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طرحواره ای بر رضایت از  آموزشارتقاء سرمایه عاطفی و  آموزشاثربخشی 

زندگی، امید به زندگی، تنظیم هیجان و فراهیجان مثبت در مادران کودکان 

 دبستانی پیش
 

 فائزه ربیعی

 (خوراسگان) اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه بالینی روانشناسی ارشد کارشناس

 

 چکیده

اي بر رضایت از زندگی، امید به زندگی، تنظیم طرحواره آموزشارتقاء سرمایه عاطفی و  آموزشعیین اثربخشی این پژوهش با هدف ت

ارتقاء سرمایه  آموزشهیجان و فراهیجان در مادران داراي کودك پیش دبستانی اجرا شد. روش پژوهشی، نیمه آزمایشی سه گروهی )

کلیه مادران داراي آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماري پژوهش را دو مرحله پیشطرحواره اي و یك گروه کنترل( با  آموزشعاطفی، 

ها که از میان آن نفر تشكیل دادند 111در شهر اصفهان به تعداد  1311هاي اجتماعی در تابستان کودك پیش دبستانی فعال در شبكه

نفر( گمارده  14)دو گروه آزمایش و یك گروه کنترل و هر گروه نفر به شیوه دواطلبانه انتخاب و سپس به شیوه تصادفی در سه گروه  04

(، 1111(، پرسشنامه امید به زندگی )اشنایدر و همكاران، 1194هاي پژوهش، پرسشنامه رضایت از زندگی )داینر و همكاران، شدند. ابزار

ارتقاء سرمایه  آموزش( بودند. گروه 7111آ، نته( و پرسشنامه فراهیجان )بیر و مو7111پرسشنامه تنظیم هیجان )گارنفسكی و همكاران، 

ها از طریق تحلیل کواریانس تك متغیري و قرار گرفتند. داده آموزشجلسه تحت  11اي هر یك طی طرحواره آموزشعاطفی و گروه 

ها نشان داد که د. یافتهتحلیل شدن 72نسخه  SPSSتحلیل کوواریانس چند متغیري همراه با آزمون تعقیبی بونفرونی از طریق نرم افزار 

با گروه کنترل تفاوت  آموزش(، ولی بین دو گروه p>14/1تفاوت معناداري وجود ندارد ) آموزشدر رضایت از زندگی، بین دو گروه 

ی در (، ولp>14/1) و گروه کنترل تفاوت معناداري به دست نیامد آموزش(. در امید به زندگی بین دو گروه p<14/1معناداري وجود دارد )

اي و گروه کنترل و در فراهیجان نیز فقط در اعتماد به تفسیر طرحواره آموزشتنظیم هیجان، فقط در تنظیم هیجانی منفی بین گروه 

(. در p<14/1) اي و گروه کنترل تفاوت معناداري به دست آمدطرحواره آموزشها و اعتماد به سلسله مراتب اهداف بین گروه هیجان

اي طرحواره آموزشاي براي ارتقاء رضایت از زندگی و طرحواره آموزشارتقاء سرمایه عاطفی و  آموزشپژوهش نشان داد،  مجموع نتایج این

 براي تنظیم هیجانی منفی و ارتقاء فراهیجان در مادران داراي کودك پیش دبستانی قابل استفاده هستند. 

اي، رضایت از زندگی، امید به زندگی، تنظیم هیجان، فراهیجان، وارهطرح آموزشارتقاء سرمایه عاطفی،  آموزش: های کلیدی واژه

 مادران، کودك پیش دبستانی
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