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Aims Life skills teaching programs are the applications of psychology in various personal and 
social fields, held with the aim of promoting mental and physical health and preventing mental, 
physical and social harm. The aim of this study was to investigate the effect of life skills teaching 
(perception of problem solving and decision making) on hopefulness and happiness of martyrs 
and veterans children.
Materials & Methods In this applied semi-experimental research with the pre-test post-
test with control group design, between 2015 and 2016, 40 children of martyrs and veterans 
in Tehran were selected by convenient sampling method and randomly assigned to the 
experimental and control groups (each group 20 people). To collect the data, standardized 
Oxford Happiness Questionnaire and Miller Hopefulness Questionnaire were used. The 
experimental group received 11 sessions life skills teaching (each session one hour) for 2 
weeks (perceived problem solving and decision making) and the control group did not receive 
interventional control. The data were analyzed by SPSS 15, using multivariate variance analysis 
and multivariate and one-way covariance analysis.
Findings In the post-test stage, the mean scores of happiness and hopefulness variables 
increased, which were significant in the happiness variable compared to the control group 
(p=0.006, F=4.534), but there was no significant difference between the two groups regarding 
the hopefulness variable (p=0.246, F=0.864).
Conclusion Life skills teaching (perception of problem solving and decision making) is effective 
in increasing the happiness of martyrs and veterans children, but it does not affect their 
hopefulness increase.
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های زندگی (ادراک حل مساله تاثیر آموزش مهارت
گیری) بر امیدواری و شادکامی فرزندان و تصمیم

  شاهد و ایثارگر
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 ،یواحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان ،یگروه علوم انسان
   رانیگرمسار، ا

  
  چکيده

در  یشناسروان یاز جمله کاربردها ،یزندگ یهاآموزش مهارت یهابرنامه :فاهدا
سطح بهداشت  یاست که با هدف ارتقا یو اجتماع یمختلف فرد یهاعرصه
برگزار  یو اجتماع یجسمان ،یروان یهابیاز آس یریشگیو پ یو جسمان یروان
(ادراک  یزندگ یهاآموزش مهارت ریتاث ی. پژوهش حاضر  با هدف بررسشودیم

 ثارگریفرزندان شاهد و ا یو شادکام یدواریر ام) بیریگمیحل مساله و تصم
  انجام گرفت.

با طرح  یشیآزمامهیاز نوع ن یپژوهش کاربرد نیدر ا :هاو روش مواد
نفر از فرزندان  ۴۰، تعداد ۱۳۹۴-۹۵آزمون با گروه کنترل در سال سپ -آزمونشیپ

صورت به دردسترس انتخاب شده و یریگشهر تهران با روش نمونه ثارگریشاهد و ا
 یگردآور منظورنفر). به ۲۰در گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند (هر گروه  یتصادف
نامه آکسفورد و پرسش ینامه استانداردشده شادکامپژوهش، از پرسش یهاداده

 ،ساعتهکیجلسه  ۱۱استفاده شد. گروه آزمون،  لریم یدواریاستانداردشده ام
ساله و (ادراک حل م یزندگ یهامدت دو هفته تحت آموزش مهارتبه

افزار ها با نرمنکرد. داده افتیدر یا) قرار گرفت و گروه کنترل مداخلهیریگمیتصم
SPSS 15 انسیکووار لیو تحل رهیچندمتغ انسیوار لیتحل  یهاو توسط آزمون 
  شدند. لیتحل رهیمتغو تک رهیچندمتغ
 یدواریو ام یشادکام یرهاینمرات متغ نیانگیآزمون مدر مرحله پس :هایافته
 دارینسبت به گروه کنترل معن یشادکام ریدر متغ شیافزا نیکه ا افتی شیافزا

دو گروه آزمون و  نیب یدواریام ریدر مورد متغ ی) ولp=۰۰۶/۰؛ F=۵۳۴/۴بود (
  ).p=۸۶۴/۰؛ F=۲۴۶/۰مشاهده نشد ( یداریکنترل تفاوت معن

) بر یریگمیاک حل مساله و تصم(ادر یزندگ یهاآموزش مهارت :گیرینتیجه
 یدواریام شیموثر است، اما در افزا ثارگریفرزندان شاهد و ا یشادکام شیافزا
  ندارد. یریتاث

  یریگمیحل مساله، تصم ،یمهارت زندگ ،یشادکام ،یدوراریام ها:کلیدواژه
  

  ۰۲/۰۳/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  mati@yahoo.commahnazzahنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه

شناسی در جهان امروز، کاربست اصول یکی از کاربردهای علم روان
های نوین زندگی و پیشگیری از مسایل شناسی در یافتن شیوهروان

. ]1[و مشکالت فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی است
شناسان و ای را پیش روی روانگرا افق تازهشناسی مثبتروان

شناسی به جای شوده است و در این شاخه از روانپژوهشگران گ
های تاکید بر شناسایی و پژوهش کمبودهای روانی و کاستی

یا درمان آنها به شناخت و ارتقای وجوه مثبت و  رفتاری و ترمیم
شود. از مفاهیم اساسی در جنبش نقاط قوت انسان توجه می

 شناسیوانهای نوین رکه خود یکی از شاخه گراشناسی مثبتروان
  .]2[اشاره کرد و امیدواری توان به شادکامیمی ،است

ای به امیدواری شده گرا توجه ویژهشناسی مثبتدر جنبش روان
است. امیدواری یک حالت انگیزشی با درنظرگرفتن اهداف روشن 

سو انگیزه خواستن و اراده برای برای زندگی است. در امید از یک 
های مناسب برای سوی دیگر، بررسی راهحرکت به سوی اهداف و از 
. امیدواری، مجموعه افکار هدفمند ]3[حصول به اهداف نهفته است
آید. راهبردها، دست میها و راهبردها بهاست که از طریق عامل

شوند را نشان توانایی ادراک مسیرهایی که منتهی به هدف می

 آن تواند به واسطهها، درکی را که فرد میدهد. عاملمی
دهد. در هایی در طول این مسیرها آغاز نماید را نشان میفعالیت

تواند به عنوان یک عامل واقع، امیدواری نگرشی ویژه است که می
ها به سوی اهداف و محرک در بنیادنهادن و تقویت فعالیت

کار رود همچنین در ارتباط با شادی، پشتکار، موفقیت و سالمتی به
عالوه بر این، امید به عنوان پایه شخصیتی  .]4[کننده باشدو کمک

شود و منبع زندگی انسان است. به عالوه یک در نظر گرفته می
بخش است که بهزیستی و تندرستی را افزایش نیروی التیام

دهد. همچنین مشخص شده است که امید با کارآیی درمانی می
بیماران  ارتباط دارد و اصوًال به عنوان یک عنصر ضروری برای بهبود

  .]5[شوددر نظر گرفته می
اند که افراد امیدوار نسبت به افرادی و همکاران نشان داده کرمانی

تری دارند، تغذیه و مراقبت دارند، دلبستگی ایمنکه امید کمی 
بهتری را دریافت کرده و از حمایت اجتماعی کافی برای انطباق با 

امید به عنوان عاملی طور کلی،  . به]6[اندمشکالت برخوردار بوده
اندازی فراتر از سازد تا چشمبرای غنای زندگی، افراد را قادر می

وضعیت کنونی خود را ببینند. امید به عنوان یکی از منابع مقابله 
العالج در های صعبانسان در سازگاری با مشکالت و حتی بیماری

شامل  امید و همکاران، اسنایدر. براساس نظر ]2[شودنظر گرفته می
دارابودن اهداف ارزشمند  ،از ای از شرایط است که عبارتمجموعه

 شخصی و ادراک توانایی برای تولید راهبردها در تعقیب اهداف
 ء، امید نوعی روند فکری و دارای دو جزاسنایدرعقیده  به است.

های هدفمند) های هدفمند) و مسیرها (طرحتفکر عامل (اراده
ریق رفتارهای هدفمند در تشکیل و تعیین عد از طاست و هر دو بُ 
و روانی  ضروری و موجب سازگاری و سالمت جسمی ،میزان امید

دهنده توان فرد در خلق شناختی امید و نشان ءاست. مسیرها جز
 ءی دستیابی به اهداف است. تفکر عامل جزهای معقول براراه

برای  خصی در مورد تواناییشدهنده برداشت انگیزشی امید و نشان
رسیدن به اهداف گذشته، حال و آینده است. تفکر عامل یعنی 

های فرضی به تواند از طریق راهاعتقاد به این مطلب که فرد می
ویژه در زمان سوی هدفی مشخص حرکت کند و بدان دست یابد؛ به

اندازی انگیزه الزم برای رویارویی با موانع، تفکر عامل در راه
 دراسنای. ]6[دیگر حایز اهمیت است گذاشتن در مسیرهایقدم

معتقد است زمانی که افراد در راه دستیابی به اهداف خود به 
کنند و رسند؛ اهداف معمولی زندگی خود را رها میبست میبن

گزینند. چون امید خودکشی را به عنوان یک هدف نامناسب بر می
ظر ف زندگی در نآمیز به اهدابه عنوان احساس دستیابی موفقیت

کند که فرد را برای مقابله بهتر تقویت می شود؛ باورهایگرفته می
  .]6[دهداین خود تمایل به خودکشی را در فرد کاهش می
کار توان با دو معنی بههمچنین واژه شادی در زبان انگلیسی را می

برد. یکی شادی است که در این صورت از هیجان مثبت در زمان 
مندی نای دوم آن، شادکامی و سعادتایم. اما معحال سخن گفته

است که در این معنای اخیر، شادکامی با خشنودی و رضایت از 
گرا از آن شناسی مثبترسد در رواننظر میزندگی مترادف است و به

بودن، نیکی و شود. این رویکرد، شادکامی را در خوببحث می
  . ]7[داندزندگی در سایه آن می

ان بزرگ یعنی تعجب، ترس، خشم، شادکامی یکی از شش هیج
. شادکامی عبارت از بودن ]8[شودشادکامی، تنفر و نگرانی قلمداد می

بودن از زندگی در حالت خوشحالی، سرور و هیجانات مثبت، راضی
. ]9[خود و فقدان افسردگی، اضطراب و سایر هیجانات منفی است 

ست که فرد بر این باور است که شادکامی درجه و میزانی ا هوونون
اش را به عنوان یک زندگی کامًال مطلوب با آن کیفیت کلی زندگی
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. شادکامی چندین جزء اساسی را در بر ]10[دهدمورد قضاوت قرار می
گیرد. جزء هیجانی که فرد از نظر ُخلقی، شاد و خوشحال است، می

جزء اجتماعی که فرد از روابط اجتماعی خوبی با دیگران برخوردار 
تواند از آنها حمایت دریافت کند، سرانجام جزء و میشود می

شود فرد اطالعات را به روش خاصی پردازش شناختی که باعث می
رو در شادکامی، کرده و مورد تعبیر و تفسیر قرار دهد. از این

های شناختی تواند جنبهشان میارزشیابی افراد از خود و زندگی
های هیجانی از یا جنبهمثل قضاوت در مورد خشنودی از زندگی 

جمله ُخلق یا عواطف در واکنش به رویدادهای زندگی را در بر 
. لذا شادکامی، حالتی ذهنی است كه شامل سه مولفه ]11[گیرد

و رضایت از  وجود هیجانات مثبت، عدم وجود هیجانات منفی
است. شادی از نظر کارکردی اهمیت دوگانه دارد، از یک  زندگی

س مثبتی است که از حس ارضا و پیروزی طرف شادی، احسا
شود. زمانی که به صورت درونی احساس مثبت کنیم، حاصل می

کند. بنابراین خوشایندی شادی، شادی زندگی را خوشایند می
اثر های غیرقابل اجتناب زندگی و ناامیدی را خنثی و بیتجربه
ها را برای پرداختن به سازد. از طرفی شادی اشتیاق آدممی
  . ]9[کندهای اجتماعی آسان میعالیتف

های شناختی، شادکامی را به عنوان آنچه در راه رسیدن به تئوری
گرایی، شادی بینند، در حالی که نظریه لذتشود میهدف تجربه می

رسد نظر می. به]8[بیندرا به عنوان وضعیت آخر یا خود هدف می
 آرگیلختی توسط شناکامی روانترین پژوهش در زمینه شاد گسترده

هایش را در کتابی با عنوان انجام گرفته باشد. وی حاصل پژوهش
رباره معنای د آرگیلشناسی شادی گزارش نموده است. روان

گوید که مفهوم شادکامی، مبهم و اسرارآمیز است، اما شادکامی می
چیست. دانند که شادکامی خوبی میواضح است که بیشتر مردم به

ها که از مردم درباره معنای شادکامی سئوال شده یابیدر زمینه
اند که غالبًا شادکامی، بودن در حالت خوشحالی و است، پاسخ داده

بودن از زندگی خود است. های مثبت یا راضیسرور یا دیگر هیجان
البته وی معتقد است که عالوه بر این دو جزء یعنی عواطف مثبت 

که عبارت از فقدان افسردگی و و رضایت، جزء سومی نیز وجود دارد 
، آرگیل. بنابراین از دیدگاه ]7[اضطراب یا دیگر عواطف منفی است

شادکامی دارای سه جزء اساسی هیجان مثبت، رضایت از زندگی و 
نبود هیجانات منفی از جمله افسردگی و اضطراب است. او و 
همکارانش دریافتند که روابط مثبت با دیگران، هدفمند بودن 

داشتن دیگران و طبیعت نیز از اجزای ی، رشد شخصی، دوستزندگ
  . ]11[شوندشادکامی قلمداد می

در رابطه با شادکامی،  ]13[داینرو  ]12[و همکاران آرگیلعالوه بر این، 
معتقدند که افراد استراک و شوارز اند. نظریاتی را بیان داشته

بینی خوششادکام کسانی هستند که در پردازش اطالعات به منظور 
و خوشحالی سوگیری دارند؛ یعنی اطالعات را طوری پردازش و 

نیز  ]13[داینر. ]12[شودا منجر میکنند که به شادمانی آنهتفسیر می
معتقد است که شادکامی، نوعی ارزشیابی است که افراد از خود و 

آورند و مواردی از قبیل رضایت از زندگی، شان به عمل میزندگی
شود مثبت، فقدان افسردگی و اضطراب را شامل می هیجان و ُخلق

  .]14[ه شکل شناخت و عواطف استهای مختلف آن نیز بو جنبه
های اخیر، اعتقاد بر این است كه شادزیستن و از سوی دیگر در سال

داشتن طرح و ربرخورداری از زندگی امیدوارانه مستلزم درنظ
ها این برنامه ای منسجم برای این منظور است. یکی ازبرنامه

. طبق بیانیه سازمان جهانی ]2 ,9[های زندگی استآموزش مهارت
های زندگی یعنی دارابودن تعدادی مهارت و ، مهارت]15[بهداشت

شود. به عبارت ویژگی در افراد که باعث بهبود کیفیت زندگی آنها می

تر، رسیدن به خودآگاهی، داشتن توانایی حل مساله، تفکر دقیق
گیری، فردی، قدرت تصمیمفکر نقادانه، روابط خوب بینخالق، ت

و احساس همدردی و همدلی با دیگران  قدرت مقابله با فشار
ای از های زندگی مجموعه. به بیان دیگر، مهارت]16[است
های سازگاری و رفتار مثبت و مفید را هایی است که زمینهتوانایی

های مسئولیت د تاسازیآورد. این توانایی فرد را قادر مفراهم می
زدن به خود و نقش فردی و اجتماعی خود را بپذیرد و بدون صدمه

دیگران نیازها، انتظارات و مسایل روزانه را به شکل اثربخشی پاسخ 
توانند اعمال شخصی و اعمال های زندگی می. مهارت]17[دهد

مربوط به دیگران و نیز اعمال مربوط به محیط اطراف را طوری 
به ت کنند که به سالمت بیشتر منجر شود و سالمت بیشتر هدای
  . ]18[است و اجتماعی روانی -عنی آسایش جسمانیم

های زندگی، از جمله کاربردهای های آموزش مهارتبرنامه
های مختلف فردی و اجتماعی است که با شناسی در عرصهروان

هدف ارتقای سطح بهداشت روانی و جسمانی و پیشگیری از 
شود. این های روانی، جسمانی و اجتماعی برگزار میبآسی

ها توانایی افراد در برخورد موثر با مقتضیات زندگی، همراه با مهارت
استرس و اضطراب امروزی را باال برده و به عنوان یک عامل 

  . ]1[کندکننده اولیه عمل میپیشگیری
ش اند که آموزدر پژوهشی نشان داده ]2[و همکاران شیرکوند
های زندگی بر شادکامی و امید بیماران مبتال به دیابت نوع مهارت

در پژوهش خود نشان  ]19[قاسمیو  عقیلیدو موثر بوده است. 
های زندگی (خودآگاهی، کنترل خشم، اند که آموزش مهارتداده

آموزان دختر مقطع ورزی) بر سازگاری دانشارتباط موثر، جرات
 و خلعتبرین گلستان موثر بود. دانشگاهی استامتوسطه و پیش

های زندگی به مهارت اند که آموزشنشان داده ]20[حقیقیعزیززاده
داری موجب افزایش سالمت روان در دانشجویان طور معنی

های آموزش مهارتکه  انددریافته ]21[و همکاران سالمیان شود.می
ا ت ۲۵زندگی بر افزایش شادکامی و عزت نفس همسران جانبازان 

 شهر مینودشت موثر بوده است. ۷۵%
های زندگی در نشان داده است که آموزش مهارتتاتل پژوهش 

گیری، ارتباطات، های تصمیمنوجوانان منجر به ارتقای توانایی
 ]23[و همکاران لوپیس. ]22[افزایش اعتماد به نفس آنها شده است

روانی اند که بهداشت در بررسی ارتقای بهداشت روانی بیان کرده
های مهارت زندگی نظیر عملکرد شناختی ، مثبت به کیفیت مولفه

اعتماد به نفس، مهارت حل مساله و مدیریت استرس در زندگی 
که در طول دو سال  ]24[و همکاران مگنینشود. پژوهش مربوط می

های ساله در زیرگروه۱۴-۲۴جوان  ۲۲۲۲در جنوب آفریقا و روی 
ان داده است که برنامه آموزش متفاوت فرهنگی انجام شد، نش

ای بر جلوگیری از رفتارهای های زندگی، نقش عمدهمهارت
داری میان آمیز جوانان داشته است و ارتباط معنیخشونت
توان از این منظر میهای زندگی و رفتار اجتماعی وجود دارد. مهارت

 اذعان داشت که با توجه به زندگی ماشینی امروز که افراد با مسایل
ای روبرو هستند، مواجهه با مسایل و مشکالت و مشکالت عدیده

زندگی امری طبیعی است، ولی چگونگی برخورد با این مسایل و 
کند و این امر نیز، مشکالت است که سالمت افراد را تضمین می

های زندگی است. مهارت حل خود در گرو برخورداری از مهارت
راهکارهای مناسب در فایق  مساله، تالش و کوشش افراد در یافتن

آمدن بر مسایل و مشکالت زندگی است. این مهارت خود مستلزم 
اخذ تصمیمات درست در برخورد با مسایل و مشکالت است؛ یعنی 

گیری. این دو مهارت، زندگی فرد را قادر برخورداری از مهارت تصمیم
ی سازسازد تا به طور موثرتری با مسایل زندگی برخورد و چارهمی



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یمهناز زحمت  ۱۱۰

   ۱۳۹۹ تابستان، ۳، شماره ۱دوره                                          نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

گیری مناسب و ادراک های تصمیمکند؛ لذا اگر افراد مجهز به مهارت
و حل مسایل باشند؛ بهزیستی جسمانی و روانی آنان در سطح 
مطلوبی خواهد بود؛ در غیر این صورت شخص استرس و فشارهای 
روحی و روانی بسیاری را متحمل خواهد شد که این امر ممکن 

و مشکالت جسمانی نیز مواجه  است در درازمدت آنان را با مسایل
  .]17 ,25[سازد

دهند؛ لذا با توجه در ایران، جوانان اکثریت جمعیت را تشکیل می
به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه طبیعی است که با مسایل و 

ویژه اقتصادی و های مختلف بهمشکالت متعددی در عرصه
های زندگی و رترداری آنها از مهارو باشند. لذا برخواجتماعی روبه

تواند آنها را در رویارویی با مشکالت های متناظر با آن میآموزش
تر سازد. در این بین شرایط فرزندان شاهد و ایثارگر زندگی آماده

نسبت به سایر جوانان دشوارتر است؛ چرا که آنها عالوه بر مسایل و 
 هاست که فقدان و یا اسارت ومشکالت اقتصادی و اجتماعی، سال

اند و بیشتر از سایر جانبازی پدران گرانقدرشان را نیز تجربه کرده
های الزم به ها و آموزشجوانان نیازمند برخورداری از توانمندی

منظور مقابله و برخورد با مسایل و مشکالت هستند تا از این طریق 
شناختی با شادکامی و امیدواری شدن بهزیستی روانبا تامین

تواند جایگزین فقدان و جراحت عزیزانشان (اگرچه چیزی نمی
شود) اهداف فردی و اجتماعی خود را در جامعه دنبال نمایند و 

های مختلف سیاسی، جامعه بتواند از ثمره حضور آنها در حوزه
مند شود. بنابراین بررسی تاثیر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بهره

های هارتتواند موجب ارتقای مهای زندگی میآموزش مهارت
زندگی و تقویت و افزایش میزان شادکامی و امیدواری فرزندان 

با توجه به مطالب ذکرشده، پژوهش حاضر با  شاهد و ایثارگر شود.
های زندگی (ادراک حل مساله و هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت

گیری) بر امیدواری و شادکامی فرزندان شاهد و ایثارگر تصمیم
  انجام گرفت.

  
  هاروش مواد و

 -آزمونآزمایشی با طرح پیشپژوهش کاربردی حاضر، از نوع نیمه
آزمون با گروه کنترل در بین کلیه فرزندان شاهد و ایثارگر شهر پس

آزمون، پس -آزمون. در طرح پیشاجرا شد ١٣٩٤- ٩٥تهران در سال 
ابتدا افرادی از جامعه آماری انتخاب و به صورت تصادفی به دو 

شوند و متغیر مورد بررسی کنترل تقسیم می گروه آزمون و
شود. سپس روی گروه آزمایش مداخله صورت گیری میاندازه
گیری ها اندازهگیرد و مجددًا پدیده مورد بررسی بین گروهمی
گیری در دسترس استفاده نمونه. در پژوهش حاضر، از ]26[شودمی

پژوهشگر ت و در آن گیری غیراحتمالی اسشد که شکلی از نمونه
گیری را که در دسترس هستند، انتخاب کرده و تمام واحدهای نمونه

با جلب رضایت و تمایل آنها فرآیند مصاحبه یا پرسشگری را انجام 
 بنابراین براساس آمار بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر .]27[دهدمی

 ٦٠٤٣٠نفر بودند و  ١٢٥٤٩٨تهران که تعداد فرزندان شاهد و ایثارگر، 
گیری در نفر با روش نمونه ٤٠نفر مرد بودند،  ٦٤٠٦٨نفر زن و 

دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه آزمون و کنترل 
  نفر). ٢٠قرار گرفتند (هر گروه 

های زیر نامههای پژوهش، از پرسشبه منظور گردآوری داده
  استفاده شد:

نامه که پرسشاین  آکسفورد:نامه استانداردشده شادکامی پرسش
 ٢٩تدوین شده است، دارای  ١٩٨٩و همکاران در سال  آرگیلتوسط 

نمره  ٣سئوال و هر سئوال دارای چهار گزینه است که از صفر تا 
شده گیرد (الزم به ذکر است که در این پژوهش با ورژن اصالحمی

ای لیکرت تدوین گزینهکه در قالب طیف پنجنامه شادکامیپرسش
 ٨٧ی انجام شد). بنابراین نمره هر آزمودنی از صفر تا شده، پرسشگر

نامه را روی و همکاران میزان پایایی پرسش آرگیلدر نوسان است. 
. آلفای ]28[برآورد کردند ٩٠/٠آزمودنی با آلفای کرونباخ  ٣٤٧

و در پژوهش دیگری  ٩٠/٠آزمودنی  ١٠١نامه را با کرونباخ این پرسش
را  ٩٢/٠نیز آلفای کرونباخ  نورباالو  پورعلی. ]29[گزارش کردند ٩٢/٠
، میزان پایایی آن را وفاییان وکشاورز . همچنین ]30[دست آوردندبه

  . ]14[برآورد کرده است ٨٢/٠با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، 
نامه در سال ن پرسش: ایمیلرنامه استانداردشده امیدواری پرسش
وال و هر سئوال دارای پنج گزینه سئ ٤٨ساخته شده و دارای  ١٩٩١

تا  ٤٨گیرد. بنابراین نمره هر آزمودنی از نمره می ٥تا  ١است که از 
، ٢٤٠بیانگر کامًال درمانده و نمره  ٤٨در نوسان است. نمره  ٢٤٠

نامه به واسطه اعتبار دهد. اعتبار پرسشحداکثر امید را نشان می
یاالت متحده مورد تن از استادیاران ا ٦محتوایی صوری، توسط 

، پایایی امید به زندگی رونیکبحث و بررسی و تایید قرار گرفت. 
ها با آزمون آلفای میلر را با استفاده از روش همسازی درونی گویه

دست به ٧٤/٠و  ٨٣/٠سازی ابزار به ترتیب کرونباخ و روش دونیمه
سئوال نمره آن با نمره  ،. به منظور برآورد روایی آن]31[آورده است

داری بین آنها وجود مالک همبسته و مشخص شد که رابطه معنی
  ).p=۰۱/۰؛ r=۳۸/۰دارد (

آزمون توسط نامه شادکامی و امیدواری به عنوان پیشابتدا پرسش
، ساعتهجلسه یک ١١هر دو گروه تکمیل شد. سپس گروه آزمون، 

راک حل مساله های زندگی (ادهفته تحت آموزش مهارت٢مدت به
ای دریافت نکرد گیری) قرار گرفت و گروه کنترل مداخلهتصمیمو 

بعد از اتمام آموزش گروه آزمون، مجددًا دو گروه آزمون  ).١(جدول 
  میدواری را تکمیل کردند.های شادکامی و انامهپرسشو کنترل 

  
  گیری و حل مساله)یمهای زندگی (تصمشرح آموزش گروهی مهارت )۱جدول 

هفته۲ساعته، به مدت جلسه یک ۱۱در    
  گیری)های زندگی (بخش تصمیمآموزش مهارت
  جلسه اول

  تعیین اهداف واقع بینانه
  جلسه دوم

  ریزی و پذیرش مسئولیت اعمال خودبرنامه
  جلسه سوم

  های جدیدها به منظور انطباق با موقعیتآمادگی برای تغییردادن تصمیم
  جلسه چهارم

  گیریمکن در هنگام تصمیمگردآوری اطالعات تا حد م
  جلسه پنجم
  هاگیری بر مبنای ارزیابی دقیق موقعیتتصمیم

  جلسه ششم
  های خودپایبندی و تعهد نسبت به اجرای تصمیم و اطمینان به تصمیم

  های زندگی (بخش ادراک حل مساله)آموزش مهارت
  جلسه هفتم

مساله، چگونگی  ختتشخیص مشکالت، علل و ارزیابی دقیق آنها (شامل: شنا
 اقدام تغییربودن مساله، تحلیل مساله و سپس قابل برخورد با مساله، پذیرش

  حل مساله) برای تالش به
  جلسه هشتم

  چگونگی درخواست کمک از دیگران
  جلسه نهم

  چگونگی مصالحه برای حل تعارض بین فردی
  جلسه دهم

  آشنایی با مراکز مشاوره برای حل مشکالت

  دهمجلسه یاز
  های مشترک برای جامعهتشخیص راه حل
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 ـموگروفون کولـز آزمد. اـحلیل شدنـت SPSS 15افزار ها با نرمداده
ها و از آزمون ای برای بررسی توزیع نرمال دادهدامنهاسمیرنوف تک

تحلیل واریانس چندمتغیره و تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای 
ی بر دو متغیر شادکامی و های زندگبررسی تاثیر آموزش مهارت

متغیره برای بررسی امیدواری و از آزمون تحلیل کوواریانس یک
تاثیر آموزش بر امیدواری و شادکامی به صورت جداگانه استفاده 

  شد.
  

  هایافته
  ). ٢سال بود (جدول  ٢٢/٣٨±٧٦/٨میانگین سنی پاسخگویان 

  
تز به صورت درصد توزیع فراوانی مطلق و نسبی (اعداد داخل پران) ۲جدول 

 نفر) ۴۰ها (هستند) جنسیت، سن و سطح تحصیالت آزمودنی
  تعداد (درصد)  متغیرها          
  جنسیت

  ۳۱) ۵/۷۷(  زن
  ۹) ۵/۲۲(  مرد

  (سال)سن 
۳۰-۲۰  )۵/۲۲ (۹  
۴۰-۳۱  )۵/۴۲ (۱۷  
۵۰-۴۱  )۰/۳۰ (۱۲  
۶۰-۵۱  )۰/۵ (۲  

  سطح تحصیالت
  ۴) ۰/۱۰(  دیپلم

  ۲۶) ۰/۶۵(  کارشناسی
  ۸) ۰/۲۰(  ارشدکارشناسی
  ۲) ۰/۵(  دکتری

  
آزمون میانگین نمرات متغیرهای شادکامی و در مرحله پس

امیدواری افزایش یافت که این افزایش در متغیر شادکامی نسبت 
ر مورد )، ولی دp=۰۰۶/۰؛ F=٥٣٤/٤دار بود (به گروه کنترل معنی

داری معنیبین دو گروه آزمون و کنترل تفاوت متغیر امیدواری 
  ).٣؛ جدول p=۸۶۴/۰؛ F=٢٤٦/٠مشاهده نشد (

  
آزمون میانگین آماری متغیرهای شادکامی و امیدواری در مراحل پیش) ۳جدول 

	آزمون در دو گروهو پس
  گروه آزمون  گروه کنترل  متغیرها

  شادکامی
  ٤٠/٨٤±٩٦/١٧  ٨٥/٩١±٨٧/١٤  آزمونپیش
  ٤٥/١٠٥±٠١/٢٥  ٦٠/٩٦±٢٦/١٤  آزمونپس
  اریامیدو
  ٥٥/١٦٥±٣٨/١٠  ۵۵/۱۶۸±٦٨/١٠  آزمونپیش
  ١٥/١٦٨±١٨/١٦  ٤٥/١٦٦±٩١/١٢  ازمونپس

  
  بحث

های زندگی هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مهارت
گیری) بر امیدواری و شادکامی (ادراک حل مساله و تصمیم

فرزندان شاهد و ایثارگر بود. نتایج پژوهش حاضر در رابطه با متغیر 
و  ساجدی، ]2[و همکاران شیرکوندبا پژوهش شادکامی 
جبارزاده ، ]20[حقیقیعزیززاده، خلعتبری و ]22[، تاتل]18[همکاران
همسو بود. آنان نیز در  ]10[و همکاران عباسیو  ]32[بزازیانو  قشالق
های های خود به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارتپژوهش

ش مدیریت زندگی موجب تقویت و افزایش شادکامی، کاه
هیجانات منفی از جمله استرس و فشار روانی، افزایش هیجانات 

آوری، سالمت روان و مثبت همچون عزت نفس، ابراز وجود، تاب

کیفیت زندگی در افراد شده است. در نهایت نتایج پژوهش حاضر در 
همسو و  ]2[و همکاران شیرکوندرابطه با متغیر امیدواری با پژوهش 

که آنان در پژوهش خود به تاثیر آموزش مهارت  همخوان نبود؛ چرا
  اند.گیری دست یافتهزندگی بر بهبود تصمیم

به منظور تقویت افزایش امیدواری و شادکامی فرزندان شاهد و 
توان ایثارگر در ارتباط با مهارت زندگی ادراک حل مساله، می

پذیرفتن مسایل و مشکالت، قابل حل  راهکارهای کاربردی نظیر
مندبودن مسایل و مشکالت و در ن مسایل و مشکالت، عللبود

نهایت داشتن راهکار اولین مساله در رویارویی با مسایل و 
مشکالت مختلف زندگی را پیشنهاد داد. همچنین در برخورد با 

گیری و اقدام، به بررسی مسایل و مشکالت زندگی قبل از تصمیم
آمدن بر عدم فایق ابعاد و جوانب مختلف آن بپردازند. در صورت

مسایل و مشکالت از افراد باتجربه و باصالحیت همچون 
در رابطه با مهارت  ی بهره گیرند.شناسان و مددکاران اجتماعروان

شود که در رویارویی با مسایل گیری نیز پیشنهاد میزندگی تصمیم
و مشکالت، ابتدا به ارزیابی ابعاد و جوانب مختلف موضوع بپردازند 

ه ضمن تحلیل منطقی آن اقدام نمایند. مسئول و آنگا
های خود باشند. در تصمیم های خود و پذیرای پیامدگیریتصمیم
های مهم زندگی با مشورت دیگران و به ویژه افراد گیریتصمیم
های زش مهارتدر نهایت آمو دار عمل و اقدام نمایند.صالحیت

در قالب  ید محتویهای آموزشی و تولزندگی در قالب برگزاری دوره
های سنتی و مجازی و در اختیار قراردادن آنها به جامعه رسانه

  شود.آماری مورد بررسی توصیه می
هایی مواجه انجام هر پژوهش تحقیقاتی با موانع و محدودیت

اولین محدودیت تحقیق  ؛شودبه برخی از آنها اشاره میاست که 
ضایت آنها برای های تحقیق و جلب ربه انتخاب نمونهمربوط 

یند آموزش مهارت زندگی بود که با توضیحات آشرکت در فر
یند آموزش آد به شرکت در فرعنمونه را متقا یتوانستیم اعضا

که پس از  بودترین آنها این بکنیم. دومین محدودیت و شاید مهم
بایست مدتی از دوره آموزش بگذرد تا افراد تحت یند آموزش میآفر

شان ی مهارت زندگی را به طور عملی در زندگیهاآموزش، آموخته
آزمون شود. یند پسآکار گیرند و پس از آن مبادرت به فربه

را با  آزمایشی پژوهش، نتایج آنبا توجه به روش نیمههمچنین 
تر و نیز جوامع آماری دیگر توان به جامعه آماری بزرگاحتیاط می
  تعمیم داد.
موضوع پژوهش حاضر برای  ،یبرای تحقیقات آتشود پیشنهاد می

جامعه آماری فرزندان غیرشاهد و غیرایثارگر نیز انجام شود و نتایج 
آن با نتایج پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار گیرد. با توجه به اینکه 

له و اپژوهش حاضر بر دو آموزش مهارت زندگی ادراک حل مس
ع دیگر ثیر انوااشود تپیشنهاد می ،گیری متمرکز بوده استتصمیم

آموزش مهارت زندگی نیز بر امیدواری و شادکامی جامعه آماری 
فرزندان شاهد و ایثارگر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. پیشنهاد 

ثیر آموزش مهارت زندگی بر بهبود کیفیت روابط اشود تمی
فردی فرزندان شاهد و ایثارگر نیز مورد مطالعه و بررسی قرار بین

های زندگی بر ثیر آموزش مهارتاشود تنهاد میگیرد. در نهایت پیش
شناختی دیگر در جامعه آماری مورد نظر نیز مورد های روانجنبه

  مطالعه و بررسی قرار گیرد
  

  گیرینتیجه
گیری) بر های زندگی (ادراک حل مساله و تصمیمآموزش مهارت

افزایش شادکامی فرزندان شاهد و ایثارگر موثر است، اما در افزایش 
  امیدواری تاثیری ندارد.
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