اثر بخشی آموزش مثبتنگری بر افزایش شادکامی و سخترویی
مادران دارای فرزند نابینا
زهرا غالمی حیدر آبادی ،1شکوه نوابی نژاد ،2علی دالور ،3عبداهلل شفیع
تاریخ دریافت39/40/22:

آبادی4

تاریخ پذیرش39/43/04:

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه گروهی آموزش مثبتنگری بر افزایش شادکامی و سخترویی مادران
دارای فرزند نابینا بود .روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری
شامل همه مادران دارای فرزند نابینا شهر تهران بود که فرزندان شان در مدارس نابینایان مشغول به تحصیل بودند .نمونه
شامل  03نفر از مادران یادشده بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و
کنترل ( 51نفر در گروه آزمایش و  51نفر درگروه کنترل) قرار گرفتند .گروه آزمایش در  53جلسه تحت آموزش
گروهی مثبتنگری قرارگرفتند .آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل در  2مرحله ،پیش آزمون و پس آزمون از طریق
پرسشنامه شادکامی و سخترویی مورد ارزیابی قرار گرفتند .دادههایگردآوری شده با روش آماری تحلیل کواریانس
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافتههای پژوهش نشان داد که آموزش گروهی مثبتنگری بر افزایش شادکامی و
سخترویی مادران دارای فرزند نابینا را افزایش ) (P≤0/05داده است .نتایج نشان داد بین مثبت نگری با سخت
رویی و شادکامی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و افراد سخت رو از میزان شادکامی باالتری برخوردارند.

واژگان کلیدی :آموزش مثبتنگری ،شادکامی ،سخترویی ،مادران ،نابینا.

 .1مدرس گروه مشاوره دانشگاه فرهنگیان؛ پردیس شهید مفتحEmail: Zahra6100@ Gmail.com،
 .2استاد گروه مشاوره دانشگاه تربیت معلمEmail: Navabinejad@yahoo.com،
 .0استاد گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی delavarali@yahoo.com
 .4استاد گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی ashafiabady@yahoo.com
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مقدمه
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 5شاخهایازدانشروانشناسی است که به تعریف همه
مسائل مربوط به کودکان با نیازهای ویژه از گستره کودکان تیزهوش 2تا کم توان ذهنی،0
کودکان نابینا 4و کم بینا ،کودکان ناشنوا 1و کم شنوا ،کودکان دارای ناتوانیهایگفتار و
زبان ،6کودکان دارای ناتوانیهای حرکتی ،7ذهنی و غیره وپیشگیری و شناخت و آموزش
این کودکان میپردازد .انجمن پزشكی آمریكا این تعریف را در سال  5304ارایه کرد که
امروزه نیز مورد قبول بنیاد آمریكایی برای نابینایان است .باراگاه 8معتقد است که مشكالت
بینایی به سه دسته نابینا ،کم بینا و کودکانی با اختالل در میدان دید تقسیم میشوند
(کافمن5338،3؛ به نقل از ماهر .)5088 ،خانواده یك نظام اجتماعی است که اختالل در هر
یك از اعضا و اجزای آن کل نظام را مختل میکند و این نظام مختل شده ،موجب تشدید
اختاللهای مربوطه به اجزا و پیدایش مشكالت جدید میگردد .با این نگرش آسیبدیدگی
یكی از فرزندان ،بر تمامیاعضای خانواده و کارکردهای مختلف آن و بر همه اعضای
خانواده به ویژه مادران تأثیر منفی میگذارد (به پژوه .)5035 ،سر خوردگی و رویاهای بر باد
رفته ،جملگی بر والدین فشارهایی وارد میکند که موجب بر هم خوردن آرامش و تعادل
خانواده میشود ،همچنین باعث ایجاد تنیدگی و فشار روانی برای والدین و سایر اعضای
خانواده بوده ،بر سالمت روانی ،سازگاری و بهزیستی آنها تأثیر منفی میگذارد و موجب نا
امیدی و انزوای فردی و خانوادگی میشود واین فشارخودرا به صورت نشانگان تنیدگی
گوناگونی در والدین نشان میدهد .این والدین با مشكالت فراوانی در زمینههای نگهداری،
آموزشی ،مالی و عاطفی رو به رو هستند .به طور کلی عوامل تنش آور و مشكالت خانواده،

1. Exceptional children
2. Gifted
3. Mental retard
4. Blind Children
5. Deaf Children
6. Language disability
7. Motor disability
8. Baragah
9. kafman

اثر بخشی آموزش مثبتنگری بر افزایش شادکامی و سخترویی...

69

دارای فرزند نابینا می توان به مشكل پذیرفتن فرزند نابینا ،خستگی ناشی از مراقبت و پرستاری
او ،مسائل مربوط به اوقات فراغت والدین ،مشكالت مالی والدین و مسائل درمانی ،آموزشی
و توانبخشی کودک اشاره کرد (اوتارینیا.)5087،
افراد نابینا از آغاز تولد تا پایان زندگی نیازمند آموزش و مراقبتهای ویژهای هستند،
بنابراین وظایف این والدین نسبت به والدینی که فرزندشان سالم است بیشتر و سختتر است.
آنها نگران وضعیت حال وآینده فرزندشان هستند واین موضوع باعث ناراحتی و استرس
آنها شده است (خانزاده .)5083 ،مادران درمقایسه با پدران بیشتر تحت فشار هستند،
زیرابیشتر وظیفه رشد و تربیت فرزندان را بر عهده دارند .همچنین مادری که در مدت  3ماه
بارداری ،در انتظار یك کودک سالم برنامهریزیهای متعددی انجام میدهد ،طبیعیاستکه
بامتولدشدن کودک آسیب دیده دﭼار شوک و ناباوری شود و احساس خشم و پرخاشگری
کند .همچنین به دلیل این که کودکان با آسیبهای حسیاز قبیل نابینایی و ناشنوایی در
منزلنگهداری وتربیتمیشوندومادران ازنزدیك بامشكالت وخطرات احتمالی،که ممكن
است فرزندآسیب دیدهشان را تهدید کند ،آشنا هستند ،بنابراین انتظار میرود که میزان
ترسمرضی در این قبیل مادران بیشتر باشد و مجموعﮥ این مسائل و مشكالتی از قبیل
پرخاشگری ،افسردگی ،اضطراب وترسمرضی موجب افزایشروانپریشی و در نتیجه
پایینآمدن سالمتروانی و شادکامی مادران دارایکودکان با نیازهای ویژه میشود
(شجاعی.)5083،
بنابراین با توجه به مشكالت مذکور باید به این مادران کمك شود تا میزان تابآوری
وسختروییشان در مقابل مشكالت افزایش یابد .نتایج پژوهشها نشان میدهد که بین
سالمت روان ،شادکامی و تابآوری مادران دارای فرزند با نیازهای ویژه و مادران دارای
فرزند عادی تفاوت وجود دارد و مادران دارای فرزند با نیازهای ویژه از سالمت روان،
شادکامی و تابآوری کمتری برخوردارندکه میتوان به نتایج پژوهشهای مهرابی زاده
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هنرمند ( ،)5083احمدی ( ،)5077ملكپور ( ،)5076هالدی )2353( 5و ترستر )2333( 2اشاره
اشاره کرد.
اصطالح سخترویی 0در مورد افرادی به کار برده میشود که در برابر فشار روانی
مقاومتر بوده و کمتر مستعد بیماری هستند (وردی .)5083،همچنین ،سخترویی نگرش
درونی ویژه ای را بهوجود میآورد که شیوه رویارویی افرا د با مسا ئل زندگی را تحت تأتیر
قرار میدهد و باعث میشود تا فرد عوامل تنش زا را بهصورت واقع بینانه مورد توجه قرار
دهد (کوباسا .)5333 ،نتایج پژوهشها نشان میدهند که بین سخترویی ،سازگاری
و سالمت روان رابطه مثبت و معناداری وجوددارد و سخترویی بهترین پیشبینی
کننده سالمت روان بوده است و افرادی که از سالمت روان باالیی برخوردارند،
قادرند معنی و هدف در زندگیشان پیدا کنند و شاد باشند (میكائیلی5083،؛
جعفری5081 ،؛ بولتون2333 ،4؛ کراولی 2330 ،1و کالرک.)2337 ،6
برای بهبودسخترویی و شادکامی میتوان از روشهای درمانی مختلفی بهره برد
کهیكی از آنهاآموزش مثبتنگریاست (خدایاری فرد .)5086،به تازگی موج
جدیدی در روانشناسی پدید آمده به نام روانشناسی مثبتگراکه توسط مارتین
سلیگمنوهمكاران ( )2332پیشنهاد شده است .تاکید مثبتگرایی به معنای نفی
آسیبشناسی روانی نیست ،بلكه نكته اینجاست که افكار و هیجانهای مثبت و تأثیر
بیمانند آنها در سالمت روانی و جسمیآدمی ،مورد غفلت قرار گرفته است
(کویلیام2331،؛ به نقل از براتی سده .)5086 ،دید افراد نسبت به زندگی ترکیبی از
احساسات ،عقاید و باورشان است .نخستین گام اساسی برای تغییر دیدگاه منفی به
دیدی مثبت شناسایی و تمایز قائل شدن بین احساسات ،افكار وباورها است.
افرادمثبتنگر سالمتر و شادترند و با بهرهگیری از راهبردهای مسئلهگشایی با
1. Haldy
2. Troster
3. Hardiness
4. Bolton
5. Crowleyh
6. Clarke

اثر بخشی آموزش مثبتنگری بر افزایش شادکامی و سخترویی...

66

تنیدگیهای روانی بهتر کنار میآیند .این رویكرد بر شناسایی هیجانها ،کنترل
احساسات و عواطف ،ایجاد خوشبینی مبارزه با افكار منفی و تغییر دادن تصویرهای
ذهنی تأکید میکند (آرگیل.)2338 ،5
پژوهشهااا نشاااان میدهاد کااه آموزش مثبااتنگری باااعاث افزایش ساااالماات روانی،
امیدواری ،خودکارآمدی ،عزت نفس و کاهش افساردگی میشود (لی 2و همكاران2353،؛
آلبرتو و جوینر .)2353 ،0همچنین نتایج پژوهشها وندرولدن 4و همكاران ( )2337و موحد
( )5082نشان دادکه بین امیدواری ،مثبتنگری و سالمت روان نیز رابطه مستقیم و معناداری
وجود دارد .افزون بر این نتاایج پژوهشهاا نشاااان میدهند کهساااخترویی به عنوان متغیر یا
ویژگی شاااخصااایتی میاانجی در نظر گرفتاه شاااده اسااات کاه می توانداثرات ساااایر متغیرهای
روانشااانااختی و متغیرهاای محیطی را تعادیل کند و قادر اسااات که تنیدگی فرد را کاهش دهد
وباعث افزایش سااازگاری ،سااالمت روان و شااادکامی شااود (اصااغر نژاد5087 ،؛ میكائیلی5083،؛
وینمن و همكاران2337 ،1؛ زاکین2338 ،6؛ بوهل2338 ،7؛ بولتر8؛  .)2336در همین راساااتا ،نتایج
پژوهشها خسارویانی ( )5083و پاالهنگ ( )5086بر روی دانش آموزان و کارکنان نشان داد که
بین ساااخترویی و شاااادکامی رابطه مساااتقیم وجود دارد و افراد ساااخترو از میزان شاااادکامی
باالتری برخوردار هستند.
بااا در نظر گرفتن این مسااائلااه کااه تاااکنون هی پژوهشااای در زمینااه تااأثیر آموزش
مثبتنگریبرساخترویی و شاادکامی مادران دارای فرزند نابینا انجام یا گزارش نشده است،
بر همین اسااااس هدف این پژوهش آن اسااات تا با اجرای آموزش مثبتنگری به بررسااای
اثرات آن بر افزایش سااخترویی و شااادکامی مادران (دارای فرزند نابینا) پرداخته و میزان
اثر بخشی آن مورد بررسی قرارگیرد.
1. Argile
2. Lee
3. Alberto&joyner
4. Vandervelden
5. Weinman
6. Zakin
7. Bohle
8. Boulter
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روش پژوهش
روش پژوهش حااضااار ،نیمه آزمایشااای با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل
اسااات .جاامعاه آماری شاااامل همهمادرانی (تعداد کل جامعه آماری  000نفر) اسااات که
فرزندشااان در مدارس با نیازهای ویژه ویژه نابینایان شااهر تهران در سااال تحصاایلی -5035
 5033مشاغول به تحصاایل ،دامنه ساانی مادران  21تا  06سااال و سااطح تحصاایالت ساایكل تا
لیساانس بودند .ﭼون افرادی که میزان ساخترویی و شاادکامی آنها پایین باشد در جامعه
مورد مطاالعه از قبل شاااناخته شاااده نبودند ،بنابراین از این جامعه آماری ،نمونه هدفمند که
آمادگی همكاری در این پژوهش داشاااتند ،انتخاب گردید و ازمیان آنها افرادی که میزان
ساخترویی و شاادکامی آنها پایین بود ،انتخاب شادند .برای این کار نخساات فهرستی از
مدارس نابینا شاهر تهران تهیه شاد .از بین این مدارس یك مدرساه به روش تصادفی (شهید
محبی ،تعااداد  563نفر) انتخاااب شااااد .سااا س  03نفر کااه در آزمون ساااخاات رویی و
شاادکامینمرههای پایین تر از ساطح متوساط ،سطح تحصیالت سیكل تا لیسانس ودامنه سنی
 21-06سااال بودند ،انتخاب و به طور تصااادفی در دوگروه آزمایش وکنترل ( 51نفر گروه
آزماایش و  51نفر در گروه کنترل) قرار گرفتند .پس از انتخاب نمونه و گمارش تصاااادفی
در گروه آزماایش و کنترل ،گروه آزماایش باه مادت دو ماه ونیم (هفته ای یك جلساااه و
هرجلسااه  2ساااعت) تحت آموزش مثبتنگری قرار گرفتند .آموزش توسااط محقق (بسااته
آموزشای توسط محقق و بر اساس نظریه سلیگمن ( )2331تهیه شد) ارایه شد و پس از پایان
دوره آموزشی دوباره سخترویی و شادکامی دو گروه مورد آزمون قرار گرفته شده است.
برای ارزیابی متغیرهای پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:
الف) مقیاس بررسای دیدگاههای شاخصی :این پرسشنامه برای اندازهگیری سخترویی
توسااط کوباسااا ( )5373ساااخته شااده اساات .این مقیاس دارای  13گویه بوده و سااه مؤلفه
تعهد ،5ﭼالش 2و کنترل 0را میسنجد .آزمودنی پس از خواندن هر گویه به یكی از  4گزینه
1. Commitment
2. Challeng
3. Control
3. Maddi
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اصاالا صاحیح نیسات تا حدودی صاحیح اسات ،تقریباا صاحیح است و کامالا صحیح است،
پااساااخمیدهاد و گزیناههاا به ترتیب نمره  2 ،5 ،3و  0دریافت میکنند .مدی ( )5333در
پژوهش خود پس از تحلیل عوامل مقیاس برای مؤلفههای سااارساااختی روانشاااناختی یعنی
تعهد ،کنترل ،مبارزهجویی و نمره کل سارسختی به ترتیب ضرایب پایانی 12 ،3/12 ،3/ 73
 3/و  3/71به دسات آورد .کوباسا ( )5333روایی آن  3/73گزارش کرد .مجیدیان ()5080
در پژوهش خود برای مؤلفاههاای کنترل ،تعهاد و ﭼاالش به ترتیب ضااارایب پایایی ،3/73
 3/12و  3/12و برای کل نمره ساخترویی  3/71را گزارش کرده است .درپژوهش حاضر
روایی  3 /71وپایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ بررساای گردید که ضاارایب پایایی به
دساات آمده برای مؤلفههای تعهد ،کنترل ،ﭼالش و نمره کل سااخترویی به ترتیب ،3/73
 3/12 ،3/75و  3/68بود.
ب( پرساشنامه شاادکامی آکسافورد :این پرساشنامه در سال  2335توسط آرگایل به
منظور سانجش میزان شاادکامی سااخته شد .این پرسشنامه دارای  23گویهچهار گزینه ای
(بر اساااس مقیاس لیكرت) اساات که آزمودنی باید بر طبق وضااعیت فعلی خودش یكی از
آنها را انتخاب کند .همچنین دارای  1عامل رضاااایت از زندگی ،حرمت خود ،بهزیساااتی
فااعلی ،رضاااایات خاطر و خلق مثبت اسااات .بدین ترتیب باالترین نمره ای که آزمو د نی
میتواند در این مقیاس کساااب کند 87،اسااات که بیانگر باالترین حد شااااد کا میبوده و
کمترین نمره این مقیاس  3اساات که مؤید ناراضاای بودن آز مودنی از زندگی و افسااردگی
فرد اسات .نمره بهنجار این آزمون بین  43تا  42اسات .در پژوهش اهرمیان ( )5083ضریب
پایایی و روایی آزمون با اسااتفاده از روش آلفای کرونباخ  3/ 34و تنصاایف  3/ 83گزارش
شاد .آرگایل و همكاران پایایی پرساشنامه آکسافورد را به کمك ضریب آلفای کرونباخ
 3/33و پایایی بازآزمایی آن را طی هفت هفته  3/71گزارشاااكردهاند .درپژوهش حاضااار،
ضارایب پایایی پرساشانامه شاادکامی با اساتفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه
گردید که برای کل مقیاس به ترتیب  3/32و  3/33است که بیانگر پایایی و روایی مطلوب
پرسشنامه یادشده بوده است.
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جدول  .0خالصه جلسات مشاوره گروهی با رویکرد مثبتنگری براساس نظریه سلیگمن ()2442
جلسات
آموزشی

توضیحات

نخست

رهبر اعضا را با یكدیگر آشنا میکند و در مورد قوانین و مقررات و ﭼگونگی انجام کار توضیحاتی ارایه میدهد.

دوم

رهبر اعضا را با مفهوم مثبتاندیشی و آگاهی از مثبتگرایی و شناسایی عالئم و نشانههای مثبتاندیشی آشنا میکندو
در مورد افكار ،احساسات و نقش آن در رفتار توضیحاتی را ارایهمیدهد .در پایان پس از بیان
خالصهای از این جلسه و تعیین تكیف ،جلسه را به پایان میرساند.

سوم

رهبر پس از بیان خالصهای از جلسه قبل و پاسخ به سؤالهای اعضا ،توضیحات بیشتری در مورد نقش
افكار در رفتار میدهد؛ بنابراین اعضا جهت مثبتاندیشی الزم است به مواردی توجه کنند از جمله
مبارزه با افكار منفی و در این مورد توضیحات جلسه ارایهمیشود .این جلسه همانند جلسه قبل به پایان
میرسد.

ﭼهارم

رهبر راهكارهایی را جهت بازاندیشی نسبت به افكارارایهمیدهد از جمله :از نواندشیدن درباره باورها،
استفاده از زبان و سخنان سازنده ،وارسی واقعیتها و استفاده از مورد مستندات مربوط به افكار .رهبر
در مورد موضوع این جلسه تكلیفی تعیین میکند و جلسه را به پایان میرساند.

پنجم

رهبر در مورد راهكارهای مثبتاندیشی موارد دیگری را از جمله تغییر دادن تصویرهای ذهنی ،تصویر
سازی ذهنی مثبت و اجتناب از حسادت مطالبی را عنوان میکند .س س پس از تعیین تكلیف ،جلسه به
پایان میرسد.

ششم

در آغاز رهبر خالصهای از جلسه قبل را بیان میکند و پس از آن به اعضا در مورد خودگویی ،باید و
نباید و اعتماد به نفس توضیحاتی را میدهد و همچنین نقش این موارد را در مثبتگرایی بیان میکند.
پس از تعیین تكلیف ،جلسه به پایان میرسد.

هفتم

شروع کار همانند جلسه قبل بود ،س س در مورد ایجاد باورهای مثبت از طریق از نواندیشی درباره
باورها ،در جستجوی شواهد واقعی ،نواندیشی ،بررسی سود و زیان و ارزیابی نگرشها توضیحاتی
ارایهمیشود .پایان جلسه همانند جلسه قبل بود.

هشتم

شروع جلسه همانند جلسه قبل بود ،س س به اعضا آموزش داده میشود که ﭼطور میتوان از طریق باز
سازی خاطرات ،تقویت عزت نفس ،اندیشیدن درباره پیامها در جهت خوشبینی و مثبتنگری به
خودمان کمك کنیم .پس از تعیین تكلیف ،جلسه به پایان میرسد

نهم

در آغاز خالصه ای ازجلسه توسط یكی از اعضا گروه بیان میشود ،س س یكی دیگر از راهكارها را
جهت مثبتاندیشی (شیوه انگار که برنامهریزی برای یك روز مثبت و برقراری روابط خوب با
دیگران) در مورد آن آموزش و توضیحاتی داده میشود .پس از آن اعضا را جهت پایان جلسات
آماده میکنند.

دهم

شروع جلسه همانند جلسه قبل است .پس از آن رهبر در مورد نقش سالمتی و اثر آن در مثبتگرایی،
حفظ رفتارهای مثبت و نقش آن در خوش بینی توضیحاتی ارایهمیدهد .س س خالصه ای از این
جلسات توسط رهبر بیان میشود .پس از جمعبندی از یادگیریها در پایان از اعضا خواسته شد تا
پرسشنامه سخترویی و شادکامی (پس آزمون) را پر کنند.
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یافتهها پژوهش
دراین بخش ابتدا میانگین و انحراف اسااتاندارد گروههای آزمایش و کنترل و س ا س تحلیل
کواریانس برای تفاوت گروههاارایه شده است.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد شادکامی و سخترویی گروه آزمایش و گروه کنترل در مرحله پیش
آزمون-پس آزمون
متغیرها

گروهها

شادکامی

پیش آزمون
پس آزمون

سخترویی

پیش آزمون
پس آزمون

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

شاخص
آزمایش

51

25/8

4/45

کنترل

51

23/66

4/86

آزمایش

51

57/66

0/66

کنترل

51

25

0 /4

آزمایش

51

25

0/05

کنترل

51

53

1/35

آزمایش

51

65/30

2/27

کنترل

51

23/02

4/74

با توجه به نتایج به دست آمده میانگین نمره شادکامی افراد در بین گروه آزمایش 25/8
با انحراف استاندارد  4/45و در بین گروه کنترل این میانگین  23/66با انحراف استاندارد
 4/86گزارش شده است.
میانگین نمره سخترویی افراد در بین گروه آزمایش  57/66با انحراف استاندارد 0/66
ودر بین گروه کنترل این میانگین  28/14با انحراف استاندارد  0/4گزارش شده است.
با توجه به نتایج به دست آمده میانگین نمره شادکامی افراد و در بین گروه آزمایش 48
با انحراف استاندارد  0/05و در بین گروه کنترل این میانگین  58/86با انحراف استاندارد
 1/35گزارش شده است.
میاانگین نمره ساااخترویی افراد و در بین گروه آزمایش  65/30با انحراف اساااتاندارد
 2/27و در بین گروه کنترل این میانگین  23/02با انحراف اساااتاندارد  4/74گزارش شاااده
است.
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فرضیههای اول و دوم
جدول  .9نتایج آزمون  Fلوین جهت بررسی پیش فرض برابری واریانسها
شادکامی

سخترویی

نسبت  Fلون

5/88

3/02

درجه آزادی اول

5

5

درجه آزادی دوم

28

28

سطح معناداری

3/585

3/174

همانگونه که در جدول  0مشاهده میشود در نمرههایشادکامی و سخترویی سطوح
معناداری محاسبه شده  Fلوین از  3/31بزرگتر است لذا فرض صفر  Fلوین در این
نمرههاتأییدمیشود یعنی واریانسهای دو گروه در این نمرهها با هم برابرند؛ و در رابطه با
نمرههای فوق یكی از شرطهای استفاده از کوواریانس محقق میگردد.
جدول  .0نتایج آزمون باکس به عنوان پیش فرض مناسب بودن مدل
ضریب باکس

F

درجه آزادی یك

درجه آزادی 2

سطح معناداری

0/81

5/343

0

545523

3/05

گروه

در جدول فوق میزان شاخص باکس  0/81است که دارای سطح معناداری  3/05است .ﭼون
میزان معناداری از  3/31بزرگتر است بنابراین میتوان ﭼنین نتیجه گیری کرد که مدل پیشنهاد
شده مناسب است.
جدول ( .1تحلیل کواریانس) خالصه محاسبات اثرات بین آزمودنیها
منبع

گروه

متغیرهای

درجه

میانگین

وابسته

آزادی

مجذورات

شادکامی

5

5432/68

78/60

سخترویی

5

4123/0

435/40

F

خطا
سطح

میزان

توان

درجه

میانگین

معناداری

تأثیر

آماری

آزادی

مجذورات

3/335

3/71

5

26

57/80

3/335

3/30

5

26

55/26

در جدول  1خالصه محاسبات اثرات بین آزمودنیها با درجات آزادی ( 26و  )5آورده شده
است که به وسیله جدول فوق فرضیههای اول و دوم پژوهش آزمون میشود به شرح زیر:

اثر بخشی آموزش مثبتنگری بر افزایش شادکامی و سخترویی...

611

فرضااایاه اول :میزان شاااادکامی والدینی که تحت آموزش مثبتنگری قرار گرفتهاند از
والدینی که تحت این آموزش قرار نگرفتهاند متفاوت است.
با در نظر داشتن میزان خطا (تفاوتهای فردی) در شادکامی سطح معناداری ()P=3/335
به دست آمده از خطای  3/31کوﭼكتر است در نتیجه میتوان گفت آموزش مثبت نگری
بر افزایش شادکامی مادران (دارای فرزند نابینا) اثر دارد و فرض صفر تحقیق با اطمینان 3/31
درصد رد میشود .میزان این تأثیر  3/71درصد است میتوان گفت  71درصد کل واریانس
(تفاوتهای فردی) نمرههای میزان شادکامی در اثر تفاوتهای بین گروههای آزمایش و
کنترل بوده است همچنین توان آماری  5است؛ به عبارت دیگر  533درصد احتمال خطای
نوع اول وجود ندارد.
فرضیه دوم :میزان سخترویی والدینی که تحت آموزش مثبتنگریقرارگرفتهاند از
والدینی که تحت این آموزش قرار نگرفتهاند متفاوت است.
با در نظر داشتن میزان خطا (تفاوتهای فردی) در سخترویی سطح معناداری
( )P=3/335به دست آمده از خطای  3/31کوﭼكتر است در نتیجه میتوان گفت آموزش
مثبت نگری بر افزایش سخترویی مادران (دارای فرزند نابینا) اثر دارد و فرض صفر تحقیق
با اطمینان  3/31درصد رد میشود .میزان این تأثیر  3/30درصد است میتوان گفت 30
درصد کل واریانس (تفاوتهای فردی) نمرههای میزان سخترویی در اثر تفاوتهای بین
گروههای آزمایش و کنترل بوده است همچنین توان آماری  5است؛ به عبارت دیگر 533
درصد احتمال خطای نوع اول وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری
در ارتباط با فرضیه اول مبنی بر اینكه آموزش مثبتنگری برافزایش شادکامی مادران (دارای
فرزند نابینا) مؤثر است .نتایج نشان داد :که آموزش مثبتنگری موجب افزایش شادکامی در
مادران (دارای فرزند نابینا) شده است .براساس نتایج حاصله میتوان گفت که مادرانی که
در جلسات گروهی آموزش مثبتنگری شرکت کردند شادکامی آنها افزایش یافت .نتایج
پژوهشها نشان دادکه بین سالمت روان ،شادکامی و تابآوری مادران (دارای فرزند) با
نیازهای ویژه و مادران (دارای فرزند) عادی تفاوت وجود دارد و مادران دارای فرزند با
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نیازهای ویژه از سالمت روان ،شادکامی و تابآوری کمتری برخوردارندکه میتوان به نتایج
پژوهشها مهرابی زاده ( ،)5083احمدی ( ،)5077ملك پور ( ،)5076هالدی ( )2353و ترستر
( )2333اشاره کرد .همچنیندر مطالعه ای خدایاری فرد ( )5086و عبادی ،فقیهی ( )5083اثر
بخشی این روش را بر روی زندانیان و زنان بدون همسر بررسی نموده و آنها به این نتیجه
دست یافتند که روش مثبتنگری باعث افزایش امیدواری و سالمت عمومی آنها شد.
همچنین اسدالهی ( )5087و بانینك ( )2338نیز اثر بخشی روش مثبتنگری را بر روی دانش
آموزان و دانشجویان بررسی نموده و آنها به این نتیجه دست یافتند که مثبتنگری باعث
افزایش امیدواری ،شاد کامی و کاهش افسردگی شده است .بنابر این نتایج تحقیق فوق با
نتایج تحقیق حاضر همخوان است .همچنین نتایج پژوهشهالی و همكاران ( ،)2353آلبرتو
و جوینر ( ،)2353وندرولدن و همكاران ( ،)2337ونگ و لیم ( ،)2338هو وهمكاران ()2333
و موحد ( )5082نشان داد که بین امیدواری ،مثبتنگری ،عزت نفس ،خودکارآمدی،
سالمت روان ،خوش بینی و شادکامی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و افزایش
امیدواری و مثبتنگریمیتواند سالمت روان و مراقبت از خود را افزایش دهد ،بنابراین نتایج
پژوهشها فوق با نتایج تحقیق حاضرهماهنگ است .در تبیین یافتههای فوق میتوان گفت
که مثبتنگری به جای تأکید بر عواطف منفی ،عواطف مثبت را بررسی کند و به جای
انگشت گذاشتن بر نقاط ضعف انسان به توانمندی انسان توجه کند؛ و برای دستیابی به آن
باید برنامه ریزی و تالش کرد .به باور سلیگمن ( )2331مثبت اندیشی به آن معنا نیست
که به مشكالت توجه نكنید یا بی دلیل و به صورت کاذب خوش بین باشید .ایده
آل آن است که مشكالت را یاد داشت کنید وس س به جای آنكه در حلقههای فلج
کننده احساسات ناخوشایند ،به دام بیفتید ،دست به کار حل مشكالت شوید؛ بنابراین مثبت اندیشی
به جای توجه مفرط به ناتوانیهاو ضعفهای بشری بر توانایی های انسان مثل شاد زیستن ،لذت
بردن ،قدرت حل مسئله و خوش بینی متمرکز میشود ،لذا باعث افزایش نشاط و شادکامی در
مادران (دارای فرزند نابینا) خواهد شد.
در ارتبااط باا فرضااایاه دوم مبنی بر اینكه آموزش مثبتنگری بر افزایش ساااخترویی
ماادران (دارای فرزناد ناابیناا) موثراسااات .نتایج نشاااان دادکه :آموزش مثبتنگری موجب
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افزایش سخترویی در مادران (دارای فرزند نابینا) شده است .براساس نتایج حاصله میتوان
گفت که مادرانی که در جلساات آموزشای مثبت اندیشای شرکت کردند ،سختروییآنها
افزایش یافت .ساخترویی یكی از مباحث مهم در روانشاناسای مثبت گرا است ،پژوهشها
جدیدتر نشاانگرپیوندی نه تنها بین ساخترویی و بیماری بلكه بین سخترویی و طول عمر
اسات و حتی بهترین پیش بینی کننده ساالمت روان است .لذاسلیگمن ( )2331مطالعه ای بر
روی  53درصاد از شاادترین افراد در دانشجویان کالج انجام داد و نتایج نشان داد مهمترین
ویژگی این افراد سخترویی ،خوش بینی و برخورداری از یك زندگی قوی ،غنی و ارضاء
کننده اجتماعی اساات ...بنابراین نتیجه این پژوهش با یافته محقق همسااو اساات .همچنیننتایج
مطالعات کاظمیان ( ،)5088تایلر و براون ( ،)2337تراسی ( ،)2338ترنزو پینتو ( )2333نشان
داد کاه پرداختن باه جنباههاای مثبات و خوش بینی باعث افزایش خوش بینی ،مثبتنگری،
سااالمت روان و مقاومت آنها در برابر مشااكالت شااده اساات همچنین نتایج پژوهشهای
زارع ( ،)5082زاکین و همكاران ( ،)2338بروکس ( ،)2337ماتیس ( )2331نشاااان دادهاند
که ساااخترویی به عنوان متغیر یا ویژگی شاااخصااایتی میانجی در نظر گرفته میشاااود که
میتواند تنش فرد را کاهش دهد و باعث افزایش سااازگاری ،نشاااط و سااالمت روان شااود،
بنابراین نتایج پژوهشها فوق با نتایج پژوهشها حاضار همساو است .در تبیین یافتههای فوق
میتوان گفت که همان گونه که یكی ازمباحث مهم در روانشناسی مثبت گرا که بسیارمورد
توجه قرار گرفته اسات ،ساخترویی اسات واصاطالح سخترویی در مورد افرادی به کار
برده میشاود که در برابر فشاار روانی مقاوم تر هساتند و نسابت به بیشاتر افراد کمتر مساتعد
بیماری هسااتند .بنابر این افرادی که دارای این ویژگی هسااتند معموالا بر زندگی خود کنترل
بیشاتری احسااس میکنند ،نسبت به آنچه انجام میدهند تعلق خاطر بیشتری دارند و در قبال
عقاایاد و تغییرات جادیاد پاذیرا هساااتناد .پژوهشهاا جدید تر نشاااانگرپیوندی نه تنها بین
سخترویی و بیماری بلكه بین سخترویی و طول عمر است؛ بنابراین داشتن این ویژگی نه
تنها ما را در قبال بیماریهاایمن میکند بلكه باعث افزایش طول عمر نیز میشااود (کوباسااا،
)5388؛ بنابراین ،آموزش گروهی مثبتنگری باعث میشاااود میزان ساااخترویی در آنها
افزایش یابد و بتوانند بر زندگی خود کنترل بیشتری احساس میکنند و میتوانندرویدادهای
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تنش زا را مثبات تر و قاابال کنترل تر ارزیابی میکنند و همین امر باعث افزایش نشااااط در
آنهامیشود (مدی.)2331 ،
همان طور که قبالا اشاااره شااد معلولیت یكی از فرزندان ،بر تمامیاعضااای خانواده و
کارکردهای مختلف آن و بر یكایك اعضاااای خانواده به ویژه والدین و علی الخصاااو
مادران تأثیر منفی میگذاردو زمینه بارور برای بروز نشااانگان تنیدگی در خانواده میشااود؛
بنابراین ،افرادی که میزان ساخت رویی و تاب آوری آنان در برابر مشكالت باال باشد آنها
معموالا بر زندگی خود کنترل بیشاتری احسااس میکنند و علی رغم مسائل و مشكالتی که
در زنادگی باا آن مواجاه شااادهاناد ،میتوانناد همواره باه رشاااد خود اداماه دهند؛ آنها با
موقعیتهای پر اضطراب رو به رو میشوند و آن را فرصتی برای دستاوردهای مهم میدانند
(جمهری .)5083،لذا با بكارگیری مثبت اندیشی میتوان به این مادران کمك کرد تا
به جای توجه مفرط به ناتوانیهاو ضاعفهای بشاری بر تواناییهای انسااان مثل شاد زیستن،
لذت بردن ،قدرت حل مسئله و خوش بینی متمرکز شوند.
به زعم وجود برخی محدودیتها در پژوهش حاضر ،نظیر اینكه رهبر گروه آ یا
 2ساااعت در هفته آموزش یا درمان داشااته باشاادولی خارج از این زمان افراد نمونه
ممكن تحات آموزشهاای دیگری مثل خانواده ،مدرساااه ،دوساااتان ،رساااانههای
گروهی و .قرار گرفته باشااد .همچنین با توجه به اینكه پژوهش حاضاار در مدرسااه
ناابیناایان محبی (منطقه غرب تهران) انجام شاااده اسااات لذا تعمیم نتایج به مدارس
دیگر نابینا (مدرسه نرجس در شمال تهران و مدرسه دکتر خزائلی درجنوب تهران)
باید با احتیاط صاورت گیرد (به دلیل تفاوتهای فرهنگی و قومی و .)...لذا پیشنهاد
میشاااود آموزش مثبتنگری را در گروههای دیگر با نیازهای ویژه (مادران دارای
فرزند ناشانوا و کم توان ذهنی) عالوه بر ساطح تهران در کل کشااور استفاده نمود.
همچنین باا توجه به تأیید اثر بخشااای این آموزش اساااتفاده از این آموزش بر روی
پدران نیز توصیه میشود.
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