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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،اثربخشی آموزش مثبتاندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بینفردی دانشآموزان دارای اختالل
ریاضی بود .این مطالعه نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان  13-15سال مبتال
به اختالل ریاضی مراجعهکننده به مراکز آموزشی و بالینی شهر کرج در سال تحصیلی  1397-98بود .از بین جامعه آماری  30دانشآموز به روش نمونهگیری
در دسترس انتخاب و در ادامه هریک از آنها به روش تصادفی در دو گروه آزمایش ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) جایگزین شدند .ابزار پژوهش شامل آزمون
ریاضی کیمت ( ،)KMDTمقیاسهای سازگاری اجتماعی کالیفرنیا ( ،)CSASحساسیت بینفردی ( )IPSMو آموزش مثبتاندیشی بود .آموزش
مثبتاندیشی بهصورت  10جلسه  75دقیقهای به گروه آزمایش ارائه شد؛ اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد .دادههای پژوهش با استفاده از روش تحلیل
کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش در پسآزمون ،نشان داد که آموزش مثبتاندیشی در بهبود
سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بینفردی گروه آزمایش مؤثر بوده است ( .)P<0/005با توجه به نتایج بهدست آمده از این پژوهش ،پیشنهاد میشود
که آموزش مثبتاندیشی بهعنوان یکی از روشهای مؤثر در بهبود سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بینفردی دانشآموزان با اختالل ریاضی در نظر
گرفته شود.
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اثربخشی آموزش مثبتاندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری ...

مقدمه
ریاضی1

یکی از انواع اختاللهای یادگیری ،اختالل یادگیری
است که با مشکالتی در درک عددی ،بهخاطرسپاری قواعد
ریاضی ،دقت ،روانی محاسبه و دقت در استدالل ریاضی همراه
است (الیس ،کربینیان و استیفان .)2018 ،اختالل ریاضی در
حدود هشت سالگی با استفاده از آزمونهای عملکرد تحصیلی و
غربالگری قابل تشخیص است (انجمن روانپزشکی آمریکا،
 .)2013میزان رواج اختالل یادگیری ریاضی بین پنج تا هشت
درصد برآورد شده است (وانگ و تانگ .)2015 ،نارساییهای
ویژه در ریاضی ،در برخی از کودکان از سنین پایین شروع
میشود؛ ولی اغلب در دوره دبستان خود را نشان میدهد و تا
دوره راهنمایی و دبیرستان نیز ادامه مییابد (فارادیبا ،سادیجاه،
پارتا و راهاردجو .)2019 ،کودکان و نوجوانان با اختالل یادگیری
نسبت به همساالن عادی خود مشکالت هیجانی و روانشناختی
بیشتری را تجربه میکنند که تأثیری منفی بر تابآوری و
سازگاری اجتماعی آنها میگذارد (هاالهان ،کافمن و پالن،
 .)2018با توجه به اینکه دستهای از مبتالیان به اختالل
یادگیری ،افراد دارای اختالل ریاضی هستند ،بهنظر میرسد که
این گروه با مشکالت سازگاری روبهرو باشند .سازگاری اجتماعی2
شامل سازگاری فرد با محیط اجتماعی خود است که این
سازگاری ممکن است با تغییر دادن خود و یا محیط بهدست آید
(شرنوف .)2010 ،پژوهشهای متعددی وجود دارد که بیانگر
وجود مشکالت اجتماعی از جمله سازگاری در افراد مبتال به
اختالل یادگیری است (عمادی و مظفری مکیآبادی1395 ،؛
پترتو و ماساال.)2017 ،
عقیده بر این است که دانشآموزان دارای اختالل یادگیری
اغلب مورد بیاعتنایی واقع شده و از نظر اجتماعی از طرف معلم
و همساالنشان طرد میشوند .همچنین ممکن است قادر نباشند
که مانند سایر نوجوانان موقعیتهای اجتماعی را درک کنند و به
این شناخت دست پیدا کنند که دیگران چگونه سعی میکنند
آنها را تحتتأثیر قرار دهند و از آنها بخواهند چه کاری انجام
دهند (پتی ،واکر ،شور ،هیمن -آبلو )2003 ،که نتیجه این
کاستی های اجتماعی و رفتاری داشتن حساسیت بینفردی3
1. mathematical learning disability
2. social adjustment

بیشتر در این گروه از افراد است (نریمانی ،پرزور و بشرپور،
 .)1394حساسیت بینفردی ،بهعنوان هوشیاری و حساسیت
غیرضروری و مفرط ،نسبت به رفتارها و احساسات دیگران تعریف
شده است (اوتانی و همکاران .)2014 ،نریمانی ،پرزور و بشرپور
( )1394در پژوهشی نشان دادند که دانشآموزان دارای اختالل
یادگیری نسبت به همتایان عادی دارای حساسیت بینفردی
بیشتری هستند .در راستای حل مشکالت روانشناختی،
رویکردهای مختلفی ظهور نمودهاند .از جمله این رویکردهای
جدید در دهه اخیر به رویکرد روانشناسی مثبتگرا 4میتوان
اشاره نمود .آموزش مثبتاندیشی به معنای فعالیتهای متمرکز
بر جنبههای منفی ،درمانی آسیبشناسی نیست؛ بلکه تأکید بر
بهبود بهزیستی و سالمت روان از طریق فعالیتهایی است که
منجر به افزایش آثار مثبت شناختی و رفتاری میشود (بنیاس و
همکاران .)2017 ،اکنون شواهد قابلتوجهی نشان میدهد که
آموزش مثبتاندیشی به افراد ،بهویژه کودکان و نوجوانان
بهمنظور تقویت و بهبود ارتباط مثبت با دیگران ،ترویج احساسات
مثبت ،رفتارهای مثبت ،شناخت و ادراک مثبت ،باال بردن
بهزیستی افراد ،درمان برخی اختالالت روانی بسیار مفید و
سودمند است (نیکمنش و زند وکیلی .)1394 ،از جمله آنتونی،
داویر ،آندروتی و کانگارد ( )2018در پژوهشی مطرح ساختند که
مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت بهطور معناداری بر بهبود
نمرات مؤلفههای سرزنش خود ،بازارزیابی مثبت و سرزنش
دیگران در شرکتکنندگان گروه آزمایش مؤثر بوده است.
پژوهش صفارحمیدی ،حسینیان و زندیپور ( )1396نشان داد که
آموزش مثبتاندیشی بر ادارک شایستگی و مهارتهای اجتماعی
کودکان بیسرپرست و بدسرپرست مؤثر است .دهقاننژاد،
حاجحسینی و اژهای ( )1396در پژوهشی نشان دادند که آموزش
مثبتاندیشی بر افزایش سازگاری دانشآموزان مؤثر بوده و منجر
به بهبود سرمایههای روانشناختی در کلیه مؤلفههای آن بوده
است .دشتبزرگی و شمشیرگران ( )1397در پژوهشی به این
نتیجه دست یافتند که آموزش مثبتنگری بهطور معناداری باعث
افزایش کفایت اجتماعی و سرسختی سالمت در پرستاران شده
است .چیانگ ،شین ،لین و لی ( )2015در پژوهشی نشان دادند
3. interpersonal sensitivity
4. positive
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سارا قیصری گودرزی و همکاران

که آموزش مثبتاندیشی بر بهبود مهارتهای سازگاری دانش-
آموزان مؤثر است .حسینآبادی ،پورشهریاری و زندیپور ()1396
در پژوهشی یافتند که روانشناسی مثبتنگر بر بهزیستی
روانشناختی مادران دارای فرزندان اُتیسم از لحاظ آماری معنادار
و اثربخش است .بنیاس و همکاران ( )2014در پژوهشی به این
نتیجه دست یافتند که آموزش مثبتاندیشی در افزایش
خلقوخوی مثبت اثربخش است .پوررضوی و حافظیان ()1396
در پژوهشی نشان دادند که آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر
سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی دانشآموزان تأثیر
معناداری دارد .پژوهش ماری ،توماس ،باربارا و پیرسون ()2011
نشان داد که آموزش روانشناسی مثبت موجب تمرین بسیاری
از ارزشهای روانشناسی مثبت از جمله :گشودگی ،مهربانی،
صداقت و همکاری میشود .چمزاده قنواتی ،خانبانی و آقایی
( )1396نشان دادند که آموزش مهارتهای مثبتاندیشی در
کاهش سبک اسنادی بدبینانه تأثیرگذار است .اوکونل ،اوشیا و
گاالگر ( ،)2015در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که
آموزش مثبتاندیشی در بهبود سازگاری اجتماعی دانشآموزان
مؤثر است .نظر به اهمیت سازگاری اجتماعی ،ناتوانی در
سازگاری اجتماعی ،میتواند عملکرد تحصیلی و اجتماعی
دانشآموزان با اختالل ریاضی را بهگونهای تحتتأثیر قرار دهند
و بر روابط بینفردی شخصی اثر بگذارند و موجب طرد ،انزوا و
افزایش حساسیت بینفردی شود (کارپیک و هودکو کاردوم،
 .)2015با مروری بر پژوهشهای انجام شده ،میتوان گفت که
تاکنون مطالعهای به بررسی آموزش مثبتاندیشی در سازگاری
اجتماعی و حساسیت بینفردی دانشآموزان دارای اختالالت
یادگیری بهویژه دانش آموزان با اختالل ریاضی نپرداخته است.
ازاینرو ،اهمیت بهکارگیری برنامههای مداخلهای بهمنظور
کاهش یا از میان بردن این مشکالت ضرورت مییابند؛ بنابراین
هدف از این پژوهش ،اثربخشی آموزش مثبتاندیشی به شیوه
گروهی بر سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بینفردی
دانشآموزان پسر دارای اختالل ریاضی است.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-

پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
دانشآموزان پسر مبتال به اختالل ریاضی مراجعهکننده به مرکز
اختالالت یادگیری شهر کرج در سال تحصیلی 1397-98بود .از
بین جامعه آماری  30دانشآموز به روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب و در ادامه هریک از آنها به روش تصادفی در دو گروه
آزمایش ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) جایگزین شدند.

N=92*1 .962/3 .22

معیارهای ورود شامل :حضور دانشآموزان دارای اختالل
ریاضی در مرکز اختالل یادگیری ،دامنه سنی بین  13-15سال،
توانایی برقراری ارتباط با دیگر اعضای گروه ،کسب رضایت
والدین ،نمره پایین در مقیاس سازگاری اجتماعی و نمره باال در
مقیاس حساسیت بینفردی و عالقهمندی به شرکت در پژوهش
بود .معیارهای خروج ،شامل دریافت برنامه آموزشی مثبتاندیشی
و پاسخگویی قبلی آزمودنیها به پرسشنامههای سازگاری
اجتماعی و حساسیت بینفردی بود.
روش اجرای پژوهش به این صورت بود که ابتدا مجوزهای
الزم از اداره آموزشوپرورش کودکان استثنائی شهر کرج گرفته
شد و پس از ارائه این مجوزها به مرکز اختالالت یادگیری30 ،
دانشآموز دارای اختالل ریاضی که در مرکز اختالل یادگیری
دارای پرونده بودند ،به روش نمونهگیری در دسترس بهعنوان
نمونه پژوهش انتخاب شدند .بهمنظور تشخیص دقیقتر این گروه
از دانشآموزان با کمک مشاور و متخصص مرکز اختالل
یادگیری برای نمونه پژوهش آزمون کیمت اجرا گردید .بعد از
مشخص شدن آزمودنیهای گروه ،همگی در قالب دو گروه
آزمایش ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) جایی داده شدند .قبل از
آموزش ،پرسشنامههای حساسیت بینفردی و سازگاری اجتماعی
به دانشآموزان داده شد .گروه آزمایش طی  10جلسه  75دقیقه-
ای با کمک پژوهشگران و مشاور مرکز اختالالت یادگیری تحت
آموزش مثبتاندیشی به شیوه گروهی قرار گرفتند ،این در حالی
است که گروه کنترل آموزشی را دریافت نکردند؛ در ضمن اجرای
این روش آموزشی خارج از ساعات آموزشی معلم بود .پس از
گردآوری پرسشنامهها ،دادهها با استفاده از  SPSS-22و روش
تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
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ابزار سنجش
آزمون ریاضی کیمت :)KMDT( 1برای اندازهگیری
اختالل یادگیری ریاضی از آزمون ریاضی کیمت که کانولی
( )1988تهیه و آماده اجرا کرد ،استفاده شد .این آزمون که
بهمنظور شناسایی دانشآموزان اختالل یادگیری ریاضی کاربرد
فراوان دارد ،در ایران توسط محمداسماعیل و هومن در سال
 1381هنجاریابی شده است .آزمون ریاضی کیمت یک آزمون
قدرتی میباشد که دارای  13خردهمقیاس میباشد .روایی این
آزمون از طریق محتوا ،روایی تفکیکی ،روایی پیشبین محاسبه
و روایی همزمان آن بین  0/55تا  0/67بهدست آمده است .اعتبار
آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ در پنج پایه  0/80تا
 0/86گزارش شده است (محمد اسماعیل و هومن.)1381 ،
مقیاس سازگاری اجتماعی کالیفرنیا :)CSAS( 2مقیاس
شخصیت کالیفرنیا شامل دو مقیاس عمده سازگاری خویشتن و
سازگاری اجتماعی اس .این مقیاس نیمرخ سازگاری فردی و
اجتماعی فرد را اندازهگیری میکند و توسط (ثورب ،کالرک و
تیگز1989 ،3؛ بهنقل از خدایاریفرد ،نصفت ،غباریبناب و
شکوهییکتا )1381 ،برای اولین بار منتشر شده است .مقیاس
مسئولیتپذیری در مجموع  27نمره دارد که نقطه برش آن 13
بود؛ بنابراین کسی که نمره پایینتر را احراز کرده بود،
مسئولیتپذیری پایین داشت و کسی که نمره باال را احراز کرده
باشد ،دارای مسئولیتپذیری باال بود .در این پژوهش بخش
سازگاری اجتماعی این مقیاس مورد استفاده قرار گرفته است.
این بخش از آزمون دارای سه زیر مقیاس است که عبارت است
از :مهارتهای اجتماعی ،گرایش ضداجتماعی و روابط مدرسه-
ای .نوری پور لیاولی و حسینیان ( )1395در پژوهشی پایایی

)1. Key Math Diagnostic Test (KMDT
)2. California social adjustment questionnaire (CSAS

بهدست آمده با روش آلفای کرونباخ را  0/78گزارش کردند .در
پژوهش حاضر ضریب اعتبار کلی برای این مقیاس  0/78بهدست
آمد.
مقیاس حساسیت بینفردی :)IPSM( 4مقیاس
حساسیت بینفردی توسط بایس و پارکر ( )1989برای سنجش
ابعاد اساسی مفهوم حساسیت بینفردی ابداع شد .این پرسشنامه
 36سؤال و پنج خردهمقیاس دارد که پاسخ به هر عبارت آن در
یک مقیاس لیکرت  4درجهای میباشد .این پنج عامل شامل
آگاهی بینفردی ،نیاز به تأیید ،اضطراب جدایی ،کمرویی و
خوددرونیشکننده میباشد .مطالعات در خصوص  IPSMشواهد
روانسنجی خوبی را به همراه داشته است ،بهطوری که همسانی
درونی و پایایی بازآزمایی و اعتبار همگرا و واگرای باالیی گزارش
شده است .بایس و پارکر ( )1989ضریب پایایی بازآزمایی 0/85
برای نمره کل و ضرایبی در دامنه  0/55تا  0/76برای
خردهمقیاسهای آن گزارش کردهاند .اعتبار این مقیاس در
پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ برابر با نمره  0/78بود.

برنامه آموزش مثبتاندیشی به شیوه گروهی:
پروتکل آموزش مثبتاندیشی اقتباس شده از دیدگاه سلیگمن،
آستین ،پارک و پترسون ( )2005است .آموزش مثبتاندیشی در
 10جلسه  75دقیقهای (هفتهای دو جلسه) به مدت دو ماه انجام
شد .بهمنظور بررسی میزان اعتبار این پروتکل از پژوهشگرانی
که این برنامه آموزشی را در پژوهشهای خود بهکار گرفته بودند،
نظرخواهی نموده و از نقطهنظرات آنان در جهت اجرای هرچه
بهتر این آموزش استفاده شد.

3. Thorpe, P., Clarck, W., & Tiegs W.
)4. Interpersonal sensitivity questionnaire (IPSM
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جدول  -1خالصه برنامه آموزشی مثبتاندیشی به شیوه گروهی
شماره جلسه
اول
دوم
سوم

اهداف
معرفه -مقدمه -آشنایی با چهارچوب برنامه
نحوه روبهرو شدن فکری مجدد با یک واقعه
آشنایی و آموزش مهارتهای صید افکار

چهارم

آموزش مهارت تغییر تصویرهای ذهنی و
تصویرسازی درونی مثبت
ارزیابی باورها

ششم

آموزش شخصیسازی

هفتم

آموزش چگونگی مقابله با افکار و نگرشهای
فاجعهپندارانه
آموزش سبک تفکر فراگیر
آموزش خوشبینی و تفکر خوشبینانه
بررسی میزان اثربخشی آموزش مثبتاندیشی و
اختتام جلسه

پنجم

هشتم
نهم
دهم

محتوا
آشنایی اعضا با یکدیگر -توضیح پیرامون جلسات -معرفی ماهیت برنامه.
نحوه تفکر دوباره یک واقعه ،شیوه برخورد با آن واقعه ،شناسایی عالئم و نشانههای مثبتاندیشی.
آشنایی و آموزش مهارت صید افکار و به زبان آوردن باورها و خودگوییهای مثبت و مبارزه با افکار
منفی برای دانشآموزان.
آموزش مهارت تغییر دادن تصویرهای ذهنی و تصویرسازی درونی مثبت و ارائه جدول و تصاویر
آموزش مربوطه و آموزش استفاده از زبان.
آموزش ارزیابی نگرشها وآموزش مثبت نگاه کردن به ترسها و از خود راندن آن و رویارویی با
باورهایی که حول آن ترس است.
آشنا کردن دانش آموزان با بُعد شخصیسازی که یکی از سبکهای تفکر است و توسط سلیگمن
بیان شده است.
مجادله و مقابله با نگرشهای فاجعهپندارانه.
آشنایی آزمودنیها با سبک تفکر فراگیرکه توسط سلیگمن مطرح شده است.
ارائه مهارت ایجاد خوشبینی از طریق تفکرخوشبینانه و اقدام به آن.
بررسی میزان اثربخشی مهارتهای مثبتاندیشی ارائه شده ،توضیح درباره نحوه کاربرد مهارتهای
آموخته شده در زندگی روزمره برای دانشآموزان ،اختتام جلسه و تشکر و قدردانی از آزمودنیهای
شرکتکننده در جلسات.

یافتهها
در این پژوهش ،شرکتکنندگان شامل  30دانشآموز پسر دارای
اختالل ریاضی بودند که در سه پایه تحصیلی هفتم ،هشتم و نهم
در دامنه سنی بین  13-15قرار داشتند 26/7 .درصد از جمعیت
شرکتکنندگان این پژوهش در دامنه سنی  13سال 40 ،درصد

از شرکتکنندگان در دامنه سنی  14سال و  33/3درصد از
شرکتکنندگان در دامنه سنی  15سال قرار داشتند .همچنین
 33/3درصد از دانشآموزان در پایه هفتم 40 ،درصد از
دانشآموزان در پایه هشتم و  26/7درصد از شرکتکنندگان در
پایه نهم بودند.

جدول  -2توصیف آماری نمرات حساسیت بینفردی در دو مرحله اندازهگیری بهتفکیک گروه آزمایش و کنترل
گروه
متغیر
آگاهی بینفردی
نیاز به تأیید
اضطراب جدایی
کمرویی
عزتنفس شکننده
نمره کلی حساسیت بینفردی

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

پسآزمون

پیشآزمون
M

SD

M

SD

14/71
15/27
11/11
10/29
14/27
14/87
14/87
13/80
18/73
17/87
73/69
72/09

3/023
4/274
1/888
0/468
5/021
5/527
2/669
2/678
2/712
3/420
5/158
6/614

12/08
14/53
9/02
10/16
11/33
13/67
12/40
13/27
16/56
17/13
61/39
86/76

2/535
3/543
1/379
0/445
5/486
5/394
2/667
3/035
2/882
3/044
7/118
6/887
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جدول  -3توصیف آماری نمرات سازگاری اجتماعی در دو مرحله اندازهگیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
گروه
متغیر
مهارتهای اجتماعی

پیشآزمون

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

گرایش ضداجتماعی
روابط مدرسهای

پسآزمون

M

SD

M

SD

9/03
9/40
11/13
10/80
8/53
8/27

3/728
3/334
4/627
4/004
3/067
2/789

11/07
9/93
9/37
11/25
10/40
8/93

2/549
2/604
3/766
3/790
2/874
2/187

همانطور که در جدول  ،3مالحظه میشود در گروه کنترل
میانگین نمرات در مراحل پیشآزمون و پسآزمون تغییر چندانی
را نشان نمیدهد؛ ولی در گروه آزمایش ،شاهد افزایش نمرات
مهارتهای اجتماعی و روابط مدرسهای و کاهش نمرات گرایش
ضداجتماعی در پسآزمون نسبت به پیشآزمون هستیم .بهمنظور
بررسی اثربخشی آموزش مثبتاندیشی به شیوه گروهی از آزمون
تحلیل کوواریانس چندمتغیره ( )MANCOVAاستفاده شد.
پیش از انجام این آزمون مفروضههای آماری نرمال بودن توزیع
نمرات با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،آزمون شد.

نتایج این آزمون ،نشان داد سطح معناداری بهدست آمده برای
متغیرها بزرگتر از  0/05بود .برای همگنی واریانسها با استفاده
از آزمون لوین استفاده شد که سطح معناداری بهدست آمده برای
متغیرها بزرگتر از  0/05بود .همچنین همسانی ماتریس
کوواریانسها با استفاده از آزمون امباکس مورد بررسی قرار
گرفت ( p0/05و  .)Box’M=3/99با توجه به عدم تخطی از
مفروضههای فوقالذکر استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس
چندمتغیره بالمانع میباشد.

جدول  -4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه سازگاری اجتماعی گروه آزمایش و کنترل
اثر

گروه

آزمونها

مقادیر

F

درجه آزادی اثر

درجه آزادی خطا

سطح معناداری

اندازه اثر

اثر پیالیی

0/615

12/253

3

23

0/001

0/615

المبدای ویلکز

0/385

12/253

3

23

0/001

0/615

اثر هتلینگ

1/598

12/253

3

23

0/001

0/615

بزرگترین ریشه روی

1/598

12/253

3

23

0/001

0/615

همانطور که مشاهده میشود سطح معناداری هر چهار آماره
چندمتغیری مربوطه؛ یعنی اثر پیالیی ،المبدای ویلکز ،اثر
هتلینگ و بزرگترین ریشهروی ،کوچکتر از  0/01است
( .)p<0/01بدینترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص میشود

که بین میزان تحمل پریشانی دو گروه آزمایش و کنترل ،در
پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد .بر این اساس ،میتوان
گفت برنامه آموزشی مثبتاندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری
اجتماعی مؤثر بوده است.

جدول  -5آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه خردهمقیاسهای سازگاری اجتماعی گروه آزمایش و کنترل در
پسآزمون
متغیر
مهارتهای اجتماعی
گرایش ضداجتماعی
روابط مدرسهای

منبع
بینگروهی
درونگروهی
بینگروهی
درونگروهی
بینگروهی
درونگروهی

مجموع
مجذورات
14/507
42/858
33/546
56/248
12/269
47/105

درجه
آزادی
1
25
1
25
1
25

میانگین
مجذورات
14/507
1/714
33/546
2/250
12/269
1/884

F

8/462

سطح
معناداری
0/008

اندازه
اثر
0/253

14/910

0/001

0/374

6/512

0/017

0/207
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با توجه به نتایج ارائه شده ،در جدول  5مقدار  Fبهدست آمده،
برای تمامی خردهمقیاسها در سطح  0/05معنادار میباشد
( .)P>0/05بنابراین ،فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تأیید

قرار میگیرد .با مقایسه میانگین نمرات دو گروه مشاهده میشود
که نمرات مهارتهای اجتماعی و روابط مدرسهای گروه آزمایش
در پسآزمون افزایش و میانگین نمرات گرایش ضداجتماعی
کاهش یافته است.

جدول  -6نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه حساسیت بینفردی گروه آزمایش وکنترل
آزمونها

مقادیر

F

درجه آزادی اثر

درجه آزادی خطا

سطح معناداری

اندازه اثر

اثر پیالیی

0/556

4/756

5

19

0/006

0/556

المبدای ویلکز

0/444

4/756

5

19

0/006

0/556

اثر هتلینگ

1/251

4/756

5

19

0/006

0/556

بزرگترین ریشه روی

1/251

4/756

5

19

0/006

0/556

اثر

گروه

همانطور که مشاهده میشود سطح معناداری هر چهار آماره
چندمتغیری مربوطه؛ یعنی اثر پیالیی ،المبدای ویلکز ،اثر
هتلینگ و بزرگترین ریشهروی ،کوچکتر از  0/01است
( .)p<0/01بدینترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص میشود

که بین میزان حساسیت بینفردی دو گروه آزمایش و کنترل ،در
پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد .بر این اساس ،میتوان
گفت برنامه آموزشی مثبتاندیشی به شیوه گروهی بر کاهش
حساسیت بینفردی مؤثر بوده است.

جدول  -7آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه خردهمقیاسهای حساسیت بینفردی گروه آزمایش و کنترل در
پسآزمون
متغیر
آگاهی بینفردی
نیاز به تأیید
اضطراب جدایی
کمرویی
عزتنفس شکننده

منبع
بینگروهی
درونگروهی
بینگروهی
درونگروهی
بینگروهی
درونگروهی
بینگروهی
درونگروهی
بینگروهی
درونگروهی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات
19/312
65/075
10/849
27/123
25/837
94/900
16/567
60/253
15/224
75/219

آزادی
1
23
1

مجذورات
19/312
2/829
10/849

23
1
23
1
23
1
23

1/179
25/837
4/126
16/567
2/620
15/224
3/270

در جدول  ،7نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه
خردهمقیاسهای حساسیت بینفردی ،در افراد گروههای آزمایش
و کنترل در مرحله پسآزمون نشان داده شده است .با توجه به
نتایج ارائه شده ،مقدار  Fبهدست آمده ،برای تمامی
خردهمقیاسها در سطح  0/05معنادار میباشد ()P>0/05؛
بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.

F

سطح

اندازه

6/826

معناداری
0/016

اثر
0/229

9/200

0/006

0/286

6/262

0/020

0/214

6/324

0/019

0/216

4/655

0/042

0/168

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،اثربخشی آموزش مثبتاندیشی به شیوه
گروهی بر سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بینفردی
دانشآموزان دارای اختالل ریاضی بود .یافتههای پژوهش نشان
داد که آموزش مثبتاندیشی در بهبود سازگاری اجتماعی و
کاهش حساسیت بینفردی دانشآموزان دارای اختالل ریاضی
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مؤثر بوده است .همانطور که یافتههای پژوهش حاضر ،نشان
داد آموزش مثبتاندیشی در بهبود سازگاری اجتماعی
دانشآموزان دارای اختالل ریاضی مؤثر است .تاکنون پژوهشی
به بررسی اثربخشی مثبتاندیشی بر سازگاری اجتماعی دانش-
آموزان دارای اختالالت یادگیری بهویژه دانشآموزان با اختالل
ریاضی نپرداخته است .با این حال ،نتایج بهدست آمده در این
پژوهش بهنوعی با پژوهش صفارحمیدی ،حسینیان و زندیپور
( ،)1396مبنی بر آموزش مثبتاندیشی بر ادراک شایستگی و
مهارتهای اجتماعی کودکان بیسرپرست و بدسرپرست؛
پژوهش دهقاننژاد ،حاجحسینی و اژهای ( ،)1396مبنی بر
آموزش مثبتاندیشی بر افزایش سازگاری دانشآموزان؛ پژوهش
دشتبزرگی و شمشیرگران ( ،)1397مبنی بر آموزش مثبتنگری
بر افزایش کفایت اجتماعی و سرسختی سالمت پرستاران؛
پژوهش چیانگ ،شین ،لین و لی ( ،)2015مبنی بر آموزش
مثبتاندیشی بر بهبود مهارتهای سازگاری دانشآموزان؛ مبنی
بر آموزش مثبتاندیشی بر بهبود مهارتهای سازگاری دانش-
آموزان؛ پژوهش اوکونل ،اوشیا و گاالگر ( ،)2015مبنی بر آموزش
مثبتاندیشی در بهبود سازگاری اجتماعی افراد؛ پژوهش
پوررضوی و حافظیان ( )1396مبنی بر آموزش مهارتهای
مثبتاندیشی بر سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی
دانشآموزان همسو است .در تبیین این یافته پژوهشی ،میتوان
عنوان کرد که آموزش مثبتاندیشی توانسته است نگاه مثبت به
زندگی و خود را در دانشآموزان دارای ناتوانی ریاضی توسعه دهد
و همین امر ،منجر به ارتباط بهتر با محیط اجتماعی مدرسه شده
و از طریق آن دانشآموزان توانستهاند با سایر همکالسیها و
معلمان خود تعامل مثبت و منطقیتری برقرار نمایند .چرا که
مطابق با مدافعان رویکرد مثبتنگر مانند کارادماس ( )2006و
کارادماس ،کونستانتیوس و سیدریدس ( )2007داشتن
مهارتهای مثبتنگری به فرد کمک میکند تا با بینش و دقت
بیشتری به ارتباطات بینفردی و روابط اجتماعی خود بنگرند و
مسائل بهوجود آمده در این حیطه را بهطور منطقی حلوفصل
نموده و متناسب با محیط و شرایط مختلف اجتماعی پاسخهای
معقوالنهتری داشته باشند که این خود عامل مهمی در ایجاد
سازگاری اجتماعی آنها است .همچنین میتوان گفت در آموزش
مثبتاندیشی ،دانشآموزان تشویق میشوند تا تجربههای مثبت

و خوب خود را بازشناسند .آنان میآموزند تا در جهان ،موضعی
فعال اتخاذ کنند و زندگی خود را شخصاً شکل دهند و منفعالنه
هر چیزی را نپذیرند .از سوی دیگر ،یافته فرضیه دوم پژوهش
نیز نشان داد که آموزش مثبتاندیشی در کاهش حساسیت
بینفردی دانشآموزان دارای اختالل ریاضی مؤثر است .تاکنون
پژوهشی به اثربخشی آموزش مثبتاندیشی بر کاهش حساسیت
بینفردی افراد نپرداخته است؛ اما با توجه به تعریف حساسیت
بینفردی که عبارت است از :هوشیاری و حساسیت غیرضروری
و مفرط ،نسبت به رفتارها و احساسات دیگران ،میتوان یافتههای
پژوهش حاضر را با پژوهشهایی همسو دانست که بهنوعی به
اثربخشی آموزش مثبتاندیشی در روابط و مؤلفههای بینفردی
پرداختهاند .از جمله پژوهش بنیاس و همکاران ( ،)2014مبنی بر
آموزش مثبتاندیشی در افزایش خلقوخوی مثبت؛ پژوهش
ماری و همکاران ( ،)2011مبنی بر آموزش روانشناسی مثبت
برگشودگی ،مهربانی ،صداقت ،همکاری؛ پژوهش آنتونی و
همکاران ( ،)2018مبنی بر مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت
بر بهبود نمرات مؤلفههای سرزنش خود ،بازارزیابی مثبت و
سرزنش دیگران ،پژوهش چمزاده قنواتی ،خانبانی و آقایی
( )1396مبنی بر آموزش مهارتهای مثبتاندیشی در کاهش
سبک اسنادی بدبینانه همسو است .در تبیین این یافته پژوهش
میتوان گفت :دیدگاه مثبتنگر ،دیدگاهی است که با توجه بیشتر
به محرکهای مثبت و تمرکز کمتر به نقاط منفی باعث ایجاد
احساس خوب ،برقرار کردن روابط ارزشمند با دیگران میشود و
نتیجه آن کاهش حساسیت بینفردی افراد و افزایش تعامالت
هرچه بیشتر بین آنان میشود (تدنر و بکر .)2018 ،همچنین
میتوان گفت در طی آموزش ،گروه تحت آموزش میتواند
تجربههای مثبت و خوب را بشناسند و از این هیجانات در ارتقای
احترام و عزتنفس خود بهره ببرند .در واقع این افراد بعد از
آموزش ،دید واقعبینانهای به زندگی پیدا میکنند و زمانی که
حس خوبی به خود بهدست آورند ،در فعالیتهای بیشتری شرکت
کرده و حس حقارت در آنان کاهش مییابد و با افراد بیشتری
ارتباط پیدا میکنند و کمتر در روابط خود با دیگران حساسیت
نشان دهند .از جمله محدودیتهای موجود در این پژوهش،
محدود بودن دامنه این مطالعه به پایه تحصیلی و سنی خاص،
عدم مطالعه بر روی هر دو جنس و عدم کنترل متغیرهای مانند
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سارا قیصری گودرزی و همکاران

سطح فرهنگی خانوادهها ،درآمد و سطح تحصیالت والدین بود.
ازاینرو ،با توجه به محدودیتهای موجود در این پژوهش،
پیشنهاد میشود که ضمن اجرای آموزش مثبتاندیشی در دیگر
گروههای دارای اختالالت یادگیری و روانشناختی ،از ابزارهای
بالینی دیگری چون مصاحبه ،مشاهده و ...استفاده شود .همچنین
پیشنهاد میشود که جهت تعمیم هرچه بیشتر یافتههای این
پژوهش آموزش مثبتاندیشی در گروه دختران مبتال به اختالل
ریاضی نیز اجرا شود .در پایان نتایج این پژوهش نشان داد که
آموزش مثبتاندیشی در بهبود سازگاری اجتماعی و کاهش
حساسیت بینفردی دانشآموزان مبتال به ناتوانی ریاضی اثر
بخش است .بنابراین ،با توجه به یافتههای این پژوهش پیشنهاد
می شود که از مثبتاندیشی بهعنوان یکی از درمانهای مؤثر در
بهبود سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بینفردی
دانشآموزان با اختالل ریاضی استفاده شود.

سرمایههای روانشناختی دختران نوجوان ناسازگار .مجله
روانشناسی مدرسه.49-67 ،)1(6 .
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Abstract
The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of group-based positive thinking training on social
adjustment and reduction of interpersonal sensitivity of students with mathematical disorders. This study was semiexperimental with pretest, posttest design and a control group. The statistical population of the study included all
13-15-year-old students with mathematical disorder who were referred to the educational and clinical centers of
Karaj in the 2018-19 academic year. From among the statistical population, 30 students were selected by available
sampling method and were randomly assigned to two experiment groups (15 people) and a control group (15
people). The research tools included Key Math Test (Connolly, 1988), California Social Adjustment Subscale
(Thorpe, Clark, & Tiegs, 1989), Interpersonal Sensitivity Scale (Boyce and Parker, 1989), and Positive Thinking
Training. Positive thinking was presented to the experiment group in 10 75-minute sessions; while the control group
did not receive it. The research data were analyzed using multivariate analysis of covariance. The results of posttest research findings showed that positive thinking training was effective in improving social adjustment and
reducing the interpersonal sensitivity of the experiment group (P <0.005). Based on the results of this study, it is
suggested that positive thinking training be considered as one of the effective methods in improving social
adjustment and reducing students' interpersonal sensitivity with mathematical disorder.
Keywords: Positive thinking training, Social adjustment, Interpersonal sensitivity, Mathematical disorder
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