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                   کودکانمادران  و اجتناب شناختی اندیشی بر اضطراب اجتماعیآموزش مثبت تأثیر

 یادگیری خاصهای با ناتوانی
 

 2محمدی تقی سید ،1زاده رسول وحید ،1*کاظمی نواب

 ایران تهران، رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه دانشکده علوم انسانی، مدرسه، مشاوره ارشد کارشناس .8

 ایران تهران، تهران، دانشگاه دانشکده علوم انسانی، آموزشی، تحقیقات ارشد . کارشناس2

 28/32/97تاریخ پذیرش:  33/83/99تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 نهاآآور اسووت زیرا که خصوووص مادران بسوویار تن انی یا بیماری، برای والدین و بهحضووور یک کودک دارای ناتو زمینه و هدف:

اندیشی بر آموزش مهارت مثبت تأثیرهدف از اجرای این پژوه  بررسی  کنند.یو خسوتگی بیشتری را ترربه م ،گناهتنیدگی، احسواس

 بود. یادگیری خاص هایناتوانیکودکان با  مادران و اجتناب شناختی اضطراب اجتماعی

امی مادران آماری شوووامم تم جامعه .بود آزمونپس -آزمونپی  روهی باگآزمایشوووی و  رک تکیموهروش پژوه  از نوع نروش: 

در دسترس انتخاب  گیرینمونهبا استفاده از روش نفر  23 آنهابود که از بین  8399 رم در سالشهر  اکودکان با ناتوانی یادگیری خاص 

( و پرسشنامه اجتناب شناختی کسکستون و داگاس، 2333پرسوشنامه اضطراب اجتماعی ککانور و همکاران، ابزار پژوه  شوامم  شودند.

کوهن  dبا استفاده از ضریب  هاداده. تحلیم آموزش داده شدآزمای  به گروه  ایدقیقه 823جلسه  7 صورتبهاندیشی مثبت ( بود.2334

 هدگس بررسی شد. gو ضریب 

نشان داد نمرات گروه آزمای  در مقایسه با نمرات گروه گواه، در متغیر  gها با استفاده از ضریب کوهن و ضریب تحلیم داده :هایافته

 (.p >38/3کاضطراب اجتماعی و اجتناب شناختی به  ور معناداری کاه  یافته است 

ت اضطراب های ذهنی مثبت توانسته اسبنهاندیشوی با ایراد تفکرات و روانثبتمهارت م بر اسواس نتای  پژوه  حاضور :یریگنتیجه

 .را بهبود بخشد کودکان با ناتوانی یادگیری خاص اجتماعی و اجتناب شناختی مادران

 اندیشی، مثبتان با ناتوانی یادگیریاجتناب شناختی، اضطراب اجتماعی، مادران کودک :هاکلیدواژه
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 مقدمه
یک سووازه واحد یا یک اختلال اسووت  8ناتوانی یادگیری خاص

 .تحصویلی مرتب  استای هدر پیشورفت مهارت که با نارسوایی

الگوهای تحصووویلی،  از نظراین اختلوال دارای ماهیتی ناهمگن 

 هاینظامدر ، اسوووت کوه و ضوووعر پردازش ا لواعوات ،قوت

 و یا ،های خواندن، نوشووتناختلالصووورت بندی اصوولی به  بقه

ناتوانی یادگیری  درواقع(. 8ک شوووودریواضووویوات منعکس می

و  دشومیعلت عملکرد ضوعیر تحصویلی محسووب  ترینمهم

در فراگیری  علت این بهآموزان هر سواله تعداد زیادی از دان 

معمول این   وربه. شووووندمیمطوالب درسوووی دمار مشوووکم 

برخوردارند ولی در  آموزان از هوش متوسووو  یوا بوالاتردان 

 ،یگرآموزان دیکسوان آموزشوی، نسبت به دان  تقریباًشورای  

 رفی (. از 2ک دهندمینشوووان  تریضوووعیررد تحصوویلی عملک

ویژه مادران های یادگیری و بهوالودین کودکوان دموار ناتوانی

ند(، به کنکبه خا ر زمان بیشوتری که با کودک خود سرری می

 و فشارهای آورتن با عوامم  دلیم مشوکم فرزند خود، معمولاً

و تنیوودگی شوووونوود و روانی و اجتموواعی متفوواوتی مواجووه می

 (.3نند ککوالدین، ترربه می سایرافسردگی بیشتری را نسبت به 

دلیووم داشوووتن نق  سووونتی مراقووب،  بوه این کودکوان موادران

فرزند دارای اختلال به عهده  برایبیشوووتری را  هایمسووویولیت

که در نتیره با فشوووارها و مشوووکلات روانی بیشوووتری  یرندگمی

 (.4ک شوندمیمواجه 

 نوواتوانیاز جملووه عواملی کووه والوودین دارای کودکووان بووا 

است.  2با آن درگیر هستند، اضطراب اجتماعیخاص یادگیری 

ی دارای ناتوانکه مادران کودکان  دهدمینتای  پژوهشی نشان 

کودکان از اضطراب سایر در مقایسه با مادران  یادگیری خاص

طراب ویژگی اصووولی اضووو (.5اجتماعی بالاتری برخوردارند ک

ترس یا اضووطراب مشووخ  از یک یا مند موقعیت  ،اجتماعی

 مورد سووورزن  آنهافرد ممکن اسوووت در  اجتماعی اسوووت که

های هیا بروز نشووان ترسوود به دلیم نوع رفتاردیگران باشوود و می

                                                           
1. Special learning disability 
2. Social anxiety 

موورد ارزیووابی منفی قرار گیرد. قرارگرفتن در  ،اضوووطوراب

لال همیشه برای فرد مبتلا به این اخت های اجتماعی تقریباًموقعیت

کند از آن اجتناب یا با سعی می فردبا اضوطراب همراه است و 

حاکی از آن  هاپژوه  (.9آن را تحمم کند ک ،اضطراب شدید

ایت رض هاینشانهو  ،رفتارها ،هستند که اضطراب با احساسات

شووناختی در زمینه  هاینظریههمراه اسووت.  ،نداشووتن از دیگران

ضوووطراب حاکی از آن هسوووتند که توجه انتخابی به تهدیدها، ا

رویدادهای  زمینهاضوووطراب را شووودیدتر کرده و قضووواوت در 

های (. کودکان باناتوانی7ک کشووواندمیاجتماعی را به انحراف 

صوویم تح ادامهبرای بهنرار نسووبت به کودکان  یادگیری خاص

خود نیازمند توجه بیشوتری هستند و در برخی مواقع به مدارس 

را نگران برخورد جامعه  آنهادارند. این مسیله، مادران نیاز ویژه 

راب فشار روانی و اضطبا فرزندانشان کرده که منرر به افزای  

و در نتیره ممکن است اضطراب اجتماعی نیز  شوودمی آنهادر 

به دلیم احساس اضطراب مادران  واقع درافزای  یابد.  آنهادر 

و تن  ناشوووی از برخورد با اجتماع یا ترس و هراس ناشوووی از 

 زمان مرور بهبرخورد نادرسوووت اجتماع با خود و فرزندشوووان 

اعث همین مسیله بکه  کنندمیرا ترربه  توجهیقابم هایآسیب

 (.5ک شودمی آنهاافزای  میزان هراس و اضطراب در 

راهی اسووت که  ،3راهبرد اجتناب شووناختی رسوودمیبه نظر 

در مواجهووه بووا  بووا نوواتوانی یووادگیری خوواصوالوودین کودکووان 

تا  ندکنمیفردی انتخاب بین هایارتباطرویدادهای اجتماعی و 

انواع  ی ازیک پاسخ گویند. اجتناب شناختی،آور تن به شرای  

  راهبردهای ذهنی اسوت که بر اساس آن افراد تفکرات خوی

انواع (. 1ک دهنوودمیرا در جوریووان ارتوبوواط اجتموواعی تغییر 

راهبردهای اجتناب شوناختی از جمله فرونشوانی فکر، جانشینی 

م و تبودی تهودیودکننودهمحرک ، اجتنواب از پرتیحواسفکر، 

. مختلر گزارش شده است پژوهشگرانتصوور به فکر توسو  

انحراف ذهن از موضوووع در تمامی این راهبردها عامم اصوولی، 

موضووعات دیگر اسوت. موضوعاتی که  سوویبه  نندهکنگران

3. Cognitive Avoidance Strategy 
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ن از موضوووع اولیه یعنی رواب  بی ترکنندهنگرانگاهی  تواندمی

(. هر فردی در رویووارویی بووا یووک موقعیووت 9ک بوواشووودفردی 

. این (83ک سووازدمیخود و محی   درباره هاییفرضوویهاجتماعی 

عملکرد اجتماعی  دربارهرایانه گمعیوارهایی کمال هوافرضووویوه

عملکردهای خوی  در رواب   دربارهمثبت، باورهای مشووروط 

سووت دیگران ا هایارزیابی دربارهو توجه سوووگیرانه  ،فردیبین

جسووومی و  هاینشوووانوه گیریشوووکوممنرر بوه  توانودمیکوه 

های نواتوانی(. موادران کودکوان بوا 88شوووود ک شووونواختیروان

 هوواینگرانیذهن خود را از  کننوودمیتلوواش  یووادگیری خوواص

در رواب   کنندهنگرانناشوووی از حوادح محیطی و رخدادهای 

یند ناخوشا ترربهپس از یک  درواقع آنها. فردی رها سازندبین

ردازش ، به پدارمشکمدر رواب  اجتماعی به دلیم داشتن فرزند 

 دربووارهذهنی موقعیووت پرداختووه و محتویووات ذهنی خود را 

ییر تغ ،موقعیوت بوا اسوووتفواده از انواع راهبرد اجتناب شوووناختی

از تمهیدات اجتنابی برای رهایی از  ننودکمیو تلواش  دهنودمی

موقعیووت اجتموواعی خوی  بهره  دربوواره کننوودهنگرانتفکرات 

 (.82ک گیرند

 توانمیبرای بهبود اضووطراب اجتماعی و اجتناب شووناختی 

 آموزش آنهارد که یکی از درمانی مختلفی بهره ب هایروشاز 

د نظریه من 2نگردرمانی مثبتروان (.83اسووت ک 8اندیشوویمثبت

سووواخت و نظریه ( 2، ک3هاتوانمندی ( نظریوه8زیربنوایی دارد: ک

 . در نظریه5بالندگی ه( نظری3و ک ،4های مثبتگسوووترش هیران

 شوووود که در کنار توجه بههوا بر این نکته تاکید میتوانمنودی

اخت سهای انسان هم توجه شود. نظریه به قابلیت ها بایدضعر

های مثبت هم روی این موضوع تمرکز دارد و گسترش هیران

 در لحظات که بعد از ایراد هیران مثبت، این هیران نه صووورفاً

سووووم، نظریه یابد. نظریه خوش، کوه در بلنودمدت نیز ادامه می

بوالندگی اسوووت که  ب، آن، افراد برای رسووویدن به رشووود و 

در مقابم  8به  3ها یا احساسات مثبت به نسبت بالندگی به گفته

شامم آموزش  اندیشویتبمث (.84ک احسواسوات منفی نیاز دارند

                                                           
1. Positive thinking 

2. Positive Psychotherapy 

3. Strengths theory 

ای هرویدادها و داشتهره فکرکردن به صورت متفاوت هم دربا

 نهادن بههای منفی و ارزشرویدادها و داشته مثبت و هم درباره

ود شاندیشی به افراد کمک میها است. در آموزش مثبتداشته

ان و خوب خود و دیگر ،مثبت هایهای بالقوه، ترربهتا توانایی

یرند تا فعالانه در گیاد می آنهاعلاوه بر این،  شوووناسوووند.را بواز

زندگی خوی  را شکم دهند  و شخصاًمشارکت کنند زندگی 

 (. 85ک

( در 89آبادی کنژاد، دلاور و شفیعحیدرآبادی، نوابیغلامی

اندیشوووی بر افزای  نشوووان دادند که آموزش مثبتپژوهشوووی 

 دارد. رتأثیان دارای فرزند نابینا رویی مادرو سختزیستی شواد

( نیز نشان داد که مشکلات 87مو کهمسو با این پژوه ، جودی

و  ،رفتاری کودکان به بروز اختلال خواب، افسردگی، اضطراب

 همچنین نتای  شوووود.میمنرر  ،مادران تنیودگی افزای  میزان

( نشووان داد که 81پژوه  لیونگ، مان، لام، یایو و تسووانگ ک

ای هبرای والدین کودکان با ناتوانیزیستی آموزشی شاد برنامه

والدین، مشوووکلات تنیدگی دار یوادگیری سوووبب کاه  معنی

و راهبردهوای ناکارآمد انضوووبا ی والدین  ،رفتواری کودکوان

 د.شومی

( نشووان داد که 89زاده و سوورادیان کنتای  پژوه  هنرمند

شووونوواختی، نگری گروهی بر بهزیسوووتی روانمثبووت مووداخلووه

 أثیرت ،سورپرسوتدختران نوجوان بیزیسوتی و شواد ،آوریتاب

همسوووو با این یافته، پژوه  آقاجانی،  مثبت و معناداری دارد.

گرا با درمانی مثبتنشووان داد که روان (23ک موسوووی و اسوودی

هوای ذهنی مثبوت توانسوووتوه اسوووت بنوهروانایرواد تفکرات و 

هوای سووولوامت روان و کیفیت زندگی را در مادران شووواخ 

نتووای  پژوه   کوودکووان بووا نویووازهووای ویژه افزای  دهوود.

آموزش  ( نشان داد که28پور کصفارحمیدی، حسینیان و زندی

های اندیشوووی در افزای  ادراک شوووایسوووتگی و مهارتمثبت

 بیانی واشوووراصوووغری همچنین  دارد. تأثیراجتمواعی کودکان 

نشووان دادند که اجرای جلسووات پژوهشووی ( در 22عطادخت ک

4. The broaden - and - build theory of positive emotions 

5. The flourish theory 
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آموزان خودگویی مثبوت در کواه  اضوووطراب امتحان دان 

 دارد. تأثیر ،نارساخوان

مطالعات انرام شوووده در کشوووورهای دیگر نیز قابم توجه 

ن (، در پژوه  خود به ای23ک کیمکیلام و اسوت. در این رابطه 

در  گذاریرتأث مؤلفهاندیشووی یک یافتند که مثبت نتیره دسووت

 نیز (24ری و اسوووترتو کدوکمختلر زندگی اسوووت.  هایجنبوه

نگر در کوواه  اضوووطراب و مثبووت هووایمؤلفووهدریوافتنوود کووه 

و افزای  رضوووایوت از زنودگی، سووولوامت روان،  افسوووردگی

 همچنین اثربخ  بوده اسووت. ،افرادزیسووتی و شوواد ،امیدواری

 شناسیروانکه ( در پژوه  خود گزارش کردند 25ر کسوکالا

 هایقعیتموو هاویژگیمثبت،  یهاناهیربا تمرکز بر  نگرمثبت

خوب برای یک زندگی خوب است و باعث  وسیلهیک  ،مثبت

 نیز (29ک هورنی و همکاران .شووودمیافزای  بهزیسووتی روانی 

طراب با سطوک بالای اض بینیخوشد که سطوک پایین دننشان دا

بوا سوووطوک پایین  بینیخوشو سوووطوک بوالوای  ،و افسوووردگی

 رابطه دارند. ،اضطراب و افسردگی

دهد که مطالعات منابع داخلی و خارجی نشوووان می مطالعه

 گرا و متغیرهای پژوه های مثبتدرمان تأثیراندکی در زمینه 

خاص حواضووور در موادران دارای کودکان با ناتوانی یادگیری 

 زمینه ن مادران دربعلاوه، با توجه به اینکه ای انرام گرفته است.

هسووتند عمده شووناختی دمار مشووکلاتی سوولامت عمومی و روان

شی بر اندیبه اینکه آموزش مفاهیم مثبت چنین با توجه( و هم5ک

و مشوووکلوات رفتاری کودکان اثربخ  بوده تنیودگی  کواه 

یووا آموزش شوووود کووه آ، این سووووال مطرک می(81اسووووت ک

تواند بر کاه  سووطا اضووطراب اجتماعی و اندیشووی میمثبت

اجتنواب شووونواختی موادران دارای کودکان با ناتوانی یادگیری 

 با هدف حاضووورمطالعه بدین ترتیب خاص، اثربخ  باشووود  

 دهی به این سؤال  راحی شده است. پاسخ
 

 روش
پژوه  حاضووور  :کنندگانشرررکتالف( طرح پژوهش و 

ک و  ر آزمونپس – آزمونپی  نوعآزمووایشوووی بووا نویومووه

ا ب کودکانمادران تمامی بود. جامعه آماری شامم گروهی تک

-97در سال تحصیلی   ارم ستانشوهرویژه یادگیری  نارسوایی

ای مبنی بر برای انرووام پژوه  حوواضووور، ا لوواعیووه .بود 8399

در محم مراجعه  اندیشووویهوای آموزش مثبتبرگزاری کلواس

والودین دارای کودکوان بوا نیوازهوای ویژه در مرکز اختلوالات 

بیان شوود که ادگیری شووهرسووتان نصووب شوود. در این اعلامیه ی

و والدین هر زمان  رایگان است ها کاملاًشورکت در این کلاس

ها انصووراف دهند. در کلاس توانند از حضووورکه بخواهند می

کننده در این اد شووورکتن بیوان شووود کوه ا لواعات افرهمچنی

ها به صوورت محرمانه حف  خواهد شد. از بین مادران با کلاس

نفر برای شرکت در  21 ،ادگیریفرزندان دارای نارسایی ویژه ی

هووا ثبووت نووام کردنوود کووه  ب، معیووارهووای ورود بووه این کلوواس

نفر انتخاب شووودند.  23و  شوووده نفر کنار گذاشوووته 1پژوه ، 

ژوه  شوامم داشوتن فرزند با نارسایی های ورود به این پمعیار

سوووال، برخورداری از  43-25بین امنه سووونی ویژه یادگیری، د

انی، داشتن سواد خواندن و نوشتن، نداشتن سلامت کامم جسم

 .بود و زندگی در کنار همسووور کعدم  لا ( ،اختلوالوات روانی

شورای  خرو  از پژوه  هم شوامم غیبت بی  از سه جلسه و 

 أثیرت انی،خاص که بر شوورای  جسوومی یا رو احتمالی اتفاقات

 های مقیاس اضووطرابمنفی بگذارد. پس از تکمیم پرسووشوونامه

نفر باقیمانده در دو  23اجتمواعی و اجتنواب شووونواختی، تعوداد 

شدند. در به صوورت تصوادفی جایدهی گروه گواه و آزمای  

سووواعته با مهارت دو جلسوووه 7، گروه آزمای  در مرحلوه بعود

واه کنندگان گروه گآشونا شودند ولی به شرکت اندیشویمثبت

اقی، اخللاحظات به دلیم رعایت مهیچ آموزشی داده نشد کالبته 

کنندگان گروه گواه هم پس از پوایان پژوه  برای شووورکت 

 اندیشی ارائه شد(.آموزش مثبت

 ب( ابزار

نور بار توس  کا این مقیاس اولین اجتماعی: اضطراب . مقیاس8

رزیابی اضوووطراب به منظور ا 2333در سوووال  (27ک و همکاران

قیاس مسشنامه یک راین پاجتماعی یا هراس اجتماعی تهیه شد. 

 7است که دارای سه مقیاس اجتناب ک ایگویه 87خودسونری 

و  ماده( است 4و ناراحتی فیزیولوژیکی ک ،ماده( 9ماده(، ترس ک
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به هیچ وجه؛ ، 3ای لیکرت کدرجه 5بر اسوواس مقیاس گویه هر 

بندی نهایت( درجه، بی4، خیلی زیاد؛ 3ای؛ ، تا اندازه2، کم؛ 8

 لائمع حیطه سهدرباره  که است ابزاری پرسشنامه . اینشوودمی

 ا لاعاتی ،علائم فیزیولوژیکی و اجتناب، ترس، اهمیت با بالینی

 سووادگی بودن،کوتاه علمی، هایمزیت دارای و دهدمی ارائه

 اتباثب هایویژگی دارابودن با و است گذارینمره در وآسانی

 سووونر  برای معتبر ابزار یک عنوانبه تواندمی سووونریروان

این پرسووشوونامه از  .رود کاربه اجتماعی اضووطراب علائم شوودت

بر اسوواس مطالعه انرام روایی و پایایی بالایی برخوردار اسووت. 

با  هوایگروهدر  آزمواییبوازپوایوایی آن بوا روش ( 21شوووده ک

بوده  19/3تا  71/3تشوخی  اختلال اضطراب اجتماعی برابر با 

و ضوریب همسانی درونی آن به روش آلفای کرونبا  در یک 

فرعی  هایمقیاسگزارش شده است و برای  94/3گروه بهنرار 

 13/3و نوواراحتی فیزیولوژیووک ، 98/3، اجتنوواب 19/3ترس 

 سپایایی مقیادر پژوه  حاضووور  (.21گزارش شوووده اسوووت ک

اجتناب  ،/9و برای خرده مقیاس ترس  17/3 اضطراب اجتماعی

 گزارش شوووده اسوووت. 15/3و نواراحتی فیزیولوژیوک ،  11/3

یی و افتراقی این ابزار را همگرا ( روایی29حسوونوند عموزاده ک

 مطلوب گزارش کرده است.

 و تونسکس توسو  پرسوشونامه این :اجتناب شوناختی . مقیاس2

 و بوده سوال 25 دارای پرسوشنامه. اسوت شوده سواخته داگاس

 نیز واپسک مختلر ابعاد از شناختی اجتناب سنر  آن هدف

 نگران کاراف جای به مثبت افکار جانشووینی کننده،نگران افکار

 انی،نگر روند قطع برای برگردانی توجه از اسوووتفاده کننده،

 نگران افکار سوووازفعال هایفعالیت و هاموقعیوت از اجتنواب

 مقیاس نای. اسووت( کلامی افکار به ذهنی تصوواویر تغییر کننده،

 اریگذنمره درست کاملاً تا غل  کاملاً از ایدرجه پن   یر در

 مرموع مقیاس، کلی امتیاز آوردن دسوووتبه برای. شوووودمی

 مقیاس نمرات دامنه. شودمی جمع هم با سووالات همه امتیازات

 اجتناب دهندهنشوووان پایین نمره. بود خواهد 825 توا 25 بین

. است الاب شوناختی اجتناب معنایبه بالاتر نمره و پایین شوناختی

 کهمیشه( 5 تا( هرگزک 8 بین لیکرتی  یر بر اساس هاآزمودنی

 ضووریب در پژوه  حاضوور(. 29ک دهندمی پاسووخ هاسووؤال به

 هایآزمودن کم در کرونبا  آلفای به روش مقیاس این پایایی

ترتیب برای و به 19/3شوووناختی برابر م اجتنواب کو نمره برای

 پرتیحواس، 12/3، جانشووینی فکر 11/3فکر  فرونشووانیمقیاس 

و تبدیم تصورات  3،/19 تهدیدکننده، اجتناب از محرک 14/3

 (.29ک گزارش شده است 9/3به افکار برابر 

اندیشوووی به این مثبت برای آموزش :ایمداخلهبرنرامره  ج(

استفاده  (33کسلیگمن زیسوتی احث آموزش شوادمبمادران، از 

ی بر اساس تغییرات جزئ ،بخشی بیشتر برنامهالبته جهت اثر شد.

مادران دارای کودکان با نارسوووایی ویژه های نیوازها و ویژگی

اندیشووی توسوو  آموزش مهارت مثبتانرام شوود.  ،یادگیری

در  ایمداخله محتوای جلساتخلاصوه . شود پژوهشوگر انرام

 است.ارائه شده  8جدول 

 

 اندیشیچارچوب کلی برنامه آموزش مثبت: 1جدول 

 محتوای جلسه شماره جلسه

1 
 داشتن و دیشینامثبت مفهوم با دوره، آشنایی  ول و اجرا تکالیر، شرای  دادن انرام ها،بحث در بودن فعال آشنایی اولیه، بیان قوانین و اهداف برنامه،

 .آزمونپی  چنین اجرایمثبت و هم دید

2 

 ،لیصورت کلی و اهداف تحصیزندگی به اهداف تعیین خوی  و فرزندان، قوت نقاط شناخت نگری و باورهای مثبت، آموزشثبتآگاهی از مزایای م

عنوان تکلیر از به در این جلسه .ندکمی یاری اهداف  و هاخواسته به کردننزدیک در را مادر و کودک که هاییراه و هاخواسته مسیربررسی  و

ی ر زندگی شخصی و تحصیلکه با او درای مثبتی هانانگاهی دیگر به عملکرد فرزند خود نگاه کرده و نقاط قوت او و هیر از مادران خواسته شد

 .بیاورندخود یادداشت و در جلسه بعد همراه اند، داشته

3 
انه با فرزند و رواب  صمیم درباره شدن تمرکز شد. از مادران خواسته شدمهارت مرذوب بخشی به مادران، رویضمن بررسی تکلیر و آگاهی

 های مفید گذشته و حال، تمرکز و صحبت کنند.تفریحات و سرگرمی

4 
ود مه که از فرزند خاین والدگری و یافتن معنا پرداخته شد؛های مهم زندگی، کار، عش،، ها در حوزهها و فضیلتاستفاده از قابلیتدر این جلسه به 

 انتظاری دارند و بررسی اینکه این انتظار، معنا و منط، متناسبی با سطا توانایی او دارد.
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 ویی مثبتنحوه خودگ صورت مثبت وآموزش تغییر کلمات به 5

 های مثبت خود و فرزندبندی مرموعه ویژگیفته شده و جمعمرور مطالب و راهبردهای فراگر 6

 آزمون اجرا شد.و پس شده گرفتهکنندگان پسخوراند از شرکت در این جلسه 7

 

ای داخلهبعد از کسب مروزهای لازم، برنامه مروش اجرا: د( 

های برای گروه آزموای  اجرا شووود. کلواس بوه  ور گروهی

ک در ی ای دوبار تقریباً جلسوه دوساعته و هفته 7آموزشوی در 

س را شد. پماه، در مرکز اختلالات یادگیری شهرستان  ارم اج

هر دو گروه  اندیشوووی، مردداًاز اجرای برنواموه آموزش مثبت

اجتناب  و اجتماعیاضووطراب های و آزمای  پرسوشونامهگواه 

 تقریبوواًشووونواختی را تکمیوم کردنود. در  ول اجرای پژوه  

 شناسیروان توس  انرمن خلاقی مطرک شدهملاحظات ای تمام

عات و جلب رضوووایت کتبی ماندن ا لا محرمانهآمریکا مانند 

. برای ترزیه و کننده در پژوه  رعایت شووودافراد شووورکت

 و میانگینهوای آموار توصووویفی مانند هوا از روشتحلیوم داده

تحلیم کوواریانس از نبا ی اسوووت در سوووطا انحراف معیوار و

 شده است. استفاده

 هاافتهی

بر  اندیشوویدهی به این فرضوویه که آموزش مثبتپاسووخبرای 

کاه  اضووطراب اجتماعی و اجتناب شووناختی موثر اسووت از 

 2در جدول  ه و تحلیم کوواریانس اسووتفاده شوود.روش ترزی

های آمار توصووویفی از قبیم میانگین، انحراف معیار، شووواخ 

ضوریب شاپیرو و ویلک، جهت سنر  هنرار بودن نمرات و 

 ،کمترین و بیشوترین نمره اضطراب اجتماعی، اجتناب شناختی

 گزارش شده است. آنهاهای مقیاسو خرده

 

 های آنمقیاسخرده اجتناب شناختی و اجتماعی و اضطرابآزمون آزمون و پسهای توصیفی پیش: شاخص2جدول 

 ضریب شاپیرو و ویلک بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین وضعیت متغیر

 اضطراب اجتماعی
 37/3 11/3 59 87 4/88 95/42 آزمونپی 

 39/3 17/3 24 9 49/4 9/83 آزمونپس

 ترس
 27/3 19/3 34 81 75/4 55/84 آزمونپی 

 395/3 92/3 23 82 78/8 25/4 آزمونپس

 اجتناب
 339/3 15/3 24 84 98/5 45/87 آزمونپی 

 87/3 11/3 89 7 85/3 85/9 آزمونپس

 ناراحتی فیزیولوژیک
 31/3 19/3 29 87 75/8 95/83 آزمونپی 

 34/3 72/3 89 7 3/8 35/2 آزمونپس

 اجتناب شناختی
 53/3 9/3 834 93 88//92 95/17 آزمونپی 

 88/3 98/3 43 34 12/2 5/31 آزمونپس

 کنندهنگران افکار زنیواپس
 39/3 92/3 23 85 21/2 55/89 آزمونپی 

 84/3 93/3 9 9 97/3 75/7 آزمونپس

 کنندهراننگ افکار جایبه مثبت افکار جانشینی
 37/3 19/3 23 83 3/2 55/89 آزمونپی 

 821/3 98/3 9 9 32/8 9/7 آزمونپس

 روند قطع برای برگردانی توجه از استفاده

 پرتی(کحواس نگرانی

 399/3 93/3 23 1 52/3 7/87 آزمونپی 

 74/3 12/3 83 9 22/8 85/1 آزمونپس

 سازفعال هایفعالیت و هاموقعیت از اجتناب

 کنندهنگران افکار

 98/3 19/3 22 83 79/2 2/87 آزمونپی 

 18/3 19/3 9 5 8/8 9/9 آزمونپس

 کلامی افکار به ذهنی تصاویر تغییر
 71/3 77/3 28 83 94/2 95/89 آزمونپی 

 55/3 71/3 9 5 82/8 8/1 آزمونپس
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ضوووریب شووواپیرو و ویلک، و  2های مربوط به جدول یافته

 برخوردار هستنددهد که همه متغیرها از توزیع نرمالی نشان می

هووای پووارامتری برای ترزیووه و توان از روشو می (p>35/3ک

 .ها استفاده کردیم دادهتحل

 اجتناب اجتماعی و اضوووطراببرای بررسوووی تفاوت میزان 

کوهن  اثراندازه اندیشی ازپس از آموزش مثبت شناختی پی  و

آمده از دسوووتنتای  به 3و هدگس اسوووتفاده شووود. در جدول 

اثر کوهن و هدگس گزارش شووده اسووت. در این فرمول اندازه

آزمون کم شوده و حاصم آن آزمون فرد از نمره پسنمره پی 

ضووورب  833شوووود و نتیره بر آزمون تقسووویم میبر نمره پی 

شووود. لازم به ذکر اسووت که به اعتقاد بلانچارد، بر  ب، این می

عنوان موفقیووت در درمووان، کوواه  در علووائم بووه %53فرمول 

و نهایتاً کاه   ،عنوان بهبودی اندکبه %49تا  %25مرات بین ن

عنوان شووکسووت درمانی تلقی به،  %25نمرات علائم تا حد زیر 

اجتماعی،  اضطرابنتیره مقایسه نمرات  3شوود. در جدول می

 تفاوت سنر  های آن جهتمقیاسخرده و ،اجتناب شوناختی

 ست.اندیشی گزارش شده امثبت آموزش ازبعد و قبم

 
 اندیشیاوت قبل و بعد از آموزش مثبتهای آن جهت سنجش تفمقیاساعی و خردهاجتم اضطرابمقایسه نمرات :  3جدول 

 متغیر
اختلاف 

 میانگین

ضریب 

 کوهن

ضریب 

 هدگس

تفسیر 

 اندازه اثر
 tمقدار 

درصد 

 تغییرات

 1/48 59/83 قوی 918/8 542/8 75/21 هراس اجتماعی

 7/39 99/1 قوی 827/8 918/3 3/83 ترس

 2/38 99/1 قوی 498/8 278/8 3/1 اجتناب

 2/45 34/89 قوی 953/8 981/8 3/1 ناراحتی فیزیولوژیکی

 5/47 73/89 قوی 784/8 998/8 45/49 اجتناب شناختی

 3/48 38/22 قوی 432/8 488/8 1/88 کنندهنگران افکار زنیواپس

 9/49 82/84 قوی 739/8 738/8 95/1 کنندهنگران افکار جایبه مثبت افکار جانشینی

 2/48 99/83 قوی 335/8 258/8 55/9 پرتی(کحواس نگرانی روند قطع برای برگردانی توجه از استفاده

 5/38 17/83 قوی 289/8 824/8 9/83 کنندهنگران افکار سازفعال هایفعالیت و هاموقعیت از اجتناب

 1/42 98/85 قوی 539/8 495/8 15/1 کلامی افکار به ذهنی تصاویر تغییر

 

شوووود میزان مشوووواهووده می 3 ور کووه در جوودول همووان

آمده از ضووریب کوهن و ضووریب هدگس با سووطا دسووتبه

با توجه به نمرات ، بنابراین معنادار اسووت صووددر 95معناداری 

 تماعیمتغیر هراس اجآزمون آزمون و پسآمده از پی دستبه

انوودیشوووی موجووب کوواه  توان گفووت کووه آموزش مثبووتمی

های آن مقیاسو خرده ،اجتناب شووناختی ،اجتماعی اضووطراب

شده است و در نتیره فرضیه پژوه  مورد پذیرش قرار گرفته 

 است. 

 گیرینتیجه و بحث
 بری شوویاندمثبت آموزش تأثیری بررسوو هدف با حاضوور مطالعه

 اب کودکان مادران دری شووناخت اجتناب وی اجتماع اضووطراب

ت در داد که شرکنتای  نشان . شد انرامی ریادگی ژهیویی نارسا

اندیشی باعث کاه  معنا دار اضطراب جلسوات آموزش مثبت

د که شاجتماعی و اجتناب شوناختی در میانگین گروه آزمای  

سو است. ( هم23 -89ک قبلی هایهای پژوه این نتای  با یافته

 و اندیشیمثبتکه  گفت توانمی به دست آمده نتای  تبیین در

 ایفا کلیدی نق ، اضوووطراب کاه  در افراد به آن آموزش

 یداپ دنبال به همواره دارند منفی تفکر که کسوووانی. کندمی

 عنیی ؛دارد همخوانی تفکرشان نوع با که هستند مواردی کردن

 جبمو این و هسووتند خوداشووتباه  هایفرضوویه ییدتأ دنبال به

 به که میزی ببینند، مبهم را آینده و ،تار و تیره را دنیا شووودمی

 اندی مثبت افراد نگاه. دهدمی افزای  را اضووطراب وضوووک
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. سووتا بدبین افراد از متفاوت ،زندگی و جهان کم به نسووبت

های نگرش آن از کودکان که اسوووت کانونی اولین خانواده

و  یله،مسوووهای حممهارت، ارتباط هایروش اخلوا ، ،مثبوت

 گیرند و نق  مادران نیز درعملکرد بهینه تحصووویلی را فرا می

 تعامم مون .تر اسووتن مرخه خانوادگی از همه اعضووا مهمای

 ستا فرد دیگری هر با تعامم از بیشوتر مادر خانواده با کودک

گذراند، ان خود را در خانواده با مادر میو کودک بیشوووتر زمو

ه البت .شوووودمی آموخته مادر از نیز انودیشووویمثبوت بنوابراین

، تاس جامعه مختلر هایبخ  عملکرد حاصم اندیشویمثبت

 و خانواده در شووناختیروان نظر از آنریشووه شووک دونب پس

  .است شده نهفته فرهنگ

 ی ازادسوووته تقویت معنای تنها به مثبوت، افزای  نگرش

 نوع اول بروهله در که نیست، زودگذر و سوطحی احسواسوات

 که این جایی آن از و د،شووومی واقع مؤثر فرد باور و نگرش

اسوووت،  همراه روزمره زندگی عملی تکالیر با جدید، باور

و  معم در که آوردمی وجودبه فرد برای ایمتقاعدکننده دلایم

 ییر درتغ این. کند پیروی بینانهخوش سووبک این از رفتار هم،

و در  ،ررفتا فکر و، باورها تغییر برایرا  لازم انگیزش نهایت،

و  ای منفینهوایوت انگیزش لوازم برای تغییر بواورهوا و رفتواره

 ، معنایموجب اهمیت یافتن زندگی آورد ووجود میمخرب به

( 85توجه به مدل سلیگمن ک (.23ک دشوو سلامت روانی می ،آن

 هایقابلیت به باید هاضوعر به توجه کنار دهد که درنشوان می

 یهاناهیر گسووترش و سوواخت نظریه. شووود توجه هم انسووان

 انهیر ایراد از بعد که دارد تمرکز موضوع این روی هم مثبت

 بلندمدت در که خوش، لحظات در صوورفاً نه هیران این مثبت،

ان دارای بنوابراین افزای  آگواهی بوه مادر ؛یوابودمی اداموه نیز

 یری خاص در مورد تمرکزهوای یوادگآموزان بوا نواتوانیدان 

ای و دیدن مسووائم از فراسوووی آن نقطهی مثبت هاناروی هیر

های ها و توانمندیور دارند و دیدن فضووویلتکه در آن حضووو

 تواند راهگشا باشد. می ،ویژه فرزندشان

آموزش  رتأثیپژوه  مبنی بر  نتای  فرضووویه دوم تبیین در

انوودیشوووی بر کوواه  اجتنواب شووونواختی مووادران دارای مثبوت

 وجهت باتوان گفت اختلال یادگیری خاص میآموزان بوا دان 

 پردازش از جدیدی روش ،اندیشووویمثبت آموزش کهاین به

 تواندمی، در نتیره کندمی فراهم را هاناهیر تنظیم و شووناختی

 به تصور متبدی و ،فکر جانشینی فکر، فرونشانی ذهنی، نشخوار

 بینانهخوش و مثبت تفکرات فرد آن جایبه و ببرد بین از را فکر

ادران نسوووبت به مادران جایی که این ماز آن .کند جایگزین را

از اضوووطراب اجتمواعی و اجتناب بهنروار آموزان دارای دان 

 به اندیشووویمثبت آموزش(، 5ک شوووناختی بالاتری برخوردارند

 بینیخوش و مثبت افکار مگونه که دهدمی یاد افراد گونهاین

 دودکنندهمح و اجتنابی تفکرات جایگزین را رویدادها به نسبت

ه از کند تا با اسووتفادفرد کمک می این مهارت به. کنند خوی 

 ها انعطافدر برخورد با موقعیت ،را حم کند منط،، مشوووکلات

متفکرانه محیطی را که در آن زندگی با آرام   ، وپذیر باشوود

دهد این دیدگاه به افراد یاد می یا کار می کند، بهبود بخشووود.

باور برسند  و به اینکنند  بینانه را انتخابک تبیین خوشکه سب

د ناخوشاین که حوادح بد ناپایدار هستند و در مورد رویدادهای

جبری فکر کنند و به توانایی خود برای به صورت سازنده و غیر

 اعتماد داشته باشند. آور، تن  اتمقابله با مشکل

 نایاندیشی، جلسوات آموزش مثبت در شورکت از سوویی،

 یکنون وضووعیت با زندگی که دهدمادران می به راپسووخوراند 

 قائم منزلت خود برای حال عین و در برذیرند را خود فرزند

 چنینهم و ،افکار احساس، تنظیم که اراده یابنددرمی آنها.شوند

 اب خوشان هستند کهدر واقع و د ا هستنشان را دارشخصی رفتار

 (.23ک دهندمی معنا آن، مشکلاتو  جهان به ،خود نگرش نوع

 ایدب را آن حاصم و پیامد که موضوعی است اندیشیمثبت

 وجوجسوووت اجتماعی آگاهی و آموزش آن و مشوووارکت در

به ویژه باید از خانواده  که اسووت عا فی سوورمایه نوعی ؛کرد

و سود آن دوباره به فرد بازگردد؛  شروع و در جامعه بس  یابد

 زای ، آن از اسووتفاده واسووطه بهفرد  اسووت که ایسوورمایه و

 که مثبتی عوا ر از کودک وقتی زیرا کند،می پیدا ایتازه

 مثبت عوا ر نوعی به برد،می بهره دارد،یوافت میدر موادر
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د که در عملکرد او در مدرسووه و جامعه کنمی تولید را ایهتاز

 نیز مؤثر است.

اری دهد یافراد نگری به دنبال آن است که به در کم مثبت

 ،هاهنی و با ایراد و تقویت توانمندییندهای ذبا تغییر دادن فرا

در این  گی خود برردازند.زند نامطلوب هایبوه اصووولواک جنبوه

ندیده نیز کمک دیده و حتی آسووویببوه افراد آسووویب شووویوه

د نی بهتری را ترربه کنزندگ ،خودآورد شووود با تغییر رویمی

 پایه و اساسهای بیاضطراب، کردن از ترارب منفیو با دوری

 . مبدل کنندبه شکوفایی شخصی  را

 دوره وجود عدم پژوه ، این هایمحودودیوت از یکی

را  یدرمان روش ماندگاری میزانت، توانسوومی که بود پیگیری

 مبه عد توانمیپژوه ،  دیگر هایمحدودیت از. کند تعیین

و  هخانواد اقتصوووادی وضوووعیت مانند گذارتأثیر عوامم کنترل

 اتمطالع که شودمی پیشنهاد کرد؛ بنابرایناشاره  فرزندان تعداد

ا ت شوند انرام هااین محدودیت رفع با امکان تصور بعدی در

 در د کهشوهمچنین پیشونهاد می. دهی نتای  افزای  یابدتعمیم

ک به تفکی گرامثبتدرمانی روان تاجلسووو از آینده تمطالعا

 ، انرام شده و نتای نیازهای ویژه با های مختلر کودکانگروه

ی ابا هم مقایسوه شوند. با توجه به اثربخ  بودن برنامه مداخله

در  شووود که از آناسووتفاده شووده در این پژوه  پیشوونهاد می

کودکان با نیازهای شناختی مادران روان جهت افزای  سلامت

 واده مورد استفاده قرار گیرد. نویژه در قالب  رک آموزش خا

 و ستا شده اجرا مستقم صورت به مطالعه ایندانی: تشرکر و قدر

سووووی سوووازمان آموزش و  از نمونه افراد روی بر آن اجرای مروز

 5735/4243/33پرورش شهر زنران/ شهرستان  ارم با شماره مروز 

لازم اسووت از  وسوویله بدین ؛صووادر شووده اسووت 31/31/99در تاریخ 

آموزشوی و توانبخشی مشکلات  کننده به مرکزمادران مراجعه تمامی

اجرای این پژوه  همی را در ویژه یووادگیری کرشوووود( کووه نق  م

 شود. تشکر و سراسگزاری می، اندداشته

سوووت این پژوه  برای نویسوووندگان لازم به ذکر ا: تضرراد مناف 

 ی نداشته است.عگونه تضاد منافهیچ
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Abstract 

Background and Purpose: The presence of a child with a disability or illness is very stressful for 

parents, and especially for mothers, because they experience tension, feelings of guilt, and fatigue. 

The purpose of this study was to investigate the effect of positive thinking skills training on social 

anxiety and cognitive avoidance of mothers of children with specific learning disabilities. 

Method: The research method was semi-experimental and one-sample design with pre-test-post-

test. The statistical population consisted of all mothers of children with special learning disabilities 

in Tarom city in 1396, among them 20 children were selected using convenient sampling method. 

The research instrument was social anxiety Inventory (Connor and et al, 2000) and cognitive 

avoidance questionnaire (Sexton and Dugas, 2004). Positive thinking was taught in 7 sessions of 

120 minutes to experimental group. Data analysis was performed using Cohen's coefficient and 

Hedges coefficient. 

Results: Data analysis using Cohen coefficient and g coefficient showed that the scores of the 

experimental group significantly decreased in the social anxiety and cognitive avoidance compared 

to the control group scores (p <0.01). 

Conclusion: Based on the results of this study, positive thinking skills have been effective to 

improve social anxiety and cognitive avoidance of mothers of children with special learning 

disabilities by creating mental and positive schema. 

Keywords: Cognitive avoidance, social anxiety, mothers of children with learning disabilities, 

positive thinking 
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