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خالصه
لذا پژوهش حاضر با . گیردثیر قرار میأتحت تدر صورت فوت پدر) شادکامیهمچون(نوجوانان شناختی هاي روانلفهمؤ:مقدمه

.نوجوانان دختر محروم از پدر صورت پذیرفتشادکامیهدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه راه حل محور بر
ي آمـار جامعـه .نترل بودو پیگیري با گروه کآزمون پس-ن آزموپیشطرحپژوهش حاضر نیمه تجربی باروش :هامواد و روش

بـا  براي انتخاب نمونه، .بود1393-94یلیتحصدر سالاصفهانمحروم از پدر شهر دخترآموزان ی دانشتمامشاملپژوهشنیا
نفـري  20عنوان حجم نمونـه انتخـاب شـده و بـه دو گـروه      نفر به40در دسترس و تصادفی ساده یريگنمونهاستفاده از روش 
اي یـک بـار در هفتـه    دقیقـه 90بر روي گروه تجربه در هشت جلسـه  ) حل محوررویکرد راه(داخالت درمانیم. تقسیم گردیدند

يهـا داده. پرسشنامه شادکامی آکسفورد به عنوان ابزار پژوهش اسـتفاده شـد  . به گروه کنترل هیچ آموزشی داده نشد. انجام شد
.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتمکرر یريگاندازهجمع آوري شده توسط تحلیل واریانس با 

نوجوانان دختر محروم از پـدر در مراحـل   شادکامیمحور برحلراهنتایج تحلیل نشان داد که آموزش گروهی به شیوه :هایافته
بدین معنا که پس از اجراي مداخله آموزشـی، گـروه تجربـه در مقایسـه بـا      .)p>001/0(داشته استیرتأثو پیگیري آزمونپس

.کنترل میزان شادکامی باالتري را گزارش نمودندگروه 
از تـوان یمـ ،شناخته شده و استاندارد موجـود حاصل از پژوهش حاضر در کنار سایر مداخالت هايیافتهبر اساس :گیريیجهنت

.محور در جهت افزایش شادکامی نوجوانان دختر محروم از پدر بهره بردحلراهروش آموزش 
محور، شادکامی، نوجوان، محروم از پدرحلراه: یديکلهاي واژه
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مقدمه
بـین کـودکی و  ي انتقـال  دوره)Adolescence(نوجوانی

رشد معتقدند پردازانیهنظرتریشبکه يادوره. استیبزرگسال
بلـوغ  يدورهو تا پایـان  شودیمکه از حدود یازده سالگی آغاز 

اعطا شود،یسالگبزرل یعنی زمانی که به نوجوان امتیازات کام
، یاندوره نوجـوانی، دوره رشـد سـریع جسـم    . ]1[یابدیمادامه 

بـه همـین دلیـل اکثـر     . تحوالت عاطفی و روانی استعقالنی، 
از . ]2[داننـد یمـ طوفانی و پرتنش يادورهشناسان، آن را روان

نیسـت،  منـد بهـره طرفی در این زمان فرد هنوز از تجربه کافی 
و خـود نوجـوان   شناسـند یمعنوان یک کودك والدین او را به 

مسـئولیت بپـذیرد،   خواهدیمکه بزرگ شده است و پنداردیم
نسبت بـه همسـاالن گـرایش پیـدا کـرده و از والـدین فاصـله        

ــ ــردیم ــدبین   گی ــان ب ــدین و معلم ــه وال ــبت ب ــوالً نس و معم
.  ]3[شودیم

نوجوانان در طول چرخه تحول و رشـد خـود ممکـن اسـت     
ممکـن  هـا آنزندگی تجربـه کننـد،   گوناگونی را دريهافقدان

است پدر، مادر، خواهر یا برادرشان را با مرگ از دسـت بدهنـد   
یا ممکن است تماس روزانه با یک یا چند نفـر کـه دوستشـان    

. از دسـت بدهنـد  یفرزندخوانـدگ دارند را با طالق یا به واسطه 
و ینزاتـر بحـران ، مرگ والدین، رسدیماما در این میان به نظر 

و مـدت کوتـاه یرتـأث مرگ والدین . ]4[باشدهاآنینتردردناك
فرزنــدان دارد؛ اگرچــه یشــناختروانيدر ســازگاربلندمــدتی 

کننـد یمـ که مرگ والدین را تجربه یو نوجواناناغلب کودکان 
از ، امـا بسـیاري   ]5[کننـد یمـ یک سال اول سازگاري پیدا در
اجتمـاعی و مشـکالت   یـري گکنـاره افسردگی، يهانشانههاآن

. ]6[نمایندیمتجربه از مرگتحصیلی طوالنی را بعد 
در رشـد  يتـر مهـم که کدام یـک از والـدین نقـش    در این

اختالف نظـر  وجـود دارد، ولـی بیشـتر     اجتماعی فرزند دارند،
ایفـاي نقـش صـحیح    پژوهشگران توافق دارند که هر دو والد و

ی مطلـوب فرزنـدان الزم   براي رشد اجتماعی و شخصـیت هاآن
پدر در پیشگیري از بروز مشکالت رفتـاري، اجتمـاعی و   . است
ــی نقــش هــايیبآســ ــژهوروان ــدین . داردايی ــدان از وال فرزن

و در این میان اقتدار پدر در کنندیمیريالگوگهمانندسازي و 
].7[خانواده ممکن است به دالیلی آسیب ببیند

فرزندان تصـویر درسـتی   ،که پدر حضور ندارديادر خانواده

حضـور  . ]8[از نقش پدر ندارند تا خود را با آن هماننـد سـازند  
فرزندان، بـه افـزایش سـازگاري و    در کنارپدري سالم و مقتدر 

و همچنـین در  دمایـ نیمـ کمـک  هـا آنکاهش پرخاشگري در 
جنسی مناسب دختران و پسران نقش مهمی ایفـا  یريگجهت

. ]9-10[کندیم
، دگـرد یمرگ پدر، خانواده از مدیریت وي محروم وقتی با م

که تحمـل آن  شودیمایجاد یشناختروانفرزندان تغییرات در
به هم و موجببراي بسیاري از کودکان و نوجوانان دشواراست 

مرگ پـدر ممکـن اسـت در    . شودیمخوردن تعادل روانی آنان 
و کودکان و نوجوانان استرس، اضـطراب و نـاامنی ایجـاد کنـد     

آنان را به سمتی سوق دهد کـه بـه نابسـامانی روانـی کشـیده      
. ]11-12[با محیط اطراف گسسته شودهاآنشوند و رابطه 

يهاخانوادهکه فرزندان انددادهمتعددي نشان يهاپژوهش
یشــناختروانتحــت سرپرســتی مــادر از نظــر ســازگاري    

)psychological adjustment(، یـابی جنسـیتی  رشد نقـش
)sex-role development(،  و پیشـرفت  نفـس عـزت میـزان

و ترنـد یفضـع عـادي  يهـا خانوادهتحصیلی نسبت به فرزندان 
فرزندان یدر زندگحضور پدر در خانواده یک عامل منفی عدم 
یشـناخت روانيهـا مؤلفه،بر همین اساس. ]13-14، 6[است

نوجوانان فاقد پدر دستخوش تغییـر شـده و میـزان شـادکامی     
.]15[گیردیمقرار یرتأثآنان تحت 
احسـاس شاد هسـتند، کهافراديدندهمینشانهاپژوهش

داراي،گیرنـد یمـ تـر تصـمیم  آسـان کنند،میبیشتريامنیت
پژوهشگران شـادکامی  .]16[بیشتري هستندمشارکتیروحیه

،از شـناختی انـد عبـارت داننـد کـه   را متشکل از سه بخش می
یعنی نوع تفکر و پردازشی ؛شناختیبخش.عاطفی و اجتماعی

؛بخش عاطفی و هیجـانی . شودفرد میینیبخوشکه منجر به 
گر که همان خلق مثبت و شاد است و بخش اجتماعی که بیان

گسترش روابط اجتماعی فرد با دیگران و به دنبال آن افـزایش  
شـادکامی  ]18[Rojasدر نهایت . ]17[اجتماعی استحمایت

اي از عواطـف و نـوع ارزیـابی شـناختی از     جموعهرا به عنوان م
اي از کیفیـت زنـدگی   وي آن را درجـه . کنـد یمزندگی تعریف 

.شودداند که به طور کلی مثبت ارزیابی میافراد می
گوناگونی جهت افزایش شادکامی افراد مختلف به يهاروش

گروهـی بـا   آمـوزش هـا روشیکی از این . کار گرفته شده است
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مدار رویکـردي اسـت   حلدرمان راه. استحل محورهرارویکرد 
ایـن  .ها  مبتنی استحلکه به جاي حل مشکل بر ساختن راه

منابع آن، به هاي قبلیرویکرد به جاي مشکالت فعلی و ریشه
کنار گذاشـتن و آغازي براي پردازدیمجاري و امیدهاي آینده 

ایـن  .]19[باشـد یمـ عادات فکري و الگوهاي رفتـاري پیشـین   
مدار کـه  مدت مشکلوتاهدرمان با تأثیرات برخاسته از درمان ک

Magnetic Resonanceمــدت درمــان کوتــاهدر کلینیــک

Imagingسـوي فلسـفه   آغـاز گردیـده و بـه   ،تمرین شده بود
مدار اعتقـاد بـر   حلراهدر رویکرد.]20[مدار تحول یافتحلراه

براي تغییـر  ي الزمهاها و خالقیتاین است که افراد شایستگی
.]21[را در درون خود دارند

يهـا مؤلفـه محور بـر  حلراهآموزش گروهی یرتأثتا کنون 
ــف  ــناختروانمختل ــان   یش ــازگاري کودک ــزایش س ــر اف نظی

ــزایش ]23[نگــرشبهبــودواســترسکــاهش، ]22[یتــیم ، اف
کاهش مشکالت هیجـانی دانـش   و ]24[خودکارآمدي کودکان

و اثربخشی آن در کاهش قرار گرفته مورد بررسی ]25[آموزان
جستجوي پژوهشـگران  اما در، استشده ییدتأمشکالت روانی 

محور بر شـادکامی نوجوانـان  حلراهروش یرتأثکه يامطالعه
همچنـین بـا   .یافـت نشـد  ،را بررسی کنـد محروم از پدردختر

شخصیت واقعی یريگشکلتوجه به اهمیت دوران نوجوانی در 
ــزا  ــان ، اف ــی در    انس ــاطفی و روان ــکالت ع ــائل و مش یش مس

و نفـس عـزت ، رابطه شادکامی بـا رضـایت از زنـدگی   نوجوانی، 
یرتـأث مطالعه حاضر بـا هـدف بررسـی    بحران هویت نوجوانان، 

محور بر شادکامی نوجوانان دختر محـروم از پـدر   حلراهروش 
.انجام شد

هاروشمواد و 
-نآزمـو پـیش از نـوع تجربـی نیمـه يامطالعهاین پژوهش 

نیـ اي آمـار جامعـه . بـود و پیگیري با گروه کنترل آزمون پس
،اصـفهان از پدر شـهر  محروم دخترآموزان دانشهمه پژوهش

در .ودنـد ب1393-94یلیتحصـ سـال درمشغول بـه تحصـیل   

در دسترس و تصادفی ساده یريگنمونهپژوهش حاضر از شیوه 
هاي خیریـه  ین انجمنکه در ابتدا از بصورتینبد. استفاده شد

ر شهر اصـفهان کـه حاضـر بـه همکـاري بودنـد بـه صـورت د        
سـپس  . انتخاب شـد ) عج(دسترس انجمن مددکاري امام زمان

پرسشنامه شادکامی آکسفورد بین نوجوانان تحت پوشش ایـن  
افـرادي کـه در   يگـذار نمرهو يآورجمعمرکز پخش و پس از 
ورده بودند، مشخص و از میانگین آتریینپااین پرسشنامه نمره 

در .نفر به صورت تصادفی انتخـاب شـد  40تعداد هاآناز بین 
بـه دو  یکشـ قرعـه بـا  گام نهایی، این افراد به صورت تصـادفی 

و تجربـه ها در گروه حضور نمونه. نفري تقسیم شدند20گروه 
بودن در سـن  :ورود به شرحيهامالكمستلزم داشتن کنترل 

، مؤنثدر، اشتغال به تحصیل، جنسیت نوجوانی، محرومیت از پ
هـاي  و کسب نمـره پـایین در پرسشـنامه شـادکامی؛ و مـالك     

آمـوز  میلی دانـش اظهار بیوغیبت در جلسات آموزشی: خروج
2از هـر گـروه   ،در نهایـت .از شرکت در جلسات آموزشی، بود

يهـا گـروه از یـک نفر از شرکت در پژوهش انصراف داده و هر 
،تجربـه گروه . نفر به پژوهش ادامه دادند18با کنترل و تجربه 

محور را بـه مـدت هشـت جلسـه نـود      حلراهمداخله آموزشی 
در طـول  کنتـرل  گـروه  کـه یدرحـال . نمـود دریافـت  ايیقهدق

هر چند کـه جهـت   . پژوهش از دریافت این مداخله محروم بود
اطمینان داده شد که کنترل اخالقی به گروه مالحظاترعایت 
مداخلـه آموزشـی را   آنان نیز این،تمام فرایند پژوهشپس از ا

ییدیـه اخالقـی،   تأین تأمجهت همچنین .ددریافت خواهند کر
مـورد نظـارت   اسـتاد راهنمـا  تمام فرایند انجام مداخله توسط 

ي نیز در گـروه  امداخلهدقیق گرفته و شرح جلسات آموزشی و 
صـفهان  شـهر ا ینـی خمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شناسروان

دو ماه پـس از اتمـام جلسـات    . یید قرار گرفتتأمورد بررسی و 
یرتـأث تـا در صـورت   آموزشی، مرحله پیگیري نیز اجرا گردیـد 

، مشخص گـردد کـه آیـا    آزمونپسمداخله آموزشی در مرحله 
.در طول زمان توانسته مداومت خود را حفظ نمایدیرتأثاین 
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محورحلهراآموزشی خالصه جلسات -1جدول

خالصه جلسههدفجلسه

معارفه و بیان قواعد، پیوستگی اول
رهبر با گروه

از آشنایی اعضاي گروه با یکدیگر و با رهبر، تبیین اهداف و مراحل درمان، بیان قواعد گروهی و وظایف مراجعان، اجراي تکلیف جلسه نخسـتین،  
چـه  ... و بگویند که در زنـدگی فـردي، خـانوادگی، دوسـتان و    بپردازندود به مشاهده اعضاي گروه خواسته شد تا جلسه بعدي خوب در زندگی خ

ها خواسته شد هدف خود را از شرکت در جلسات گروه مشخص ین از آنو همچنچیزهاي خوبی وجود داد که مایلند همچنان ادامه داشته باشد، 
.کنند

ینیگزهدفدوم

-2هدف باید مثبت باشد؛ -1ي ساختن اهداف توضیح داده شد بدین معنی که هامالكینی و گزهدفي قبل، آموزش اصول بررسی تکالیف جلسه
مـدار  حـل راهسپس اصول اساسی . یا باشدو پوفرآیند مدار -5باشد؛ و مشخصعینی -4اجرا باشد؛ و قابلعملی -3با تأکید بر زمان حال باشد؛ 

تواند شما را براي کمک به خـود تقویـت   فقط مقدار کمی تغییر نیز می-2. است نه مشکالتهاحلراهتأکید این رویکرد بر -1آموزش داده شد، 
کـه  به محض ایـن -5. شوندتر منجر میتغییرات کوچک به تغییرات بزرگ-4. شودي اعضاء ساخته میبا همکارها حلدر این رویکرد راه-3. کند

.یشتر آن را انجام دهیدکند بکار میو خوبفهمیدید چه چیزي مرتب است 

"فن به جاي"آموزش سوم

، از اعضاي گروه خواسته شد چشمانشان را ببندند "فن به جاي"ي قبل، اجراي تمرین گروهی براي آشنایی عملی با مفهوم بررسی تکالیف جلسه
یزیکی و هیجانی چه احساسی دارنـد، سـپس از   همان حال توجه داشته باشند که از لحاظ فو درتکرار کنند من یک مشکل بزرگ دارم  بارو ده 

ي جمله من یک مشکل بزرگ دارم ده بار تکرار کنند من یک فرصت خوب جابهها خواسته شد این تمرین را دوباره انجام دهند البته این دفعه آن
ي هـا واکـنش تواند در بدن مـا  یمهر کلمه . ي گفتن جمالت منفی از جمالت مثبت استفاده کنندجابهدارم؛ در این تمرین  افراد ترغیب شدند تا 

گذارد کلمات مثبت به صورت مثبت و کلمات منفـی  یمها بر حالت فیزیکی و احساسی ما اثر یزیولوژیک ایجاد کند و این واکنشو فبیوشیمیایی 
.گذارند، ارائه تکلیف منزلیمبه صورت منفی اثر 

ي مقیاسیهاپرسشاستفاده از چهارم

هاي قیاسی، در این جلسه از اعضاء خواسـته  تمرین فن پرسش"يبنددرجههاي مقیاسی یا فنون پرسش"قبل، آموزش فن ف جلسهبررسی تکالی
و غیـره  مشکالتشـان ، نحوه مقابلـه بـا   احساساتشانشان نظیر چگونگی هاي ذهنیبندي تجربهشد تا با استفاده از یک مقیاس صفر تا ده به درجه

-انجام مـی آنچهکند به دهد، این تمرین به افراد کمک میترین سطح و ده باالترین سطح مطلوب را نشان میقیاس صفر پایینبپردازند، در این م

ی که باید تقویت شوند در نظر بگیرند؛ ارائه تکلیف ها را به عنوان استثناهایتري کنند و بر بهترین روزهاي خود تمرکز کنند و آندهند توجه دقیق
.منزل

هاکشف استثنامپنج

مشکالتشـان قبل، آموزش فن سؤال استثناء، تمرین سؤال استثناء در گروه،  استثناءها تجربیات موفقی هستند که افـراد از  بررسی تکالیف جلسه
قعی بگوینـد کـه   شود که مشکالت قادر مطلق نیستند، از اعضاي گروه خواسـته شـد بـراي مـا از مـوا     بررسی موارد استثناء به ما یادآور می.دارند

کنید؟ چـه مـواقعی بیشـترین    چه مواقعی احساس افسردگی، خشم و عصبانیت نمیمثالً(کردندکنند بهتر با مشکل خود برخورد میاحساس می
از فن پرسش سازگاري، براي ایجـاد حـس توانمنـدي و خودکـار    . موارد استثناء مورد تحسین قرار گرفتو سپس) کنترل را بر مشکالت داشتید؟

پیام واقعی پنهـان در ایـن   ) ي این کار را انجام دهی؟اتوانستهچگونه (این پرسش در واقع نوعی سرزنش مثبت است .آمدي در اعضاء استفاده شد
.ید، ارائه تکلیف منزلاتوانستهید، شما اتوانستهید، شما اتوانستهسؤال این است که شما 

استفاده از فن سؤال ششم
معجزه

اگر در اثر معجزه یـک شـبه متوجـه شـدید کـه      "قبل، آموزش فن سؤال معجزه، در جلسه از اعضاي گروه پرسیده شد که ف جلسهبررسی تکالی
و حسشود فرد از دنیاي پر  از مشکل جدا اند اوضاع شما چه تفاوتی خواهد کرد؟ پرسیدن این سؤال معجزه باعث میمشکالت شما برطرف شده

مـن تحـت   "مـثالً  . هاي افراد اسـت ، این فن مبتنی بر تحسین و تقویت توانمندي"هایستگیشافن تقدیر از "استفاده از . امیدواري را تجربه کند
.ارائه تکلیف منزل. "استو معقولو یا اهدافی که ترسیم کردي بسیار دقیق "ی تو براي ایجاد تغییر قرار گرفتمکوشسختتأثیر 

یدکلشاهآموزش فن هفتم

اند و کلیدها مداخالتی هستند که قبالً مؤثر بودهید، در واقع شاهکلشاهید، تمرین گروهی در مورد فن کلشاهقبل، آموزش فن لیف جلسهبررسی تکا
تمام توانید در روزهاي فرد هر هفته یک ساعت ، مثالً میو سوزاندننوشتن ، خواندن، -1: ها عبارتند ازیکتکنتعدادي از آن . کاربرد جهانی دارند

انجـام دادن یـک کـار متفـاوت،     -2. بسـوزانید و سپسها را خوانده اید را بنویسید و در روزهاي زوج آنداشتهدوستتاني که با بدواوقات خوب 
ارائـه  . بینیدحل غلط، کار متفاوتی انجام دهید و نتیجه را بهاي قبلی به نظر ناکارآمدند؛ به جاي اصرار بر آن راهحلمشکلی پیش آمد و راههرگاه

.تکلیف منزل

آزمونبندي مباحث، اجراي پسقبل، جمعبررسی تکالیف جلسهبندي و اختتامجمعهشتم

ــر از  ــژوهش حاض ــشدر پ ــفورد پرس ــادکامی آکس ــه ش نام
)Oxford Happiness Inventory( ــد ــتفاده ش ــن .اس ای

. تهیـه شـد  Louو Argyleتوسط 1989پرسشنامه در سال 
ــري   ــه نظ ــف  پای ــاس تعری ــن مقی از CroslandوArgyleای
ايینـه چهارگزپرسـش  29فرم نهایی پرسشنامه . شادکامی بود

دارد که در هر پرسش فرد درباره احسـاس ناشـادي تـا شـادي     
Argyleاین پرسشنامه توسط. کندیمبسیار زیاد خود قضاوت 

مربـوط بـه   یشـناخت روانيهاسازهو شدهیدنظرتجدLouو 
، یطبعـ شـوخ ، مهربـانی، موافقـت،   ییگرابرونماعی، عالیق اجت

احساس هدفمندي، خودبسندگی، حرمت خود، پذیرش خـود،  

ــاس     ــرل و احس ــان کنت ــاري، مک ــمی، خودمخت ــالمت جس س
این پرسشـنامه در طیـف   . ]26[کندیمرا ارزیابی یباشناختیز

، بدین صورت کـه  شودیميگذارنمرهلیکرت به شکل مستقیم 
دریافـت  ) 3نمـره  (و کـامالً مـوافقم  ) صفرمره ن(کامالً مخالفم

نمرات کمتـر از  .باشدیم87تا 0لذا دامنه نمرات بین . کندیم
.از میانگین استتریینپاشادکامی دهندهنشان43

از نظر روایی سازه از آنجـا کـه شـادمانی داراي سـه بخـش      
نبــود عاطفـه منفــی دانســته شــده،  عاطفـه مثبــت، رضــایت و 

ــا مقیــاس عاطفــه مثبــت  همبســتگی پرس شــنامه شــادکامی ب
Bradbrn32/0با شاخص رضایت از زندگی ،Argyle،57/0 ،
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. ]26[محاسبه شده است-Beck ،52/0با پرسشنامه افسردگی 
,Sabetدر پــژوهش  Lotfi Kashani]26[ بــراي محاســبه ،

در ایـن  هـا یآزمـودن نفـر از  30روایی سازه، همبستگی نمرات 
همبسـتگی  . سبه شده اسـت محابکدگی آزمون و آزمون افسر

که پرسشـنامه شـادکامی   دهدیمنشان ) -90/0(محاسبه شده
گفت توانیم، به همین دلیل سنجدیممتغیر افسردگی را نیز 

پایـایی ایـن   . سـنجد یمـ که این پرسشنامه واقعـاً شـادکامی را   
ــق   ــاس در تحقی ــاي  347روي Argyleمقی ــودنی در آلف آزم

اسـت  78/0برابر با ییبازآزماو در روش 90/0کرونباخ برابر با 
و همکاران در روش آلفاي کرونباخ برابـر  Abediو در پژوهش 

برابـر بـا   Spearmanو در نوع دو نیمه کردن با روش 85/0با 
مـایی برابـر   در بازآ78/0برابر با Gatmmanو به روش 79/0
پایـایی پرسشـنامه فـوق در پـژوهش حاضـر بـا       . است73/0با 

.محاسبه گردید92/0ستفاده از روش آلفاي کرونباخ ا
افـزار نـرم ازهـا دادهلیـ وتحلهیـ تجزراي بـ ژوهش پنیادر

استفادهموردي آمارروش. شداستفاده19نسخه Spssيآمار
ــار د ــتحقنی ــار توصــ،قی ــمشــاملیفیآم انحــرافو نیانگی

واریـانس بـا   لیـ تحلآزمـون شـامل یآماراستنباطو،داستاندار
بـه دلیـل بررسـی نتـایج پـژوهش در طـول       (مکرریريگاندازه
و سـطح اطمینـان   05/0در این آزمون سطح خطـا  .بود) زمان
.در نظر گرفته شد95/0

هایافته
جمعیـت شـناختی بیـانگر آن    يهادادهحاصل از هايیافته

سـال  20تـا  12بود که افراد نمونه پژوهش داراي دامنه سنی 
هـا آنن میـانگین و انحـراف معیـار سـن     بودند که در ایـن بـی  

میــزان پایــه یشــترینبینچنــهــم. بــودســال43/3±40/15

.بود) %34(نهمتحصیلی مربوط به کالس 
داري ایـن افـزایش بـه بررسـی نتـایج      یجهت بررسـی معنـ  

قبـل از ارائـه   . شدمکرر پرداخته یريگاندازهتحلیل واریانس با 
هـاي فـرض یشپـ به بررسی مکرریريگاندازهنتایج واریانس با 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . شـود یمـ آماري این تحلیل پرداخته 
توسط آزمونیشپو کنترل در مرحله تجربهيهاگروهمیانگین 
دو گروه مستقل بررسی قرار گرفت کـه نتـایج بیـانگر    tتحلیل 

ــ  ــاوت معن ــدم تف ــرات یع ــدار نم ــونیشپ ــروه آزم ــن دو گ ای
.)p<05/0(بود

مکـرر نشـان   یـري گانـدازه یل واریانس بـا  نتایج جدول تحل
يبنـد گـروه یرتأثکه میانگین نمرات شادکامی فارغ از دهدیم

ار شـده  دیو پیگیري دچار تغییر معنآزمونپسدر طی مراحل 
،از طرفـی . ودبدار یمعن،آزمونیشپکه این تغییر با مقایسه با 

ــر    ــانگر آن اســت کــه متغی ــوق بی ــایج ســطر دوم جــدول ف نت
فـارغ از  ) محـور حـل گروهـی بـه شـیوه راه   آموزش (يبندگروه

بـر شـادکامی   ) و پیگیـري آزمـون پـس ، آزمـون یشپـ (مراحل
دار بـوده  یمعنـ یريتـأث نوجوانان دختر محـروم از پـدر داراي   

محور حلآموزش گروهی به شیوه راهکه اثر صورتبدین . است
بـه  سطر مربوط. دار بوده استیدر مقایسه با گروه کنترل معن

آمـوزش  حـاکی از آن اسـت کـه    يبنـد گـروه تعامل مراحـل و  
-یمعنـ یرتأثبا تعامل مراحل نیزمحور حلگروهی به شیوه راه

. داشـته اسـت  ) و پیگیـري آزمـون پس(داري بر مراحل آزمون
درصـد از تغییـرات متغیـر    77همچنین نتـایج نشـان داد کـه    

. شودیمتبیینيبندگروهوابسته توسط تعامل متغیر مراحل و 
از مراحـل آزمـون   یـک کدامدر یرتأثجهت بررسی این که این 

بوده است به بررسی نتایج آزمـون تعقیبـی بـونفرنی پرداختـه     
)3جدول(.شودیم

شادکامیمؤلفهدرون و بین گروهی براي یراتتأثتحلیل واریانس ترکیبی جهت بررسی - 3جدول

توان آزموناندازه اثرpمقدار fمقدار تمیانگین مجذورادرجه آزاديمجموع مجذورات
89/885294/44210/960001/072/01مراحل

69/1481169/148122/4800001/093/01يبندگروه
49/1106224/55304/1200001/077/01يبندگروهتعامل مراحل و 
84/3317261/4خطا

، تفاوت بین میانگین دهدیمنشان 4نتایج جدولگونههمان
بـا پیگیـري   آزمـون یشپـ و آزمـون پـس بـا  آزمونیشپنمرات 

این یافته بدان معناسـت کـه آمـوزش گروهـی     . دار استیمعن

محور در عین حالی که توانسته به بهبـود شـادکامی در   حلراه
را یرتأثبینجامد، توانسته این آزمونپسگروه تجربه در مرحله 

در حـالی کـه بـین نمـرات     . ت بخشـد در طول زمان نیز مداوم
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.دار مشاهده نشدیبا پیگیري تفاوت معنآزمونپس
مراحل آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترلمقایسه زوجیبررسی -4جدول

هایانگینمتفاوت مراحل آزمون
خطاي 

pانحراف معیار

آزمونیشپ
52/00001/0- 23/5آزمونپس

48/00001/0-42/6پیگیري

آزمونپس
23/552/00001/0آزمونیشپ

47/0051/0- 18/1پیگیري

پیگیري
42/648/00001/0آزمونیشپ

18/147/0051/0آزمونپس

بحث
حـل راهگروهـی  نشـان داد آمـوزش   هـا دادهنتایج تحلیل

محور بر شادکامی نوجوانان دختـر محـروم از پـدر در مراحـل     
هـاي یافتهاین نتایج با . داشته استیرأثتو پیگیري آزمونپس

Newsome، ]27[و همکـاران Quigneyحاصل از تحقیقـات  

]28[،Franklinــاران ــارانFaroukhiو ]29[و همک و همک
]30[،HosseiniوMoghtader]31[وDortaj و همکاران
]32[،Gutterman]33[،Javanmiriو همکاران]همسو ] 34
.باشدیم

از این جهت هـم سـو   ]27[همکارانوQuigneyمطالعات 
محور را براي مداخله در حلراه، مدتکوتاهکه درمان باشدیم

. مشـکالت رفتـاري از جملـه سـازگاري، مثبـت دانسـته اســت      
مـدت کوتـاه درمـان  کندیمبیان ]Newsome]28همچنین 

محور بر کاهش رفتارهاي پرخطر اجتماعی و همچنـین  حلراه
با نگاهی بـه  .بوده استمؤثرآموزان دبیرستانی سازگاري دانش

کـه درمـان   بینـیم یمـ ]30[و همکـاران Faroukhiپژوهش 
محور بر کاهش مشکالت رفتاري کودکان و نوجوانـان و  حلراه
دار داشـته  یمعنـ ثیرآن بر سـازگاري اجتمـاعی تـأ   يیهسادر 

راهبردهـاي  ]Moghtader]31وHosseiniدر پژوهش. است
بـر  باشـد یمـ محـور  حـل راهيکارهاراهبا استرس که از مقابله 

و همکـاران  Franklin.داشـته اسـت  یرتأثسازگاري اجتماعی 
ي،محور در سازگارحلراهمدتکوتاهاعتقاد دارند درمان ] 29[

ــرون ــازب ــازو درونيس ــدمشــکالت مفيس ــوده و می ــزانب ی
.دهدیمآموزان را کاهش دانشيپرخاشگر

به نوجوانان محور  حلراهآموزش گروهی حاضردر پژوهش
تا به جاي درگیري بـا مشـکالت   داد دختر محروم از پدر اجازه 

ابع و نقـاط قـوت خـود    بـر منـ  ،مسئلهخود و تمرکز بر صورت 
آگاه ان د را از نقاط قوتشافرااین تمرکز بر منابع، . تمرکز کنند

ش را افـزای آنـان شادکامی توانستو در نقش یک مشوق کرده 
. دهد

مـدار حـل راهطبـق اصـول درمـان    ،مداخله ینایاندر جر
نوجوانـان  يکوچـک بـرا  ییـرات بر آن شد تا مقدمات تغسعی

ــراهم آ ــر ف ــد، دخت ــتغییرتجربهی ــدیم و لکنترسحسااتوان
را از جعامرآورد و همافردفرايبرندگیرا در زبنتخاا

نوجوانـان  . کندتشویقتريیقعماتتغییربه،سطحیاتتغییر
ــاندر جر ــوت،  ی ــاط ق ــا کشــف نق ــه ب ــدمداخل ــايتوانمن و ه

هـایی یوهش(ییهاحلراهچنین با کشف خود و همياستعدادها
و در برخـورد بـا هـر    یزندگیانهستند که فرد در سرتاسر جر

يبـرا )کنـد اسـتفاده هاآناز تواندیمياعمدهو یمشکل جزئ
ایـن  کننـد یـدا دسـت پ ییـرات مشکالت خود توانستند بـه تغ 

هـا،  تغییرات کوچک توانست با ایجاد تقویت و امیدواري در آن
.ها را افزایش دهدشادمانی آن

ProcheskaوNorcrossوهش خود دریافتند کـه  ژپدر
اي تواند افراد را به سـمت آینـده  تر و شادتر میهاي سالمهدف

نیم، توانیم گذشته خود را عوض کما نمی. دنسالم و شاد بکشان
هـاي بهتـر   هـدف . هاي خود را تغییر دهـیم توانیم هدفاما می

ــه ســمت آینــده مــی ــا را ب ــد م هــدایت خشــنودکنندهاي توان
در جریان مداخله حاضر در کار بـا نوجوانـان سـعی    . ]35[کند

محـور، اهـداف   حـل راههـاي درمـان  ا توجه بـه مـالك  شد تا ب
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مدار بـودن،  مثبت بودن، فرایند . گرددو تعریفتعیینمناسبی
تأکید بر زمان حال، عملی و مشخص بودن این اهداف، کـه در  
جریان درمان، به شادکامی نوجوانان محروم از پدر نیـز کمـک   

.کرد
محـور سـؤال   حـل هـاي درمـان راه  ترین تکنیکیکی از مهم

در سؤال معجـزه از نوجوانـان پرسـیده شـد     . ]25[معجزه است
شدید که مشکالت شما متوجهشبهیکاگر در اثر معجزه "که

پرسـیدن  "اند، اوضاع شما چه تفاوتی خواهد کرد؟برطرف شده
شود فرد از دنیاي پـر از مشـکل جـدا و    سؤال معجزه باعث می

حس امیدواري را تجربه کند که این بـه نوبـه خـود شـادکامی     
.دهدها را افزایش میآن

دسـت ه بـ هـاي یافتهو پیشینتحقیقاتنتایجبهتوجهبا
محـور  حلرویکرد راهکهگفتتوانمیحاضر،پژوهشازدهآم
بـر اثـربخش رویکـرد یـک عنوانبهتواندمیگروهییوهشبه

حـوزه متخصصینتوجهموردافراد،شناختیروانهايویژگی
هـر چیـزي  تقریباًهاانسانزندگیدر.گیردقرارروانسالمت

هـاي جنبـه تواندمیاست،گرفتهبدیاخوببرچسبذاتاًکه
اگر،محورحلراهرویکرداساسبر.باشدداشتهمثبتیومنفی

تمرکزچیزیکمثبتنکاتوفضایل،،تواناییبربتواندفردیک
راتريدغدغهبیوترآسانزندگیتواندمیداشته باشد،توجهو

.کندتجربه
بـه محـدود بـودن    توانیمپژوهش حاضر هايیتمحدوداز 

از پدر شهر اصـفهان و  مش به نوجوانان دختر محرونتایج پژوه
بـر همـین اسـاس پیشـنهاد     .اشـاره کـرد  محدودیت جنسیتی

آینـده در شـهرهاي دیگـر و در جنسـیت     يهاپژوهششودیم
.افزایش یابدهایافتهتا قدرت تعمیم انجام شودپسر نیز 

آمـوزش  نتایج پژوهش حاضر نشان داد کـه  :گیريیجهنت
امی دار شادکیبه بهبود معنمنجرمحور توانستحلراهگروهی 

ینچنهمبر همین اساس و . دنوجوانان دختر محروم از پدر شو
این روش آموزشـی را بـه   توانیمبا توجه به پیشینه پژوهشی 

یشناسـ روانيهـا مؤلفـه عنوان روشی کارآمد جهـت افـزایش   
. نوجوانان دختر محروم از پدر پیشنهاد داديگرامثبت

ارض منافع تع
ــژوهش   ــن پ ــدر ای ــهیچه ــط    گون ــافعی توس ــارض من تع

.نویسندگان  گزارش نشده است

سهم نویسندگان 
یوسـف  ،مریم ادیبی اجراي مداخله آموزشی و نگارش مقاله

را بـر  هـا یافتـه گرجی کار راهنمایی و نگارش روش پـژوهش و  
.اندداشتهعهده 

تشکر و قدردانی
کارشناسـی ارشـد بـوده کـه     نامهانیپااین مقاله برگرفته از 

و مسـئولین  در پـژوهش کننـدگان شـرکت از تمام جهتینبد
.گرددیمتشکر ) عج(مرکز خیریه و مددکاري امام زمان
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The Positive Effects of the Solution-Oriented Group Approach on
Happiness among Fatherless Female Adolescents in 2015

Adibi M1, Gorji Y2

1-M SC. of Counseling and Guidance, Dept. of Humanities, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Breanch, Khomeini Shahr,
Iran. (Corresponding Author).
Email: Maryamadibi3278@gmail.com, Tel: 09138245215.
2-Assistant Professor of Psychology, Dept. of Humanities, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Breanch, Khomeini Shahr,
Iran.

Received: 6 June 2016 Accepted: 8 February 2017

Introduction: Paternal death may have a detrimental effect on the psychological determinants
including happiness of people particularly adolescents. Therefore, the present study was conducted
to investigate the positive effects of solution-oriented group teaching on happiness in fatherless
female adolescents.
Materials and Methods: This was a semi-experimental study with pretest, posttest and control
group design. All fatherless female students living in Isfahan in 2014-15 were included in this
study.. In order to select the sample size, 40 students were selected using a convenient and simple
sampling method and were then randomly divided into two groups of 20. While the experimental
group received the solution-oriented approach as a therapeutic intervention for 8 weekly sessions of
ninety-minute, the control group received nothing. Oxford’s happiness questionnaire was used as
the research instrument. The collected data were analyzed through ANOVA with repeated
measurements via SPSS 19.
Results: The results revealed that solution-oriented group teaching had a positive effective on the
happiness of fatherless female adolescents at the posttest and follow-up stages (p<0.001); compared
to the control group.
Conclusion: According to the results of the current study along with other known interventions and
also the present standards, solution-oriented teaching method can be employed to increase the
fatherless adolescents’ happiness.
Key Words: Solution-oriented, Happiness, Adolescents, Fatherless.
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