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 معنای و زندگی به امید ،بینی خوش بر نگر مثبت درمانی روان آموزش اثربخشی

  ذهنی توان کم کودکان مادران در زندگی
 

 سودابه زلقی

 دانشگاه پیام نور واحد بروجرد "MA"کارشناسی ارشد رشته روانشناسی اسالمی 

 

 چکیده

، امید به زندگی و معنای زندگی در مادران بینی خوشمثبت نگر بر  درمانی روانهدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش 

ذهنی بود که در نیمه دوم سال  توان کمجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران کودکان  ذهنی بود. توان کمکودکان 

ه آماری با سال آرمان مراجعه نمودند. از میان جامع 15ذهنی زیر  توان کمکودکان  بخشی توانبه مرکز  کننده مراجعهبه  1931

(، پرسشنامه امید به زندگی 1395یر و کارور )بینی شینمرات پرسشنامه خوش بر اساسهدفمند و  گیری نمونهاستفاده از روش 

های  نفر که دارای مالک 91تست،  ( در پیش6111( و پرسشنامه معنا در زندگی استگر و همکاران )1399میلر )میلر و پاورز، 

نفره آزمایش و کنترل  15گروه  6تصادفی در  کامالً طور بهنفر  91آماری ما را تشکیل دادند. این  ورود و خروج بودند نمونه

مثبت نگر را دریافت کرد و  گروه کنترل که در  درمانی روانای آموزش دقیقه 31جلسه  11گزینش شدند که گروه آزمایش 

استفاده شد. نتایج  SPSS-21 افزار نرمز تحلیل کوواریانس و ها اداده وتحلیل تجزیهلیست انتظار قرار دارند. همچنین برای 

، امید به زندگی و معنای زندگی بینی خوشمعناداری باعث افزایش  طور بهمثبت نگر  درمانی روانپژوهش نشان داد که آموزش 

جلسات آموزش مثبت توان ذهنی با شرکت در شود. به عبارت بهتر مادران کودکان کمذهنی می توان کمدر مادران کودکان 

بینی خود را افزایش داده و درک بیشتری از معنای زندگی خود های این روش، توانستند خوشگیری از تکنیکاندیشی و بهره

 یابد.افزایش می ها آننیز دریافت نمایند و در نهایت امید به زندگی نیز در 

 

 ذهنی توان کمبه زندگی، معنای زندگی، کودکان  ، امیدبینی خوشمثبت نگر،  درمانی روانآموزش های کلیدی:  واژه
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