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چکیده
هدف :در این پژوهش ،اثربخشی روانشناسی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان اوتیسم موردبررسی قرار گرفت.
روش :جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه مادران کودکان مبتالبه اختالل اوتیسم بود که برای درمان فرزند خود به مراکز توانبخشی در
شهر کرج مراجعه کرده بودند .از میان مراجعهکنندگان  03نفر از مادران دارای فرزند مبتالبه اوتیسم با روش نمونهگیری در دسترس ،بهعنوان
نمونه انتخاب شدند .با بهرهگیری از طرح نیمه آزمایشی گروه نمونه منتخب ،بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( 54نفر) و کنترل (54
نفر) جایگزین شدند .جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای مقیاس بهزیستی روانی ریف ( )RSPWBو سنجش عالئم اوتیسم گیلیام
( )GARSاستفاده شد .گروه آزمایشی به مدت  8جلسه دوساعته مورد آموزش قرار گرفتند .یافتهها :دادهها با استفاده از روش تحلیل
کوواریانس ،به کمک نرمافزار  spssموردبررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که روانشناسی مثبتنگر بر بهزیستی روانشناختی مادران
دارای فرزندان اوتیسم ازلحاظ آماری معنادار و اثربخش است ،همچنین نتایج آزمون پیگیری نیز نشان از پایداری و ماندگاری اثربخشی این
روش دارد .نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که آموزش روانشناسی مثبت نگر قادر به افزایش بهزیستی روانشناختی
مادران دارای فرزندان اوتیسم میباشد.

کلیدواژهها :اوتیسم ،بهزیستی روانشناختی ،روانشناسی مثبت نگر
مقدمه
وجود مشکالت توجه و تمرکز در کودکان مبتالبه اوتیسم و تأثیر
منفی آن بر تعامالت اجتماعیشان با دنیای پیرامون ،باعث شده
است تا محققان توجه زیادی را به این اختالل معطوف دارند (پور
محمدرضای تجریشی ،شممی و حقگو .)5031 ،تشخیص اوتیسم
معموالً در بین  1تا  4سالگی است که بر اساس رفتارهایی همچون
عدم تماس چشمی ،ویژگیهای جسمی و رفتاری خاص ،اختالالت
ارتباط و زبان ،واکنش شدید یا خفیف به محرکهای حسی است
(احمدی کهجوق ،فرهید ،سورتجی و رضافیانی .)5083 ،کودکان
مبتالبه اوتیسم معموالً از توجه به محرکها اجتناب کرده و یا بهطور
افراطی روی یک محرک تمرکز مینمایند .همچنین با دخالت

محرکهای نامربوط بهآسانی دچار حواسپرتی 5میشوند (دلفی،
بیات ،دلفی و ریاحی .)5031 ،عملکرد تطابقی 4که شامل
روزمره زندگی ،مهارتهای اجتماعی و ارتباطی است ،در کودکان
اوتیسم دچار نقص جدی است (کنورثی ،کز ،هارمز ،مارتین و
ولز DSM-57.)1353،1این مالکها را به دو مالک اصلی تقلیل
داده است که شامل «ارتباطات و تعامالت اجتماعی آسیبدیده» و
«رفتارهای محدودشده» میباشد (وینگ و گلبرگ .)1355 8،هرساله
بر آمار کودکان مبتالبه اوتیسم افزوده میشود ،مطالعات اخیر در
مورد میزان شیوع اختالل اوتیسم ،یک مورد در هر  533تولد است

 1کارشناس ارشد راهنمایی و مشاوره ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 2استادیار ،گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 0استاد ،گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
تاریخ ارسال مقاله 5031/1/55:تاریخ پذیرش مقاله5031/0/58 :
4.

Distraction
Accommodative performance
6
. Kenworthy, Cas, Harms, Martin & Wallace
7.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
8. Wing &Gillberg
5.
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(فالمگن .)1355 ،5پژوهشهای انجامشده در خصوص سببشناسی
این اختالل در حول چهار محور متمرکزند -5 :عوامل ژنتیکی:
مطالعه روی دوقلوها ،این باور را تقویت کرد که عامل ارث میتواند
نقش مهمی در ابتال به درخودماندگی ایفا کند (مک کانکی.)5033 ،1
 -1عوامل عصب  -فیزیولوژی :در مغز افراد مبتالبه اختالالت
طیف درخودماندگی ،بادامه ،هیپوکامپ ،هستهی دمی و بخشی از
مناطق مخچه ،کوچکتر از افراد سالم است -0.عوامل
زیستشیمیایی :سطوح اُکسی توسین در مغز افراد درخودمانده کمتر
از حد معمول است (گنجی -5 .)5031 ،عوامل شناختی :اختالل
بنیادی افراد درخودمانده در سطح شناخت (ادراک ،توجه ،حافظه،
استدالل و فکر) و به عبارت دقیقتر در سطح زبان ،به رمز درآوری،
ایجاد توالی و انتزاع قرار دارد ،این ردیف اختالالت که بسیار زود
بروز میکنند ،مانعی بر سر راه احساس همدردی ،همانندسازی و
بازشناسی هیجانات دیگران میباشد (دادستان.)5087 ،
نقایص شدید در زبان و رفتار اجتماعی کودکان اوتیسم ،تأثیر عمیقی
بر خانواده آنان میگذارد ،والدین کودکان درخودمانده اغلب توانایی
مهار کردن مشکالت رفتاری آنان را ندارند و رغبتی به بردن این
کودکان به مکانهای نشان نمیدهند (کراتوچویل و موریس،0
 .)5035سردی روابط خانوادگی ،رفتارهای مکانیکی و نوعی وسواس
زدگی سطحی که در والدین کودکان درخودمانده مشاهده میشود،
پارهای از نارساییهای فطری این کودکان را تشدید میکند،
نارساییهایی که بهصورت تنهایی گرایی و انزواطلبی متجلی
میشوند .والدین کودکان درخودمانده اغلب از پاسخگویی به
نیازهای عاطفی آنان ناتواناند .این کودکان ،احساسات منفی والدین
خود را دریافت میکنند ،اما نمیتوانند برای دستیابی به پاسخ
ال فعل
مثبت ،کاری انجام دهند و به علت این احساس ناتوانی کام ً
پذیر میشوند (دادستان.)5033 ،
پژوهشهای اخیر در مورد والدین کودکان دچار درخودماندگی،
نشان میدهد که والدین این کودکان در مقایسه با والدین کودکان
عادی و سایر کودکانی که نیازهای ویژه یا بیماریهای مزمن دارند،
استرس باالتری را تجربه میکنند (دابروسکا و پیسوال.)1353 ،5
کودکان مبتال اوتیسم بهواسطه نیازهای مراقبتی ،آموزشی و
توانبخشی ،درخواستهای جدیدی برای والدین ایجاد میکنند و
این عوامل بهنوبه خود میتواند فرایند سازگاری و بهزیستی ذهنی
والدینشان را تحت تأثیر قرار دهد (پاستر .)1333 ،4بهزیستی ذهنی1
سازهای است که در درک ارزیابی افراد از زندگیشان منعکس

میگردد ،این ارزیابی میتواند شناختی (رضایت از زندگی) و عاطفی
(شادی و افسردگی) باشد (پارک .)1335 ،7بهزیستی ذهنی فرآیند
پویا ،پیچیده و چندبعدی است که ترکیبی از عوامل محیطی،
بازخوردهای اجتماعی و ویژگیهای شخصیتی افراد مانند اجتماعی
بودن ،استقالل در ایجاد آن نقش دارند (سیگلمن و ریدر.)1331 ،8
بهعالوه داشتن امید ،خودکارآمدی ،عزتنفس ،احساس انسجام و
خوشبینی ازجمله منابع فردی مؤثر در تعیین و حفظ بهزیستی ذهنی
افراد میباشند (باسون.)1338،3
هیجانهای مثبت در زندگی ،نقش مهمی در بهزیستی
روانشناختی و جسمانی انسانها دارند و رواندرمانی مثبتنگر بر
فرایندهای مثبت و تواناییهای افراد تأکید دارد (سلیگمن و
همکاران .)1331 ،افرادی که فشارهای روانشناختی زیادی در
زندگی تحمل میکنند به دنبال امری بهمراتب بیشتر از تسکین
یافتن درد و رنج هستند .این افراد به دنبال ساخت نقاط قوت خود،
زندگی معنادار و دارای قصد و هدف میباشند (داک ورث 53و
سلیگمن .)1334 ،تفکر مثبت ،با عمل کردن بهعنوان یک مانع در
برابر استرس و افزایش راهبردهای کنار آمدن فعاالنه و استفاده از
رفتارهای سالم باعث افزایش بهزیستی ذهنی افراد میگردد (باسون،
 .)1338تمرکز این رویکرد بر کاربست مداخالت مثبت بهمنظور
ارتقای کیفیت زندگی ،خشنودی بیشتر از زندگی و سعادتمندی
میباشد (ژوزف 55و لینلی.)1331 ،51
ازآنجاکه آسیبهای روانی بر اثر نبود منابع مثبت و بهکارگیری افکار
منفی در زندگی ایجاد و ماندگار میشوند ،الزم است که مادران
دارای فرزندان اوتیسم با استفاده از روانشناختی مثبت نگر در ابتدا
نسبت به بهزیستی روانی ،افزایش عزتنفس ،بهبود ارتباط مثبت
خود و دیگران تالش کنند و بهتبع این تغییرات ،موجب رشد و
پیشرفت فرزندانشان نیز باشند .با توجه به مطالب ذکرشده ،میتوان
بیان نمود برنامههایی که در جهت حمایت از بهبود سالمت روان و
بهزیستی روانشناختی والدین دارای فرند اوتیسم علیالخصوص
«مادر» میباشند( ،با توجه به اینکه مادر عضوی از خانواده است که
بیشترین ارتباط را با کودکان دارد) بسیار کارساز بوده و به خانواده
در پذیرش مسئله ،انطباق درست با شرایط کودک کمک کرده و
تأثیر مطلوبی بر نظام خانواده میگذارد؛ بنابراین برگزاری جلسات
گروهی با رویکرد روانشناسی مثبتنگر برای مادران دارای فرزند
اوتیسم ضرورت دارد .ازاینرو ،هدف کلی این مطالعه تعیین

1.

7.

2.

8.

Flamgan
Mac Cancan
3. Kratochwil and Morris
4
. Dabrowska & Pisula
5

.Paster

6. Subjective well-being

سال  ،۸شماره  ،۱۲بهار ۲۹۳۱

Park
Sigelman & Rider
5. Basson
10
. Duckworth
11 .Joseph
12 .Linley

41

سماستثنایی
کودکان
وانمندسازی
فصلنامه ت
_________________________________________________________
فرزندان اوتی
مادران دارای
شناختی
اثربخشی روانشناسی مثبتنگر بر بهزیستی روان

اثربخشی روانشناسی مثبتنگر بر بهزیستی روانشناختی مادران
دارای فرزندان اوتیسم میباشد.
روش
پژوهش حاضرررر از نوع کاربردی و با بهرهگیری از طرح نی مه
آزمایشرری (پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل و پیگیری) بود.
جامعه آماری پژوهش شررامل کلیه مادران کودکان مبتالبه اختالل
اوتی سم ا ست که برای درمان فرزند خود به مراکز توانبخ شی در
شررهر کرج مراجعه کردهاند .برای انتخاب نمونه ابتدا از بین مراکز
توانبخشی کودکان اوتیسم در سطح شهر کرج ،مرکز توانبخشی
فرزندان آفتاب در شهر قدس به صورت در دسترس انتخاب شد و
سپس 43 ،نفر از مادران دارای فرزند مبتالبه اوتی سم نیز به صورت
در دسرررترس بهعنوان نمونه انتخاب شررردند؛ که درنهایت پس از
ریزش نمو نه و در نظر گرفتن افراد داوط لب به هم کاری ،در دو
گروه آز مایش ( 54نفر) و کنترل ( 54نفر) بهصرررورت تصرررادفی
جایگزین شدند .اع ضا همچنین ازنظر سن ( 14-54سال) ،جنس
(فقط مادران) ،سررطح تحصرریالت (از راهنمایی تا لیسررانس) ،طبقه
اقتصادی-اجتماعی (بر اساس درآمد) و عدم وجود اختالل پزشکی
در محور  IIIهمتا شررردند .مالک های خروج آزمودنی ها از گروه
موردبرر سی نیز شامل :دا شتن غیبت بیش از سه جل سه در طی
دوره ،شررررکت همزمان در برنامه های درمانی دیگر ،بیماری های
ج سمی شدیدی که مانع شرکت در جل سات مداخله شود ،ندا شتن
مالکهای ورود به درمان (سررن ،جنس ،سررطح تحصرریالت) بود.
برای جمعآوری اطالعات از ابزارهای زیر استفادهشده است:
 -5م صاحبه ت شخی صی ساختاریافته :5برای ایجاد رابطهی درمانی
اولیه ،ت شخیص و توجیه افراد و جلب م شارکت آنها برای شرکت
در جلسات درمان مثبت نگر ،ابتدا یک مصاحبه تشخیصی ساختمند
بر ا ساس معیارهای راهنمای ت شخی صی و آماری اختالالت روانی
( )DSM-5انجام شررد .همچنین ،این مصرراحبه وسرریلهای برای
همتا سازی دو گروه روان شنا سی مثبتنگر و گروه گواه ،بر ا ساس
مالکهای ورود به مداخله بود.
1
 -1مقیاس بهزیستی روانی ریف ( : (RSPWBابزار اندازهگیری
شامل مقیاس بهزی ستی که در سال  5383تو سط کارول ریف در
دانشگاه ویسکانسین ساخته شده است .این مقیاس دارای  85سؤال
و  1عامل شامل :پذیرش خود ،رابطه مثبت با دیگران ،خودمختاری،
زندگی هدفمند ،رشد شخصی و تسلط بر محیط میباشد .هر عامل
دارای  55پرسش ا ست .در سال  1351کالنتر کوشه و نواربافی در
جمعیت  813نفری پرسررشررنامه روانشررناختی ریف را هنجاریابی
نمودند که آلفای گزارش شده برای کل  %31گزارش شد .الزم به

ذکر ا ست پر س شنامه ریف در ابتدا به زبان پار سی برگردانده شد و
پس از انجام اصرررالحات به زبان انگلیسررری برای بار دوم ترجمه
گردید .سپس ن سخه ترجمه شده آن با ن سخه ا صلی آن مطابقت
داده و سپس هنجاریابی شد (کالنتر کو شه و نواربافی .)1351،در
پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ مقدار  3/78به دست آمد.
 -0مقیاس سرررنجش عالئم اوتیسرررم گیلیام :)GARS( 0ابزار
پژوهش ،مقیاس میزان اوتیسرررم گیلیام انتخابشرررده اسرررت که
درجهبندی چهار گروه از عالئم اوتیسم را بر عهده دارد .این آزمون
بهعنوان یک آزمون معتبر تو سط گیلیام در سال  5335تهیه شده
اسرررت .آزمون گارس بر اسررراس تعاریف انجمن اوتیسرررم امریکا5
( )5335 ،ASAو انجمن روانپزشررکی امریکا ( )APAو با اتکا
بر  DSM-IVتهیه شده است .آزمون گارس برای اشخاص  0تا
 11ساله مناسب است و میتواند بهوسیله والدین و متخصصان در
مدرسه یا خانه کامل شود .گارس شامل چهار خرده مقیاس «رفتار
کلیشهای ،برقراری ارتباطات ،تعامالت اجتماعی و اختالالت رشدی
هر خرده مقیاس شررامل  55آیتم اسررت .حداکثر نمره هر یک از
چهار مقیاس رفتارهای کلیشرررهای ،ارتباط ،تعامل اجتماعی و
اختالالت رشرردی  51و حداقل آن صررفر اسررت .نمره کلی هر
کودک حداکثر  551و حداقل صفر میباشد .پایایی 4کارز ،در دامنه
قابلپذیرش پذیرفته شده است .مطالعات انجام شده نمایانگر ضریب
آلفای  3/33برای رفتارهای کلیشرررهای 3/83 ،برای ارتباط3/30 ،
برای تعامل اجتماعی 3/88 ،برای اختالالت رشررردی و  3/31در
ن شانه شنا سی اوتی سم ا ست .روایی 1آزمون نیز از طریق مقای سه با
سررایر ابزارهای تشررخیصرری اوتیسررم تائید شررده اسررت .در تحقیق
احمدی ،صفری ،همتیان و خلیلی ( )5033برای برآورد روایی سازه
از پر سشنامه کارز 7بهطور همزمان ا ستفاده شده ا ست که ضرایب
همبسررتگی این دو پرسررشررنامه  3/8بهدسررتآمده اسررت .روایی
ت شخی صی آن با مقای سه  533کودک و نوجوان سالم از طریق
آزمون تحل یل ت مایز مشرررخص شرررد .نق طه برش آزمون  41و
ح سا سیت و ویژگی مقیاس به ترتیب  %33و  %533تعیین گردیده
اسرررت .همچنین پایایی این مقیاس با اسرررتفاده از ضرررریب آلفای
کرونباخ  3/83برآورد شررده اسررت .در پژوهش حاضررر نیز ضررریب
آلفای کرونباخ مقدار  3/83به دست آمد.
جهت اجرای پژوهش ،پس از انتخاب مرکز توانبخشررری فرزندان
آفتاب در شهر قدس کرج به صورت هدفمند ،گروه نمونه موردنظر
به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو
گروه آز مایش و کنترل ( به تفک یک هر گروه  54نفر) جایگزین
شرردند و با اسررتفاده از پرسررشررنامههای «مقیاس سررنجش عالئم

1.Structured clinical interview
2.Ryff Scales of Psychological Well-Being
)3. Gilliam Autism Rating Scale (GARS
4. Autism Society of America

5.
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اوتی سم گیلیام» و «مقیاس بهزی ستی روانی ریف» مورد سنجش
اولیه قرار گرفتند .با استفاده از پروتکل روانشناسی مثبتنگر مطابق
با جدول  ،5فرآیند درمان در قالب  8جلسرره دوسرراعتی به مدت 5
هفته (هر هفته دو جلسه) بهصورت گروهی ،بر روی گروه آزمایشی
انجام شد .نهایتاً پس از اتمام جلسات با اجرای پسآزمون ،دو گروه
موردسرررنجش قرار داده شررردند .همچنین طبق طرح پیشرررنهادی

پژوهش ،آزمون پیگیری از نمونه موردنظر پس از گذ شت دو ماه از
اجرای مداخله بهمنظور بررسررری اثر دوام و پایداری پژوهش انجام
شد .دادههای بهد ستآمده برای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
هر دو گروه با اسرررتفاده از تحلیل کوواریانس در نرمافزار Spss
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

جدول  1خالصه پروتکل درمانی روانشناسی مثبت نگر
محتوای جلسات

جلسات
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

آشنایی شرکتکنندگان با دوره آموزشی ،شادی و نشاط و نقش آن در زندگی خوب و مسیرهای دستیابی به
زندگی رضایتبخش
آشنایی با دستهبندی توانمندیها و فضیلتهای اخالقی ،شناخت توانمندیهای شخصی و استفاده از آنان به
شکلی تازه
آشنایی با هیجانهای مثبت و نقش آن در شادی و سالمت روان ،استفاده از نعمتها و امور خوب در
زندگی روزمره بهعنوان امور مثبت
بررسی تأثیرات نوشتن سه نعمت و یا امور خوب در زندگی ،قصد و معنی داشتن در زندگی ،استفاده از فن
میراث شخصی در زندگی
حرکت به سمت ایجاد ارتباطات بین فردی مناسب ،افزایش خشنودی از زندگی از طریق لذت حاصل از خشنود کردن
دیگران ،آموزش فن تقدیر و سپاس
آشنایی با روابط مثبت اجتماعی ،نقش روابط مثبت در زندگی شادمانه ،آموزش و کاربرد فن پاسخدهی سازنده
و فعال
آشنایی با نحوه پایدار کردن لذتها ،کار با طمأنینه و نقش آن در خشنودی از زندگی و سالمت روان
بازخورد دوره آموزشی ،برگزاری جشن شادی ،هماهنگی جهت نحوه پیگیری

یافتهها

جدول شماره  2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در دو گروه
متغیر

بهزیستی
روانشناختی

گروه
کنترل
آزمایش
مجموع

تعداد
54
54
03

میانگین
153937
150913
151900

پیشآزمون
انحراف استاندارد
51941
57950
54931

جدول فوق نشان میدهد که بین میانگین نمرات
پیشآزمون در نمرات بهزیستی روانشناختی تفاوت چندانی وجود
ندارد؛ اما بین میانگین نمرات پسآزمون در دو گروه آزمایش و
کنترل تفاوت مشاهده میشود.
همچنین برای بررسی نرمال بودن نمرات از آزمون
کولموگراف  -اسمیرنف استفادهشده است و سطح معنیداری
بهدستآمده در متغیر بیش از مقدار مالک  3/34میباشد درنتیجه
میتوان گفت که توزیع متغیرهای موردبررسی در نمونه آماری داری

میانگین
533983
143970
114917

پسآزمون
انحراف استاندارد
54915
51950
08907

آزمون پیگیری
انحراف استاندارد
میانگین
150917
171937
155987

51914
50953
05934

توزیع نرمال هستند و میتوان فرضیههای پژوهش را از طریق
آزمون تحلیل کوواریانس مورد آزمون قرار داد.
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اثربخشی روانشناسی مثبتنگر بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان اوتیسم

جدول  3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در دو گروه ازنظر متغیر پژوهش بهزیستی روانشناختی
متغیر

SS

df

MS

F

sig

PES
(مجذور اتا)

توان آماری

پیشآزمون
بین گروهی
واریانس خطا
مجموع

5419505
013149333
11559131
5414348

5
5
17
03

5419505
013149333
1559843

59810
5059101

39585
393335

39314
39800

3911
5

نمرات متغیر پژوهش در دو گروه نشان میدهد که گروه آزمایش
در مقایسه با گروه کنترل نمرات باالتری در مقیاس بهزیستی
روانشناختی دارند .با  33درصد اطمینان با توجه به اختالف معنیدار

بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات بهزیستی روانشناختی
میتوان نتیجهگیری کرد که آموزش روانشناسی مثبتنگر بر
بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان اوتیسم تأثیر دارد.

جدول  4نتایج تحلیل کوواریانس در دو گروه ازنظر مقیاس بهزیستی روانشناختی پژوهش در آزمون پیگیری
متغیر

SS

df

MS

F

sig

PES
(مجذور اتا)

پیشآزمون
بین گروهی
واریانس خطا
مجموع

139015
177159145
15539351
5805135

5
5
17
03

139015
177159145
1179771

39114
5159731

39155
393335

3935
39858

نتایج تحلیل کوواریانس با توجه به مقدار سطح معناداری
محاسبهشده در واریانس بین گروهی ،نشان داد که دو گروه کنترل
و آزمایش در متغیر بهزیستی روانشناختی با یکدیگر اختالف
معنیدار دارند؛ بنابراین میتوان نتیجهگیری نمود که آموزش
روانشناسی مثبتنگر بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای
فرزندان اوتیسم از پایداری و ماندگاری الزم برخوردار است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش روانشناسی
مثبتنگر بر بهزیستی مادران دارای فرزند اوتیسم بود .یافتههای این
پژوهش نشان داد که در مرحله پیشآزمون ،گروههای آزمایش و
کنترل در شاخص بهزیستی روانشناختی تفاوتی نداشتند اما پس از
اعمال مغیر مستقل و آموزش روانشناسی مثبتنگر در مرحله
پسآزمون یافتههای بهدستآمده نشان از تفاوت معنادار بین گروه
کنترل و آزمایش دارد؛ بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که آموزش
روانشناسی مثبتنگر بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای
فرزندان اوتیسم بهصورت کلی تأثیرگذار است .همچنین نتایج آزمون
پیگیری نشان داد که آموزش روانشناسی مثبتنگر میتواند اثرات
پایدار و بادوامی را بر بهزیستی روانشناختی مادران داشته باشد.

توان
آماری
39373
5

تأثیر این روش آموزشی در پژوهشهای بسیاری
موردبررسی و تائید قرارگرفته است که نتایج آنان با پژوهش حاضر
همسو است ،رحیمی ( )5035در پژوهشی به این نتیجه دست یافت
که رواندرمانی مثبتگرا در کاهش نگرشهای ناکارآمد و افزایش
تابآوری زنان تأثیر معنیداری دارد .مطالعات نوفرستی ،روشن،
فتی ،حسنآبادی ،پسندیده و شعیری ( ،)5035نشان داد رواندرمانی
مثبتگرا بر کاهش عالئم افسردگی مؤثر بوده و بهزیستی
روانشناختی و شادکامی و رضایت از زندگی را به همراه دارد.
صابری ،بهرامیپور ،قمرانی و یارمحمدیان ( ،)5030در پژوهش
خویش تأثیر برنامه گروهی فرزندپروری مثبتنگر را بر کاهش
استرس والدگری مادران دارای کودکان مبتالبه اختالل اوتیسم
موردبررسی و تائید قرار دادند .پژوهش خدادادی سنگده ،توالئیان و
بلغان آبادی ( ،)5030نیز نشان از افزایش شادکامی مادران کودکان
با نیازهای ویژه با استفاده از رواندرمانی مثبتنگر گروهی دارد.
همچنین نتایج پژوهش جعفری روشن ( ،)5035تأثیر روانشناسی
مثبتنگر را بر تابآوری ،شادکامی و سالمت عمومی زنان را مورد
تائید قرار داده است .در خارج از کشور پژوهش مولر ،گرتز ،مولتن،
تریل ،بامبردیر ،ادی و جنسن )1354( 5بیانگر اثربخشی مداخالت

& 1. Muller, Gertz, Molton, Terrill, Bombardier, Ehde,
Jensen
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روانشناسی مثبتنگر بر افزایش بهزیستی روانی و کنترل درد در
افراد مبتالبه درد مزمن و ناتوانی جسمی است .الیوس و
لیوبومرسکی )1350( 5معتقدند که مداخلههای مثبتگرا از طریق
افزایش هیجان ،افکار و رفتار مثبت و ارضا نیازهای اساسی باعث
کاهش افسردگی ،افزایش شادکامی و احساس بهزیستی
روانشناختی در افراد میشوند .نتایج پژوهش پیتروسکی و مکوتا1
( )1351اثربخشی مداخالت روانشناسی مثبتگرا بر کاهش
افسردگی و افزایش تابآوری موردبررسی و تائید قرار داد .پژوهش
فراتحلیلی سین ،دلپورتا 0و لوبومیرسکی ( )1333و سین و
لوبومیرسکی ( )1333نشان داد که مداخالت روانشناسی مثبتگرا
تأثیر معناداری بر افزایش بهزیستی روانی و شادکامی ،همچنین
کاهش چشمگیری در میزان افسردگی دارد.
با توجه به پژوهشهای انجامشده در این زمینه میتوان
بیان داشت ،مداخلههای رواندرمانی مثبتگرا بر شناسایی تواناییها
بهجای تأکید بر نقاط ضعف بهعنوان یک راه برای افزایش جذابیت
و معنای بیشتر در زندگی تأکیددارند که این امر بر بهزیستی ذهنی
افراد نیز مؤثر میباشد .بهعنوانمثال افزایش آگاهی آزمودنی از
ویژگیهای شخصی خویش بهاحتمالزیاد آنها را تشویق میکند تا
در انجام وظایف خود در محل کار از تواناییهای خود استفاده کنند
و به این طریق در محل کار خود مؤثرتر باشند( .نوفرستی و
همکاران .)5035 ،همچنین در تبیین نتایج فوق میتوان گفت یکی
از اصول مهم در رویکرد مثبتگرا و مداخالت مربوط به این حوزه،
ازجمله مداخله به کار گرفتهشده در پژوهش حاضر ،تأکید بر ساخت
و گسترش هیجانات مثبت است و هیجانات مثبت تمامی احساسات
مثبت ،ازجمله لذت ،شعف ،سرمستی و راحتی را در برمیگیرد .این
نظریه همچنین شامل فرضیههای گسترش ،ساخت ،ابطال،
تابآوری و بالندگی است .بر اساس فرضیه گسترش ،هیجانات
مثبت دامنه تفکر و عمل محدود و لحظهای را گسترش داده و باعث
میشود فرد بتواند احتماالت و گزینههای مختلف را در شرایط
مختلف در نظر بگیرد .گسترش افکار ،یکی از عواملی است که منجر
به تعدیل و تغییر باورها میشود .همچنین بر اساس فرضیه ساخت،
هیجانات مثبت باعث ایجاد شناختهای مثبت و کارآمد نیز میشود.
بهعنوانمثال ،هیجانات مثبت باعث میشوند تا افراد بتوانند دید
مثبتتری نسبت به مسائل داشته باشند .به یک سری از عقاید و
نگرشهای منفی ،خشک و جزمی وابسته نباشند و سختیهای
زندگیشان را بهگونهای دیگر تعبیر و تفسیر کنند .تمامی این نکات
به ایجاد بهزیستی روانشناختی فرد نیز کمک میکند.
هر کار پژوهشی با محدودیتهای خاص خود روبهروست
که این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نیست ،نمونه موردنظر تنها

شامل مادران دارای کودکان مبتالبه اوتیسم در سطح شهر قدس
بود لذا برای تعمیم این نتایج به دیگر افراد باید بااحتیاط عمل کرد.
در انتها پیشنهاد میشود که تحقیقی با بررسی اثربخشی
روانشناسی مثبتنگر بر بهزیستی روانشناختی مادران فرزندان
اوتیسم و همچنین کاهش عالئم در کودکان به تفکیک گروههای
سنی صورت گیرد و تداوم اثر مداخالت ،جلسات پیگیری و همچنین
ارزیابی پیگیری در فاصلههای زمانی  0ماه 1 ،ماه و  5سال ،به عمل
آید.
منابع
احمدی کهجوق ،مینا؛ فرهبد ،مژگان؛ سورتجی ،حسین و رصافیانی،
مهدی .)5083( .الگوهای پردازش حسی کودکان با اختالل
اوتیسم از دیدگاه مدل وینی دان .فصلنامهی ایرانی کودکان
استثنایی.031-084 ،)5(53 ،
احمدی ،جعفر؛ صفری ،طیبه؛ همتیان ،منصوره و خلیلی ،زهرا.)5033( .
بررسی شاخصهای روانسنجی آزمون تشخیصی اوتیسم
( .)GARSمجلهی پژوهشهای علوم شناختی و رفتار-87،)5(5 ،
.535
پور محمدرضای تجریشی ،معصومه؛ رجبی شممی ،بهناز و حقگو،
حجتاهلل .)5031( .آموزش پاسخ محور در کودکان با اختالل
طیف اوتیسم .تعلیم و تربیت استثنایی.15-41 ،)515( 50 ،
رحیمی ،سحر .)5035( .اثربخشی مداخالت روانشناسی مثبتگرا بر
نگرشهای ناکارآمد و تابآوری بیماران زن مبتالبه مولتیپل
اسکلروزیس شهر کرمانشاه .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه
عالمه طباطبایی.
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Effectiveness of positive psychology on psychological well-being of mothers of
autistic children
Sedigheh HosseinAbadi1
Mahsima Pourshahriyari2
Tayebeh Zandipour3

Abstract
Aim: The purpose of this study is determining of the effectiveness of positive psychology on
psychological well-being in mothers of autistic children. Methods: The Statistical population
of this research was included all mothers of autistic children that was conducted in Karaj city.
Among of visitors, 30 mothers of autistic children were selected as sample with convenience
sampling method. Groups of sample were randomly replaced into two groups of experiment (n
= 15) and control (n = 15) with quasi-experimental model. In order to gathering data, Ryff scale
questionnaires of psychological well-being (RSPWB) and Gilliam (GARS) assessment of
autism symptoms was used. The experimental group were trained for 8 sessions of 2 hours.
Results: In order to analyzing the data, analysis method of covariance was used by SPSS
software and the results showed that training the positive psychology on psychological wellbeing in mothers of autistic children is effective. The results of follow-up test also showed that
this method has enough stability and sustainability. Conclusion: The result of this research
demonstrates that training the positive psychology can increase the psychological well-being in
mothers of autistic children.
Keywords: Autism, Psychological well-being, Positive psychology.

1

. M.A Conseling and guidance, Faculty of Education and Psychology, Alzahra university.(
(Sedighehoseinaabadi@gmail.com)
2
. Associate Professor department of consultation and guidance, Faculty of Education and Psychology,Alzahra
university.
3
. Professor, department of consultation and guidance, Faculty of Education and Psychology,Alzahra university.

۲۹۳۱ بهار،۱۲  شماره،۸ سال

