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Abstract
Background & Aim: Families with disabled children require educational services, as well as
psychological and financial support and counseling due to the low threshold for tolerance and
inadequacy in adaptation. This study aimed to evaluate the effectiveness of positive thinking
group education on tolerance and social adjustment in mothers of educable children with
mental retardation.
Materials & Methods: This quasi-experiment had a pretest-posttest design and a control
group. The research population included all mothers of children with mental retardation, who
referred to schools for children with special needs in Khoramabad, Iran in the academic year
2018-2019. In total, 30 mothers were selected by convenience sampling, who were then
divided into two groups of test (n=15) and control (n=15) using simple random sampling.
Data were collected using Simmons and Gaher's The Distress Tolerance Scale (DTS) and
California social adjustment Questionnaire. The participants in the test group attended 10 75min positive thinking group sessions. In the end, data analysis was performed using a
multivariate analysis of covariance.
Results: In this study, a significant difference was observed between the groups after the
intervention, which demonstrated the effectiveness of positive thinking training on an
increased threshold for tolerance and social adjustment in the test group (P<0.05).
Conclusion: According to the results of the study, positive thinking education was
recognized as an effective method to increase tolerance and social adjustment in mothers of
children with mental retardation.
Keywords: Positive Thinking Education, Threshold for Tolerance, Social Adjustment,
Mothers, Children with Mental Retardation
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اثربخشی آموزش مثبتاندیشی به شیوه گروهی

اثربخشی آموزش مثبتاندیشی به شیوه گروهی بر تحمل پریشانی و سازگاری اجتماعی
مادران دارای فرزندان کم توانذهنی
*4
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چکیده
زمینه و هدف :خانواده هاي داراي فرزند معلول به علت ضعف در آستانه تحمل و نارسایی در سازگاري به خدمات آموزشی،
مشاورهاي و حمایتهاي روانی و مالی نیاز دارند .هدف از این پژوهش اثربخشی آموزش مثبتاندیشی به شیوه گروهی بر تحمل
پریشانی و سازگاري اجتماعی مادران داراي فرزندان کمتوان ذهنی آموزشپذیر شهر خرمآباد بود.
مواد و روشها :روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماري پژوهش شامل
تمامی مادران داراي کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر مراجعهکننده به مدارس استثنایی شهرستان خرمآباد در سال تحصیلی
 1311-19بود .از بین مدارس استثنایی تعداد  32مادر داراي فرزند کمتوان ذهنی به روش نمونهگیري در دسترس انتخاب و در
ادامه تمامی آنان به روش نمونهگیري تصادفی ساده در قالب دو گروه آزمایش ( 11نفر) و گواه ( 11نفر) در پژوهش گمارش
شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر ،مقیاس سازگاري اجتماعی کالیفرنیا آموزش مثبتاندیشی بود.
گروه آزمایش در قالب  12جلسه  11دقیقهاي تحت آموزش مثبتاندیشی قرار گرفت .دادههاي پژوهش با استفاده از روش تحلیل
کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که در پس آزمون بین دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد و این امر حاکی از اثربخش بودن درمان
مثبتاندیشی در افزایش تحمل پریشانی و سازگاري اجتماعی گروه آزمایش بوده است (.)p<2/21
نتیجهگیری :آموزش مثبتاندیشی یکی از روشهاي مؤثر در افزایش تحمل پریشانی و سازگاري اجتماعی مادران داراي
فرزندان کمتوان ذهنی است.
واژگان کلیدی :آموزش مثبتاندیشی ،تحمل پریشانی ،سازگاري اجتماعی ،مادران ،فرزندان کمتوان ذهنی آموزش پذیر

مقدمه

خانوادگی بسیار بیشتر از پدران است ( .)3کاهش سطح

وجود کودک کمتوان ذهنی میتواند اثرات عمیقی

تحمل پریشانی یکی از عالئم روانشناختی مهم در

روي نحوة ارتباط یکایك افراد خانواده با هم داشته

خانوادههاي داراي فرزند معلول است که در رابطه با

باشد ( .)1در این میان آسیبپذیري مادران نسبت به

توانایی تجزیهوتحلیل موقعیتهاي روانشناختی ،نمود

سایر اعضاي خانواده بیشتر است ( .)2یکی از مهمترین

مییابد ( Baker .)4وHoerger

دالیل آسیبپذیري بیشتر مادران نسبت به سایر اعضاي

والدین را یکی از مواردي میدانند که بر رابطه والدین

خانواده ،این است که مادران وقت بیشتري را صرف

با فرزند تأثیر میگذارد ( .)1نتایج پژوهش دیگري

کودکان نموده و حضور آنها در خانه و محیط

نشان داد که مادران فرزندان کمتوان ذهنی تحمل
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 -3کارشناسی ارشد روانسنجی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.

حافظ پادروند

( .)1تحمل پریشانی ،به توانایی تجربه و تحمل

در رویارویی با مشکالت ،حل چالشهاي زندگی،

موقعیتهاي روانشناختی منفی اطالق میگردد،

مقاومت بیشتر فرد ،اولویتبندي کارها و کاهش

پریشانی ممکن است در نتیجه فرایندهاي جسمانی و

مشکالت رفتاري میگردد ( .)14آموزش مثبتاندیشی

روانشناختی باشد ،اما بازنمایی آن به صورت حالت

به معناي فعالیتهاي متمرکز بر جنبههاي منفی ،درمانی

هیجانی است که غالباً با تمایل به واکنشی جهت رهایی

آسیبشناسی نیست ،بلکه تأکید بر بهبود بهزیستی و

از تجربه هیجانی مشخص میگردد (.)9

سالمت روان از طریق فعالیتهایی است که منجر به

از آنجا که بین کودک و سازگاري اعضاي خانواده

افزایش آثار مثبت شناختی و رفتاري میشود (.)11

ارتباط دوطرفهاي وجود دارد ،مشکالت کودک و

اکنون شواهد قابلتوجهی مبنی بر تأثیر مثبت این

چالشهاي مربوط به ناتوانی کودک میتواند بر

مداخلهها بر بهزیستی ،کاهش عالئم افسردگی ()11

سازگاري پدر و مادر اثرات منفی وارد کند (.)1

بهبود اعتمادبهنفس ،افزایش هیجانات مثبت و کاهش

 Stanleyو همکاران معتقدند که وجود کودک داراي

هیجانات منفی وجود دارد ( .)11گرچه در زمینة تأثیر

ناتوانی سبب استرسهاي طوالنیمدت میشود و همین

مثبتاندیشی برآسیبهاي روانی پژوهشهاي زیادي

عامل اختالل در سازگاري مادران را به همراه دارد

انجام شده است ( ،)11 ،19اما در ارتباط با تأثیرگذاري

( .)12شواهد دال بر این مسئله نشان میدهد که

مثبتاندیشی بر تحمل پریشانی و سازگاري اجتماعی

مشکالت و ناتوانیهاي کودک باعث کاهش میزان

مادران داراي فرزندان کمتوان ذهنی تاکنون پژوهشی

سازگاري مادر میگردد ( .)11در همین راستا نتایج

انجام نگرفته است .بااینحال ،بررسی تعدادي از این

پژوهشهاي جناآبادي و همکاران ( )12و علی اکبر

پژوهشها که اثربخشی آموزش مثبتاندیشی را در

زاده آرانی و همکاران ( )13نشان داد مادران داراي

ارتباط با دیگر متغیرهاي روانشناختی و در دیگر

فرزند با کمتوانی ذهنی در مقایسه با مادران داراي

گروههاي بالینی مورد بررسی قرار داده باشند ،میتواند

فرزند عادي از نظر سازگاري اجتماعی به طور

مفید باشد .صفار حمیدي و همکاران در پژوهش خود

معناداري در سطح پایینتري قرار دارند و همین مسئله

نتیجه گرفتند که آموزش مثبتاندیشی توانسته است

عملکرد اجتماعی مادران را دچار اختالل میکند.

شایستگی و مهارتهاي اجتماعی کودکان را افزایش

با توجه به نقش تحمل پریشانی و بالطبع آن بهبود

دهد ( .)22فرنام و مدديزاده نشان دادند آموزش

سازگاري اجتماعی در مادران داراي فرزندان کمتوان

مثبتنگري در افزایش حالتهاي روانشناختی مثبت،

ذهنی ضرورت بهکارگیري مداخالت مشاورهاي و

خوشبینی ،خودکارآمدي و اجتماعی بودن مؤثر است

روانشناختی جهت بهبود تحمل پریشانی و ارتقاي

(.)21

سازگاري اجتماعی یك ضرورت به نظر میرسد .از

غالمی حیدرآبادي و همکاران دادند آموزش مثبت

جمله این مداخلههاي مفید و مؤثر ،مداخالت مثبت

نگري باعث افزایش سرسختی میشود ( .)22همچنین

است .دیدگاه مثبتنگر ،دیدگاهی است که با توجه

دشتبزرگی و شمشیرگران در پژوهش خود به این

بیشتر به محرکهاي مثبت و تمرکز کمتر به نقاط منفی

نتیجه دست یافتند که آموزش مثبتنگري به طور

باعث ایجاد احساس خوب ،برقرار کردن روابط

معناداري باعث افزایش کفایت اجتماعی و سرسختی

فصلنامه پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی ،دوره ششم ،شماره دوم ،پاییز 2911

29

Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir at 16:50 +0430 on Monday May 17th 2021

پریشانی ضعیفتري نسبت به همتایان عادي خود دارند

ارزشمند با دیگران ،گرفتن تصمیمات منطقی ،مقاومت

اثربخشی آموزش مثبتاندیشی به شیوه گروهی

همکاران در پژوهشی نشان دادند که آموزش مثبت

آموزان کمتوان ذهنی آموزش پذیر  12تا  11ساله در

اندیشی بر افزایش سازگاري دانشآموزان مؤثر بوده و

مدارس استثنایی شهر خرمآباد در سال  .1311-19از

منجر به بهبود سرمایههاي روانشناختی در کلیه

بین جامعه آماري تعداد  32مادر داراي فرزند کمتوان

مؤلفههاي آن بوده است ( .)24بردباري طارم سرایی در

ذهنی به روش نمونهگیري در دسترس انتخاب و در

پژوهش خود نشان داد که آموزش مهارتهاي مثبت

ادامه همگی به روش نمونهگیري تصادفی ساده در

اندیشی بر سازگاري عاطفی و اجتماعی دختران

قالب دو گروه آزمایش ( 11نفر) و گواه ( 11نفر)

دبیرستانی خانوادههاي ایثارگر مؤثر بوده است ( )21و

گمارش شدند .در ادامه آزمودنیهاي گروه آزمایش

در پژوهشی  Chaingو همکاران نشان دادند که

در قالب  12جلسه  11دقیقهاي تحت آموزش قرار

آموزش مثبتاندیشی بر بهبود مهارتهاي سازگاري

گرفتند اما گروه گواه آموزشی دریافت نکردند.

دانشآموزان مؤثر است (.)21

مالکهاي ورود آزمودنیها عبارت بود از جنسیت زن

مطالعات متعددي نشان میدهد که خانوادههاي داراي

بودن ،داشتن فرزند کمتوان ذهنی ،دامنه سنی بین -12

فرزند معلول به علت ضعف در آستانه تحمل و نارسایی

 21سال ،داشتن سواد خواندن و نوشتن ،تمایل و

در سازگاري به خدمات آموزشی ،مشاورهاي و

رضایت آگاهانه براي شرکت در پژوهش .مالکهاي

حمایتهاي روانی و مالی نیاز دارند ( .)21آنچه در این

خروج شامل غیبت بیش از دو جلسه ،دریافت سایر

میان اهمیت دارد ،ضرورت آموزش مهارتهایی در

مداخالت روانشناختی ،مصرف داروهاي روانپزشکی

جهت ارتقاي تحمل پریشانی و نیز افزایش سازگاري

بود.

اجتماعی مادران داراي فرزند کمتوان ذهنی از طریق

براي جمعآوري دادهها از ابزارهاي مقیاس سازگاري

شرکت در دورههاي مدون و هدفمند در این زمینه

اجتماعی کالیفرنیا و مقیاس تحمل پریشانی استفاده شد.

است .چرا که مادر نقش اساسی در حفظ تعادل و

مقیاس تحمل پریشانی یك شاخص خود سنجی تحمل

سالمت روانی -اجتماعی خانواده بر عهده دارد و ایجاد

پریشانی هیجانی است که توسط  Simonsو Gaher

استرس مادر بر سایر اعضاي خانواده اثر میگذارد و

ساخته شد .گویههاي این مقیاس ،تحمل پریشانی را بر

متعاقب آن حضور اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد.

اساس توانمنديهاي فرد براي تحمل پریشانی هیجانی،

ازاینرو هدف از این پژوهش اثربخشی آموزش

ارزیابی ذهنی پریشانی ،میزان توجه به هیجانات منفی

مثبتاندیشی به شیوه گروهی بر تحمل پریشانی و

در صورت وقوع و اقدامهاي تنظیم کننده براي تسکین

سازگاري اجتماعی مادران داراي فرزندان کمتوان

پریشانی مورد سنجش قرار میدهند .این مقیاس داراي

ذهنی آموزشپذیر بود.

 11ماده و چهار خرده مقیاس به نامهاي تحمل پریشانی

روش پژوهش

هیجانی ،جذب شدن به وسیله هیجانات منفی ،برآورد

روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش
آزمون -پسآزمون با گروه گواه بود.

ذهنی پریشانی و تنظیم تالشها براي تسکین پریشانی
است .گویههاي این مقیاس بر اساس مقیاس پنج
درجهاي لیکرت نمره گذاري میشوند .نمرات باال در
این مقیاس نشانگر تحمل پریشانی باال است (.)29
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سالمت در پرستاران میشود ( .)23دهقان نژاد و

جامعه مورد مطالعه عبارت است از کلیه مادران دانش

حافظ پادروند

قبول بود .در پژوهش اسماعیلی نسب و همکاران آلفاي

کولموگرف -اسمیرنوف و استفاده از آزمون تحلیل

کرونباخ کل مقیاس  2/91به دست آمد ( .)21نمره

کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار

اعتبار این پرسشنامه در پژوهش حاضر با روش آلفاي

گرفتند.

کرونباخ  2/19به دست آمد.

خالصه جلسات مثبتاندیشی بر گرفته از پروتکل

مقیاس سازگاري اجتماعی کالیفرنیا :مقیاس سازگاري

درمانی  Seligmanو همکاران (:)32

کالیفرنیا شامل دو مقیاس عمده سازگاري خویشتن و

جلسه اول :معارفه ،روشن نمودن چهارچوبهاي

سازگاري اجتماعی است .این مقیاس نیمرخ سازگاري

اساسی گروه ،معرفی ماهیت و اهداف برنامه ،آشنایی

فردي و اجتماعی فرد را اندازهگیري میکند .در این

افراد با مفهوم مثبتاندیشی و تأثیر آن بر زندگی آنان.

پژوهش بخش سازگاري اجتماعی این مقیاس مورد

جلسه دوم :نحوه تفکر دوباره یك واقعه ،شیوه برخورد

استفاده قرار گرفته است .این بخش از آزمون داراي سه

با آن واقعه ،شناسایی عالئم و نشانههاي مثبتاندیشی و

زیر مقیاس است که عبارتاند از :مهارتهاي

تجزیه و تحلیل دیدگاه افراد نسبت به زندگی بود.

اجتماعی ،گرایش ضداجتماعی و روابط مدرسهاي.

جلسه سوم :آشنایی و آموزش مهارت صید افکار و به

پاسخگویی به  41سؤال مقیاس سازگاري اجتماعی به

زبان آوردن باورها و خودگوییهاي مثبت و مبارزه با

صورت بلی و خیر است .به منظور بررسی روایی این

افکار منفی براي مادران و همچنین جدول شناسایی

آزمون از روش تحلیل عاملی استفاده شده است ،نتایج

موقعیت ،فکر ،هیجان مربوطه ،نمره دادن هیجان،

نشان دهنده وجود سه عامل است که کالً  2/19از

واکنش به هیجان و نتیجه نهایی براي آنها ارائه شد.

واریانس کل آزمون را تبیین میکنند .در پژوهش

جلسه چهارم :آموزش مهارت تغییر دادن تصویرهاي

حاضر نمره پایایی این مقیاس برابر با  2/12بود.

ذهنی و تصویرسازي درونی مثبت و ارائه جدول و

به منظور اجراي آموزش پس از انتخاب افراد ،اطالعاتی

تصاویرآموزش مربوطه وآموزش استفاده از زبان .جلسه

در مورد نوع درمان ،نحوه حضور آنها در جلسه ،تعداد

پنجم :ارزیابی باورها پرداخته شد .آموزش ارزیابی

و زمان جلسات ارائه شد .جلسات به صورت هفتهاي دو

نگرشها و آموزش مثبت نگاه کردن به ترسها و از

بار اجرا شد .در آغاز درمان ابتدا پیشآزمون به عمل

خود راندن آن و رویارویی با باورهایی که حول آن

آمد و میزان تحمل پریشانی و سازگاري اجتماعی افراد

ترس است .جلسه ششم :آشنا کردن افراد با بعد

مورد ارزیابی قرار گرفت .سپس افراد به صورت

شخصیسازي که یکی از سبكهاي تفکر است و

گروهی تحت آموزش مثبتاندیشی قرار گرفتند.

توسط سلیگمن بیان شده است .جلسه هفتم :به مجادله و

آموزش مثبتاندیشی به شیوه گروهی طی  12جلسه 11

مقابله با نگرشهاي فاجعهپندارانه (مجادله صحیح)

دقیقهاي انجام گرفت .پس از اتمام جلسات آموزشی

پرداخته شد .جلسه هشتم :آزمودنیها با سبك تفکر

در مرحله پسآزمون هر دو گروه مجدداً با پرسشنامه

فراگیر که سلیگمن مطرح کرده است ،آشنا شدند و

فوق مورد آزمون قرار گرفتند .سپس دادهها وارد

تمرینهایی در این رابطه انجام شد .جلسه نهم :براي

نرمافزار  SPSSشده و با استفاده از روشهاي توصیفی

آزمودنیها مهارت ایجاد خوشبینی از طریق تفکر

(میانگین و انحراف استاندارد) و پس از بررسی نرمال

خوشبینانه و اقدام به آن در مرحله بعد ارائه شد.
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ضرایب آلفا براي این خرده مقیاسها به ترتیب قابل

بودن توزیع دادهها در گروهها به وسیله آزمون

اثربخشی آموزش مثبتاندیشی به شیوه گروهی

جلسه دهم :بررسی میزان اثربخشی مهارتهاي مثبت

یافتهها

اندیشی ارائهشده ،توضیح درباره نحوه کاربرد مهارت

اطالعات توصیفی متغیرها در جدول  1به تفکیك

هاي آموختهشده در زندگی روزمره براي مادران،

پیشآزمون و پسآزمون در گروههاي آزمایش و گواه

اختتام جلسه و تشکر و قدردانی از آزمودنیهاي

ارائه شده است.

جدول  . 1اطالعات توصیفی تحمل پریشانی و سازگاری اجتماعی به تفکیک مرحله سنجش در گروهها
عوامل

متغیر

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین

111/91

199/13

انحراف معیار

23/31

21/11

میانگین

112/11

111/33

انحراف معیار

24/11

24/14

میانگین

24/41

21/12

انحراف معیار

4/92

4/31

میانگین

21/13

21/13

انحراف معیار

1/31

1/29

شاخص آماري
گروه آزمایش

تحمل پریشانی
گروه گواه
گروه آزمایش
سازگاري اجتماعی
گروه گواه

همچنان که مالحظه میشود میانگین گروه آزمایش در

پارامتریك استفاده کرد .با توجه به خروجی تحلیل

مرحله پسآزمون ،نسبت به پیشآزمون افزایش نشان

کوواریانس براي بررسی همگنی ضرایب رگرسیون

میدهد .بر اساس نتایج مندرج در جدول ،میتوان به

مشاهده گردید که تعامل بین متغیر آزمایش و همراه

این توصیف دست زد که اجراي آموزش مثبتاندیشی

(پیشآزمون) معنادار نیست ،لذا شیبخط رگرسیون

به شیوه گروهی باعث افزایش تحمل پریشانی و

براي دو گروه آزمایش و گواه یکسان است .براي

سازگاري اجتماعی مادران داراي فرزندان کمتوان

بررسی مفروضه همگنی واریانسها از آزمون لوین

ذهنی آموزش پذیر شده است .در بهکارگیري روش-

استفاده شد .نتایج نشان داد فرض تساوي واریانسها

هاي آماري پارامتریك ،ابتدا باید مفروضات آزمون

براي همه متغیرها برقرار است ( .)p>2/21باتوجه به

مورد تائید قرار بگیرد تا بتوان از آزمون مورد نظر

مجموع پیشفرضهاي مطرح شده مشاهده میگردد

استفاده کرد؛ بنابراین ابتدا مفروضات روش تحلیل

که دادههاي این پژوهش قابلیت ورود به تحلیل

کوواریانس«استقالل مشاهدات ،نرمال بودن توزیع متغیر

کوواریانس را دارا میباشند .در جدول زیر آزمون

وابسته ،همگنی واریانسها و همگنی شیبهاي

تحلیل کوواریانس چند متغیره براي آزمون فرضیهي

رگرسیون در گروههاي مختلف مورد بررسی قرار

پژوهش آمده است.

گرفت .نتایج نشان داد سطوح معناداري به دست آمده
هریك از متغیرهاي بزرگتر از  2/21بود ،فرضیه صفر
تائید شده و توزیع دادههاي تمام متغیرها نرمال بود و
براي آزمون هریك از متغیرها میتوان از آزمونهاي
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شرکتکننده در جلسات.

حافظ پادروند

جدول .2آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره نمرات تحمل پریشانی و سازگاری اجتماعی در دو گروه

اثرپیالیی

2/19

11/21

2

21

2/221

2/11

تفاوت دو گروه با کنترل اثر

المبداي ویلکس

2/42

11/21

2

21

2/221

2/11

پیشآزمون

اثرهتلینگ

1/39

11/21

2

21

2/221

2/11

بزرگترین ریشه روي

1/39

11/21

2

21

2/221

2/11

شاخص آماري اثر

نتایج جدول  2نشان میدهد پس از حذف اثر پیش

ذهنی آموزشپذیري که با آموزش مثبتاندیشی به

آزمون با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره ،یك اثر

شیوه گروهی آموزش دیدهاند با مادران داراي فرزندان

معنیدار براي عامل آموزش مثبتاندیشی به شیوه

کمتوان ذهنی آموزش پذیر گروه گواه تفاوت معنادار

گروهی «متغیر مستقل» وجود دارد .این اثر نشان میدهد

وجود دارد (المبداي ویلکس= 2/42و .)p<2/21

که حداقل بین یکی از مؤلفه هاي تحمل پریشانی یا
سازگاري اجتماعی مادران داراي فرزندان کمتوان
جدول. 3آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیره
شاخص آماري
متغیرها
تحمل پریشانی

منبع تغییر

SS

df

MS

F

سطح معناداري

ضریب ایتا

گروه

321/94

1

321/94

1/23

2/221

2/21

خطا

121/21

21

31/12

گروه

113/13

1

113/13

21/14

2/221

2/11

سازگاري اجتماعی
خطا

119/31

21

21/41

نتایج جدول  3نشان میدهد ،با حذف تأثیر متغیر عامل،

میانگینهاي حاصل شده میتوان گفت با  11درصد

فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار در

اطمینان تحمل پریشانی و سازگاري اجتماعی گروه

متغیرهاي تحمل پریشانی و سازگاري اجتماعی مادران

آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است.

داراي فرزندان کمتوان ذهنی آموزش پذیر گروه

بحث و نتیجهگیری

آزمایش نسبت به گروه گواه ،تائید میگردد.

هدف از این پژوهش اثربخشی آموزش مثبتاندیشی

همانگونه که از نتایج جدول  1مالحظه میگردد سطح

به شیوه گروهی بر تحمل پریشانی و سازگاري

معناداري حاصل شده براي تحمل پریشانی و سازگاري

اجتماعی مادران داراي فرزندان کمتوان ذهنی

اجتماعی در مقایسه با سطح معناداري  2/221به دست

آموزشپذیر شهر خرمآباد بود .به منظور دستیابی به

آمده از اصالح بنفرونی (تقسیم سطح معناداري  2/21بر

نتایج پژوهش ،فرضیاتی مطرح شد که در ادامه به

 2متغیر وابسته) کوچكتر است .در نتیجه با توجه به

توضیح و تبیین هر یك از آنها پرداخته خواهد شد.
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آزمون

ارزش

F

Dfفرضیه

Dfخطا

sig

ضریب ایتا

اثربخشی آموزش مثبتاندیشی به شیوه گروهی

نشان داد که آموزش مثبتاندیشی در بهبود تحمل

سازگاري اجتماعی مادران گروه آزمایش را به طور

پریشانی مادران مؤثر است .این یافته با نتایج پژوهش-

معناداري نسبت به گروه گواه بهبود بخشیده است.

هاي فرنام و مددیزاده ( ،)21غالمیحیدرآبادي و

تاکنون پژوهشی آموزش مثبت اندیشی در مادران

همکاران ( )22و دشت بزرگی و شمشیرگران ()23

داراي فرزندان کمتوان ذهنی را مورد مطالعه قرار نداده

همسو است .نتایج هریك از این پژوهشها نشان داد که

است .با این حال این یافته به نوعی با پژوهشهاي

حالتهاي

صفارحمیدي و همکاران ( ،)22دهقان نژاد و همکاران

روانشناختی مثبت ،افزایش سرسختی روانشناختی و

( ،)21بردباریطارمسرایی ( )21و  Chaingو همکاران

سرسختی سالمت افراد مؤثر است .در تبیین این یافته

( )21همسو است .در مجموع نتایج هر یك از

پژوهشی میتوان به دیدگاه  Leeو  Cohenاشاره کرد،

پژوهشهاي مذکور حاکی از مؤثر بودن آموزش مثبت

آنان معتقدند که این شیوه آموزشی از یكسو باعث

اندیشی در ارتقاي شایستگی و مهارتهاي اجتماعی،

میشود افراد در نتیجه آموزش مثبتنگري ،ضمن ایجاد

سازگاري عاطفی و اجتماعی بوده است .در تبیین این

نگرش مثبت به خود از بهترین راهکارها براي مواجهه با

یافته پژوهش میتوان چنین استنباط نمود که آموزش

شرایط بحرانزاي خود استفاده کنند که این عوامل

مثبتاندیشی توانسته است نگاه مثبت به زندگی و خود

باعث مقاوم شدن آنها در برابر استرسها و دیگر

را در مادران داراي فرزندان کمتوان ذهنی توسعه دهد

شرایط تهدیدکننده میشود ( .)31از سوي دیگر ،با این

و همین امر منجر به ارتباط بهتر با محیط اجتماعی شده

آموزشها افراد ضمن نگرش مثبت به خود ،به دیگران

و از طریق آن توانستهاند با سایر افراد جامعه خود تعامل

و اطراف خود نیز خوشبین میشوند و مشکالت خود

مثبت و منطقیتري برقرار نمایند .چراکه مطابق با

را با مثبتنگري توجیه میکنند که این عوامل باعث

مدافعان رویکرد مثبتنگر مانند  )33( Karademasو

کاهش مشکالت آنها میشود در نهایت تحمل

 Karademasو همکاران ( )34داشتن مهارتهاي

پریشانی در آنان بهبود مییابد .همچنین این یافته با

مثبتنگري به فرد کمك میکند تا با بینش و دقت

استناد به پژوهش  Maقابل تبیین است ،وي در پژوهش

بیشتري به ارتباطات بین فردي و روابط اجتماعی خود

خود نشان داد که در فرایند مثبتنگري اثرات ناگوار،

بنگرند و مسائل به وجود آمده در این حیطه را بهطور

اصالح یا تعدیل و یا حتی ناپدید میشوند و سالمت

منطقی حل و فصل نموده و متناسب با محیط و شرایط

حفظ میشود و بهبود مییابد ( .)32در واقع به نظر

مختلف اجتماعی پاسخهاي معقوالنهتري داشته باشند

میرسد میزان مثبتنگري در بهبود تحمل پریشانی ،نقش

که این خود عامل مهمی در ایجاد سازگاري اجتماعی

مهم و تعیینکنندهاي دارد؛ بنابراین افرادي که آموزش

آنها است .همچنین در تبیین این یافته میتوان به

مثبتنگري دریافت کردهاند ،به واسطه نگرش مثبت،

دیدگاه  Tetznerو  Beckerاشاره کرد ،آنان معتقدند

اعتمادبهنفس باالتر و سالمت بهتري دارند؛ ازاینرو

که دیدگاه مثبتنگر ،دیدگاهی است که با توجه بیشتر

بدیهی است آموزش مثبتنگري باعث افزایش تحمل

به محرکهاي مثبت و تمرکز کمتر به نقاط منفی باعث

پریشانی در مادران داراي فرزندان کمتوان ذهنی

ایجاد احساس خوب ،برقرار کردن روابط ارزشمند با

میشود .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه دیگر

دیگران میشود و نتیجه آن افزایش تعامالت و

آموزش

مثبتاندیشی

در

افزایش
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حافظ پادروند

از این رو با توجه به محدودیتهاي موجود در این

)؛ اما مانند هر24( سازگاري بیشتر با جامعه است

 پیشنهاد میشود که ضمن اجراي آموزش،پژوهش

 پژوهش فعلی نیز خالی از محدودیت نبود که،پژوهشی

مثبتاندیشی در مادران دیگر گروههاي داراي

وجود چنین محدودیتهایی تعمیم یافتههاي آن را

 از ابزارهاي بالینی دیگري،اختالالت روانشناختی

- از جمله محدودیت.نیازمند احتیاط بیشتري مینماید

 در پایان نتایج. استفاده شود... مشاهده و،چون مصاحبه

هاي موجود در این پژوهش محدود بودن دامنه این

این پژوهش نشان داد که آموزش مثبتاندیشی در

مطالعه به مادران داراي فرزندان کمتوان ذهنی بوده

بهبود تحمل پریشانی و سازگاري اجتماعی مادران

 بنابراین قابلیت تعمیم یافتهها به تمام مادران را،است

داراي فرزندان کمتوان ذهنی مؤثر است؛ بنابراین با

 همچنین از جمله محدودیتهاي دیگر این.ندارد

توجه به یافتههاي این پژوهش پیشنهاد میشود که از

 عدم کنترل،پژوهش عدم مطالعه بر روي هر دو جنس

مثبتاندیشی به عنوان یکی از درمانهاي مؤثر در بهبود

متغیرهایی مانند سطح فرهنگی و اجتماعی مادران و

تحمل پریشانی و سازگاري اجتماعی مادران داراي

.سطح تحصیالت آنان بود

.فرزندان کمتوان ذهنی استفاده شود
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