها
)(I-J

خطای
اعيار

پسآزاون
پيگيمی
پيگيمی
پسآزاون
پيگيمی
پيگيمی
پسآزاون

پيشآزاون
پيشآزاون
پسآزاون
پيشآزاون
پيشآزاون
پسآزاون
پيشآزاون

*4/۸4
*4/50
0/55
*3/50
*3/52
0/۷۹
*5/00

1/2۸
1/20
0/31
0/۷4
0/۷۸
0/34
0/5۷

*5/5۸
*5/0۸
0/۷۸
*3/44
*3/10
0/۹1
*4/۷۸

1/26
1/14
0/40
0/22
0/1۹
0/5۷
0/62

0/41
0/6
0/5۸
1/0۸
0/50
0/5۸
0/6۷

0/26
0/40
0/33
0/۸۹
0/۹4
0/2۸
0/44

پيگيمی
پيگيمی

پيشآزاون
پسآزاون

*

0/54
0/3۷

*

0/60
0/3۸

5/10
0/4۸

4/۸5
0/52

0/5۹
0/3۸

0/4۸
0/۸۸
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جدول  4اياه ر سر امح ر در گموههای آزااهش م وخره دراان و اهارتهای حل ا ه ر و گموه گوخه
نران ا دهد كر تفاوت در عوخ ف انف  ،عوخ ف اثبن و رضاهن خز زندگ  )P=0/001در امخحل پسآزاون
و پيگيمی در قياس ا پيشآزاون ،اعنادخر و خهن تأشيم تا امح ر پيگيمی پاهدخر اانده خسن؛ درحال كر در
گموه گوخه ،خهن تفاوتها اعنادخر ني ن .)P=0/05
جدول  .5نتایج آزمون تعقیبي LSDبرای مقایسه تفاوت عواطف منفي ،عواطف مثبت و رضایت از زندگي
متغیر
عواطف
منفي

عواطف
مثبت

رضایت از
زندگي

گروهها

تفاوت میانگینها

خطای انحراف استاندارد

p

گموه م وخره دراان و
گموه آاوزش حل ا ه ر
گموه م وخره دراان و
گموه گوخه
گموه آاوزش حل ا ه ر و
گموه گوخه
گموه م وخره دراان و
گموه آاوزش حل ا ه ر
گموه م وخره دراان و
گموه گوخه
گموه آاوزش حل ا ه ر و
گموه گوخه
گموه م وخره دراان و
گموه آاوزش حل ا ه ر
گموه م وخره دراان و
گموه گوخه
گموه آاوزش حل ا ه ر و
گموه گوخه

-2/3

1/3۸

0/04

-10/2۷

1/14

0/001

-۷/۹6

1/3۷

0/001

3/51

0/۸۹

0/001

۸/3۷

0/۹0

0/001

4/۸6

0/۸۹

0/001

-1/24

0/56

0/03

6/۷5

0/5۷

0/001

۷/۹6

0/56

0/001

نتاهج جدول فوق نران ا دهد كر ين تأشيمگذخری محوخه دراان و آاوزش اهارتهای حل ا ه ر م
عوخ ف انف تفاوت اعنادخری اراهده وجود دخرد .مرس جدول ايانگينها نران ا دهد كر ايانگين
عوخ ف انف در گموه م وخره دراان  ،)2۸/6ن بن ر گموه آاوزش اهارتهای حل ا ه ر  )30كاهش
اعنادخری دخشتر خسن .همچنين ايانگين نممخت گموه م وخره دراان  )2۸/6و آاوزش اهارتهای حل
ا ه ر  )30ن بن ر گموه گوخه  )3۸/05كاهش اعنادخری دخشتر خسن .دراجموع نتاهج نران ا دهد كر
م وخره دراان ن بن ر آاوزش اهارتهای حل ا ه ر تأشيمگذخری يرتمی م عوخ ف انف دخشتر خسن.
همچنين نتاهج جدول فوق نران ا دهد كر ين تأشيمگذخری محوخه دراان و آاوزش اهارتهای حل
ا ه ر م عوخ ف اثبن تفاوت اعنادخری اراهده وجود دخرد .مرس جدول ايانگينها نران ا دهد كر
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ايانگين عوخ ف اثبن در گموه م وخره دراان  )34/۷5ن بن ر گموه آاوزش اهارتهای حل ا ه ر
 )32/5خفزخهش اعنادخری دخشتر خسن .همچنين ايانگين نممخت گموه م وخره دراان  )34/۷5و آاوزش
اهارتهای حل ا ه ر  )32/5ن بن ر گموه گوخه  )2۷/25خفزخهش اعنادخری دخشتر خسن .دراجموع نتاهج
نران ا دهد كر م وخره دراان ن بن ر آاوزش اهارتهای حل ا ه ر تأشيمگذخری يرتمی م عوخ ف
اثبن دخشتر خسن؛ و در آخم نتاهج جدول فوق نران دخد كر ين تأشيمگذخری محوخه دراان و آاوزش
اهارتهای حل ا ه ر م رضاهن خز زندگ تفاوت اعنادخری وجود دخرد .مرس جدول ايانگينها نران
ا دهد كر ايانگين رضاهن خز زندگ در آاوزش اهارتهای حل ا ه ر  )20/۹5ن بن ر گموه م وخره
دراان  )1۹/65خفزخهش اعنادخری دخشتر خسن .همچنين ايانگين نممخت گموه آاوزش اهارتهای حل
ا ه ر  )20/۹5و م وخره دراان  )1۹/65ن بن ر گموه گوخه  )13/15خفزخهش اعنادخری دخشتر خسن.
دراجموع نتاهج نران ا دهد كر آاوزش اهارتهای حل ا ه ر ن بن ر م وخره دراان تأشيمگذخری
يرتمی م رضاهن خز زندگ دخشتر خسن.
بحث و نتیجهگیری
نتاهج نران دخد كر ين ايانگين نممخت گموههای اورد اياه ر تفاوت اعنادخری در هزه ت ذهن هعن
اؤلفرهای عوخ ف انف  ،عوخ ف اثبن و رضاهن خز زندگ وجود دخرد .در خدخار نتاهج آزاون تعييب LSD
نران دخد كر م وخره دراان ن بن ر آاوزش اهارتهای حل ا ه ر تأشيمگذخری يرتمی م عوخ ف انف
و اثبن دخشتر خسن؛ و آاوزش اهارتهای حل ا ه ر ن بن ر م وخره دراان تأشيمگذخری يرتمی م
رضاهن خز زندگ دخشتر خسن .خهن هافتر ،هم و ا هافترهای هاشم و هم(ارخن  ،)13۹5اهمی ايدم و
هم(ارخن  ،)13۹3كنگ و هم(ارخن  ،)2015ااره ون  ،)2014ا اشد .در تبيين هبود م وخرههای
حوزه مد و مهدگ شاال احمواين هيجان  ،مد /رهاشدگ  ،خعتمادی /درفتاری ،خنزوخی خجتماع ،
نيص /شمم و ش( ن در خشم ادخخ ر دراان م وخره احور ا توخن ر نيش ت(نيکهای شناخت و تجم
خشاره كمد .درنتيجر ا خستفاده خز رخهبمدهای شناخت يمارخن هاد ا گيمند كر خنتظار غيموخقع ينانر خود رخ
ابن م خهن(ر خفمخد اهم زندگ اهد ادخم در دستمس اشند و هميرر ر هک شيوه رفتار كنند ،تغييم دهند.
ت(نيکهای شناخت همچنين دهدگاه يمار در اورد خودش رخ تغييم ا دهند .يمارخن شوخهد تائيد كننده
و رد كننده م وخرههاهران رخ يان كمده و ين م وخره خص و جنبر سالم كر خح اس خرزشمندی خو
مخی آنها ر خراغان ا آورد ،گفتگوه مقمخر ا كنند .دراانگم همچنين ا خستفاده خز ت(نيکهای تجم خز
مهق ت(نيکهای مقمخری گفتگو و تصوهمسازی ذهن ر يمار كمک ا كند تا نيازهای هيجان خرضا نرده
دورخن كودك رخ رناسد.
رخهبمدهای رفتاری روهژه روهاروه نيز رعنوخن تبيين مخی خشم طر م وخره دراان م م وخرههای
حوزه مد و مهدگ در خفمخد دخرخی عالئم خضطمخب رخ اهد اوردتوجر قمخردخد .ا خستفاده خز ت(نيکهای رفتاری
يمارخن رتدرهج هاد ا گيمند ر گموه ها پيوندند ،ا دهگمخن خرتباط مقمخر كنند .خفمخد دخرخی عالئم خضطمخب
خز مهق ت(نيکهای رفتاری هاد ا گيمند ن بن ر خنتياد وخكنش خفمخ نران ندهند ،ر اوقعينهای
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خجتماع وخرد شوند و ر خصال مخ خز نيطرضعفهاهران اانند جمئن آاوزی و هادگيمی اهارتهای
خجتماع پمدخزند .وجود عوخال گموه  ،فعالسازی ت(نيکهای م وخره دراان رخ ت هيل نموده و آشار
جبمخن اهم م م وخرههای امكزی خز قبيل مد و مهدگ  ،خنزوخی خجتماع  ،خعتمادی و احمواين
هيجان دخرد .ا توخن گفن كر فمخهند گموه ج ات و جو حاك خز پذهمش و همدل در ول ج ات
دراان  ،اعث كاهش نممخت و تعدهل م وخرههای حوزه مد و مهدگ خفمخد شده خسن .نتاهج پژوهش
همچنين حاك خز خشم طر م وخره دراان م همر م وخرههای حوزه خودگمدخن و عم (مد اطتل شاال
م وخرههای ش( ن ،وخ تگ  /كفاهت  ،آسيبپذهمی ن بن ر ضمر و يماری و خوهرتن تحول نيافتر/
گمفتار ود .خزآنجاه كر م وخره دراان سهم يرتم و تممكز يرتمی م عوخ ف دخرد ن بن ر آاوزش
اهارتهای حل ا ه ر تأشيم يرتم م عوخ ف انف و اثبن دخرد.
كنگ و هم(ارخن  ،) 2015نران دخدند كر توجر آگاهانر ر حال در عم (مد عا ف و رفتاری ا خفزخهش
ذهن رفاه ،كاهش روخن عالئم و وخكنش عا ف و هبود ايمرخت رفتاری هممخه خسن .خز سوی دهگم رضاهن
خز زندگ هک خرزها شناخت خز زندگ خسن .اؤلفر عا ف هزه ت نراندهنده خرزها خفمخد خز شمخهط
زندگ آنان خسن .ا توخنيم خهن نوع خرزها رخ ا قضاوت ك فمد در اره كيفين زندگ خو اياه ر كنيم.
خحتماال خفمخد ا توخنند شمخهط زندگ خود رخ مرس كنند ،خهمين خهن شمخهط رخ سبک و سنگين كنند و
سپس زندگ خود رخ در هک ايياس ها دخانر رضاهتمندی تا نارضاهتمندی خرزها كنند .ر خهن قضاوت
شناخت ك رضاهتمندی خز زندگ گفتر ا شود .اؤلفر زهم ناه قضاوت رضاهتمندی پمدخزش شناخت
خسن ،ر همين ع ن ياری خز پژوهشها ر روشهاه كر خهن قضاوتها ش(ل ا گيمند توجر ا كنند و
همين وخ تر ودن رضاهن خز زندگ ر ا ائل شناخن اعث ا شود كر آاوزش اهارتهای حل ا ه ر
ن بن ر م وخره دراان تأشيمگذخری يرتمی م رضاهن خز زندگ دخشتر اشد .م خساس هافترهای پژوهش
پيرنهاد ا شود :م وخره دراان رخ رعنوخن دراانهای تمجيح در اياه ر ا آاوزش اهارتهای حل
ا ه ر در تأشيمگذخری م عوخ ف اثبن و انف در سوءاصمف كنندگان اوخد خستفاده قمخردخد و آاوزش
اهارتهای حل ا ه ر رخ رعنوخن دراانهای تمجيح در تأشيمگذخری م رضاهن خز زندگ در سوءاصمف
كنندگان اوخد خستفاده قمخردخد ،خز احدودهنهای پژوهش حاضم ا توخن ر اوخرد زهم خشاره كمد :خنتطاب
نمونر در خهن پژوهش رصورت در دستمس صورت پذهمفتر خسن .عدم كنتمل اتغيمهای خحتمال تأشيمگذخر
اثل شطصين ،وهژگ های جمعين شناخت  ،خهن پژوهش در سطح شهمستان سمپل ذهاب صورت پذهمفتر
و اهد در تعميم خهن نتاهج ر ساهم نياط جااعر جانب خحتياط رخ رعاهن نمود .لذخ پيرنهاد ا گمدد ،خز
اطالعات ول خستفاده شود تا توخن ا خ مينان هتمی ر تعميم نتاهج پمدخختر شود ،همچنين ا خفزخهش
دخدن گموه نمونر ا توخن تفاوت تأشيمخت و تغييمخت نتاهج آزاونها رخ اهم ا دقن يرتمی اياه ر كمد.
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كااال اطالفم

اطالفم

كم اطالفم

نر اوخفيم

نر اطالفم

كم اوخفيم

اوخفيم

5

خگم ا توخن تم زندگيم رخ خز نو ت(مخر كنم ،چيزی رخ تغييم
نم دخدم.

2
3
4

كااال اوخفيم

1

زندگيم خز يرتم جهات ر وضعين خهدهآل و اوردنظمم
نزدهک خسن.
شمخهط زندگ ان عال خسن.
خز زندگيم رخض ه تم.
تاكنون چيزهای اهم رخ كر در زندگ ا خوخستم ر
دسن آوردهخم.
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خح اس گناه

۷

تمس و وحرن

۸

خصوان

۹

شور و شوق

10

غمور و خفتطار

11

زودرنج

12

هوشياری

13

شما اری

14

خوشذوق

15

قمخری

16

اصمم

1۷

اتوجر و دقيق

كم

اتوسط

زهاد

يار زهاد
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Abstract
Aim: This study aimed to compare the effectiveness of schema therapy and problem
solving skills training on the mental well-being of married men who abuse drugs and
are in addiction treatment centers in Sarpol Zahab. Methods: The present research
method was quasi-experimental with pre-test-post-test design and follow-up period
with two study and control groups. The statistical population included all addicted
married men who went to addiction treatment centers in Sarpol Zahab city in 20182019. Sixty people were selected by convenience sampling and were randomly
replaced into three groups, including 20 people in the study group of schema therapy,
20 people in the study group of problem-solving skills, and 20 people in the control
group. First, all three groups were assessed with the Life Satisfaction Scale of Diener
et al. (1985) and the Positive and Negative Affect Schedule (Watson et al., 1988). Both
study groups received 12 sessions of 90 minutes under the intervention of Young,
Young, J. E., Klosko, J. S. & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy, and Dixon &
Clover Problem Solving Skills 1984, and the control group did not receive any
intervention. The data were analyzed using mixed variance analysis of repeated
measures. Results: The results indicated the effect of schema therapy intervention on
negative emotions (F = 24.48, P = 0.001), positive emotions (F = 31.84, P = 0.001)
and life satisfaction (= 3.82). F, P = 0.081) and the effect of the intervention of problem
solving skills on negative emotions (F = 29.74, P = 0.001), positive emotions (F =
21.58, P = 0.001) and life satisfaction (46/46). F = 4, P = 0.041). And this effect
remained stable in the follow-up stage. Conclusion: Based on the results of the study,
it can be concluded that schema therapy and problem-solving skills can be used by
therapists as the preferred therapies in the interventions of drug users.
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