10.22034/IJFP.2021.247982

4
7

دو فصلنامه
روانشناسی خانواده .سال هشتم ،شماره  ،1بهار و تابستان 1400

مقاله پژوهشی

اثربخشی برنامه مداخله رویکرد مثبتگرا بر مشکالت درونیسازی شده کودکان طالق
شهرام واحدی ،*1میرمحمود حاجی میرآقا ،2زکیه نجاریان
.1
.2

استاد گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،تبریز ،ایران
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دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
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تاریخ دریافت1399/11/16 :
تاریخ پذیرش1400/01/28 :

طالق یکی از پیچیدهترین پدیدههای اجتماعی است که ارکان خانواده را دچار تزلزل نموده و بیشترین اثرات
مخرب آن متوجه کودکان خواهد بود .هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مثبتنگری بر کاهش
مشکالت رفتاری درونی سازی شده کودکان طالق بود .طرح پژوهش ،نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون -پس-
آزمون با گروه کنترل بود 40 .نفر از کودکان طالق مقطع ابتدایی شهرستان عجبشیر به روش نمونهگیری در

کلیدواژهها:

دسترس انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه  20نفر) اختصاص
) استفاده شد .برای گروه آزمایشی

آموزش مثبتنگری،

یافتند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک (

مشکالت رفتاری درونی سازی

 15جلسه برنامه مداخله مثبتنگری ویژه کودکان طالق طی  5هفته متوالی برگزار شد و گروه کنترل مداخلهای

شده،

دریافت نکرد .نتایج پژوهش نشان داد که مشکالت رفتاری درونی سازی شده کودکان در گروه آزمایش نسبت

کودکان طالق

به گروه کنترل به طور معنیداری کاهش یافت .بنابراین میتوان گفت که آموزش مثبتنگری ،مشکالت درونی
شده کودکان را کاهش داده و در این زمینه به آنها کمک خواهد کرد .منطبق با یافتههای پژوهش حاضر میتوان
درمان مبتنی بر رویکرد مثبت گرا را به عنوان یک روش درمانی مؤثر در جهت کاهش مشکالت درونی سازی
شده از جمله اضطراب ،افسردگی و گوشهگیری در کودکان طالق به کار گرفت.

*نویسنده مسئول:
پست الکترونیکی:
استناد به این مقاله:

واحدی ،شهرام ،حاجی میرآقا ،میرمحمود ،نجاریان ،زکیه ( .)1400اثربخشی برنامه مداخله رویکرد مثبتگرا بر مشکالت درونیسازی شده کودکان
طالق .روانشناسی خانواده.46-34 ،)1( 8 ،
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مقدمه
خانواده 1به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی و کانون تولد و زندگی نقش ویژهای در سرنوشت هرفرد دارد .ساختار خانواده
و روابط حاکم بر آن ،بر نگرشها ،باورها و اعتقادات افراد تأثیر میگذارد .این تأثیر شامل ابعاد مختلف زندگی است .رویدادها و
اتفاقات مهم در چهارچوب روابط خانوادگی گاه به عنوان مبنایی برای بروز و گسترش مشکالت به شمار میرود .هرگونه تغییر و
تحول اساسی در ساخت خانواده موجب پیامدهای خاص درزندگی افراد درگیر میشود .عالوه بر تأثیر رویدادها بر زندگی زن و
مرد ،فرزندان نیز تحت تأثیر بالفصل این پیامدها هستند .وجود رویدادها و عواملی چون شکستها ،درگیریها ،فقدانها و
جداییهای والدین برعملکرد هر یک از افراد خانواده تأثیر میگذارد .جدایی والدین یکی از مهمترین عواملی است که ساخت
) .طالق 2نوعى گسست،
خانواده را از هم میپاشد و زندگی افراد را دگرگون میسازد
جدایى و اخالل در بنیانهاى اساســى خانواده اســت که منجر به جدایى همیشگى مىشود .با توجه به تحقیقات انجام شده،
عدم سازگاری کودکان با طالق والدینشان میتواند اثرات زیانبار و مخربی روی کارکرد روانشناختی و حتی وضعیت جسمانی
).
آنها داشته باشد (
3
هرچند طالق والدین همیشه منجر به بروز مشکالت عاطفی و رفتاری در فرزندان نمیگردد ،اما یقیناً تبعات منفی طالق
) .کودکان اغلب احساس گناه 4میکنند و گرفتار این باور نادرست هستند که
بیش از جنبههای مثبت آن است (
به گونهای عامل طالق بودهاند و یا می توانستند فرزند بهتری باشند و با پادرمیانی ،جلوی طالق را بگیرند .آنها فکر میکنند که
نه فقط علت طالق والدین بودها ند ،بلکه تنها دلیل ادامه دعوای پدر و مادرشان نیز هستند .یکی از رایجترین احساسهایی که
فرزندان در نتیجه جدایی و طالق پدر و مادرشان تجربه می کنند ،احساس تنهایی و متفاوت بودن از کودکان دیگر است
.
&
(
بنابراین یکی از اهداف مداخالتی که در این زمینه برای این دسته از کودکان صورت میگیرد کمک به آنها جهت اصالح
) .پژوهشهای مختلف نشان
درکشان نسبت به طالق والدین و شناسایی احساسات منفی ناشی از آن است (
میدهد در بیشتر آسیبهای اجتماعی رد پایی از فرزندان طالق به چشم میخورد .همچنین مطالعات روانشناختی بر تأثیرات
مختلف طالق بر سالمت روان 5این افراد ،مهر تأیید میزند .نظریه نظامها ،6خانواده را چیزی بیش از مجموعه اجزایش میانگارد.
به این معنا که آن را شامل افراد عضو ،شخصیتها ،ویژگیها و روابط بینشان میداند .این نظریه بر وابستگی متقابل 7و روابط
متقابل در ساختار خانواده (مثل خرده نظام والدین و والد-کودک) تاکید کرده ،به بررسی و کنش متقابل آن با ابرنظامهای بیرون
از محدودهاش ،مثل محله و مدرسه میپردازد .هر تغییری که بر یکی از اعضا یا خرده نظامها اثر کند ،در کل خانواده اثر میگذارد
).
(
ق والدین به منزله از بین رفتن چتر امنیتی فرزندان به شمار میرود که میتواند بر سالمت اجتماعی 8و روانی
همچنین طال ِ
آنها تأثیر بگذارد .البته گاهی گسستن این پیوند به منزله پایان برخی مشکالت است .مشکالتی همچون مشاهده دائم نزاعهای
پدر و مادر ،رهایی فرزند از برخی آسیبها که در خانوادهی والد با انحرافات اجتماعی ممکن است تجربه کند و ....اما برخی هنوز
برای خانوادهی مشکل دار نسبت به خانواده درگیر طالق ،ارجحیت قائل هستند .بر این اساس خانواده عنصر مهمی در امنیت و
).
سالمت اجتماعی و روانی فرزندان است و طالق یک عامل مخرب است (
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طالق تأثیرات مهمی روی رفتارهای درونی شده 1کودکان میگذارد .رفتارهای درونی شده طیفی از اختالالت خلقی 2را
در بر میگیرد که حاکی از نشانگانی مانند غم ،احساس گناه ،نگرانی ،گوشهگیری اجتماعی و جسمانی است و شامل یک آشفتگی
هستهای در هیجانات و خلقیات کودکان است .این رفتارها غالباً در برگیرنده احساس حقارت ،3خودآگاهی 4زیاد ،کنارهگیری
) .رفتارهای درونیسازی شده معموالً مسائل مربوط به خود را شامل
اجتماعی ،5کمرویی 6و ترس از فقدان است (
می شود که اساساً ماهیت این مشکالت در مقابل مشکالت بیرونی ،پنهانتر و از این رو تشخیص و ارزیابی آنها اغلب مشکلتر
است .رفتارهای درونیسازی شده انعکاسی از احساسات و رفتارهای منفعالنهتری چون کنارهگیری ،اضطراب و افسردگی هستند
که عمدتاً در درون فرد تجربه می شوند .کودکان مبتال به مشکالت درونی شده سعی میکنند سطح باالیی از کنترل را درباره
فرایندهای فکری ،رفتاری و هیجانی خود اعمال کنند .در حالی که افراد مبتال به مشکالت برونیسازی 7راهبردهای الزم در جهت
) تأثیراتی که طالق روی رفتارهای فرزندان
خود نظمدهی و مهار رفتارها ،عواطف و شناختهایشان را ندارند
میگذارد اگر در همان دوران کودکی پیشگیری و درمان نشود و شیوع پیدا کند ،زندگی فرزندان را در بزرگسالی تحت تأثیر قرار
می دهد و این کودکان در بزرگسالی از نظر تربیتی دچار مشکالت روحی و جسمی میشوند .تعداد زیادی از این کودکان دچار
) .همچنین کودکان طالق در
بزهکاری شده و در زندگی آتی خود و حتی در ازدواج با مشکالتی روبرو خواهند شد (
بسیاری از عوامل همچون امید ،8خوشبینی ،9تابآوری ،10خودکارآمدی ،11روان رنجورخویی ،12درونگرایی ،13تجربهپذیری،14
) .لذا با شیوع
توافق 15و وظیفهشناسی با کودکان دارای شرایط عادی متفاوتند (
ناهنجاریهای روانی ناشی از ناامیدی در زندگی ،شرایط سخت زندگی امروزی ،مشکالت اقتصادی و اجتماعی همچون طالق،
روش های آموزشی گوناگونی برای کمک به افراد در راستای عملکرد بهتر آنان و همچنین افکار امیدوارانه و زندگی اصیل به کار
) .بسیاری از این پژوهش ها بیانگر تأثیر مثبت مداخالت آموزشی در حوزه طالق
گرفته میشود (
).
کودکان است و توانسته عقاید نادرست کودکان را تغییر داده و باعث کاهش اضطراب آنها شود (
در پژوهش خود نشان دادهاند که برقراری محیط گرم و صمیمی در خانواده و رابطه محبت آمیز بین
والدین و فرزندان عاملی جهت کاهش پرخاشگری و مشکالت درونی سازی شده کودکان است .همچنین نتایج پژوهشها در این
زمینه نه تنها بیانگر تأثیر آموزش مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر بر بهزیستی روانشناختی بوده بلکه کاهش میانگین
نمرات افسردگی و اضطراب دانش آموزان ابتدایی را به دنبال داشته است (
نیز حاکی از تأثیرگذاری مولفههای رویکرد مثبتنگر در کاهش اضطراب
) .نتایج پژوهش
و افسردگی و افزایش رضایت از زندگی ،سالمتروان ،امیدواری و شادکامی افراد بوده است .بنابراین نتایج پژوهشهای گذشته
نشان دهنده آن است که این مداخالت میتوانند از طریق افزایش هیجانهای مثبت ،افکار و رفتارهای مثبت باعت کاهش
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&

) و افزایش شادکامی و بهزیستی روانشناختی شوند (
افسردگی (
حاکی از مقاوم بودن برخی از مشکالت
) .در این بین پژوهشهایی همچون پژوهش
درونیسازیشده نظیر گوشهگیری ،کمرویی ،اضطراب یا افسردگی در مقابل مداخالت بوده و آن را ناشی از آشفتگیها و بیثباتی
در تواناییهای شناختی کودک میدانند که درونی شدهاند به گونهایی که یک مداخله موقت و مقطعی در کوتاه مدت نمیتواند
آنها را به طور معنادار کاهش دهد.
یکی دیگر از تأثیرات حائض اهمیت در این حوزه از مداخالت کاهش مشکالت گوشهگیری و انزوا میباشد .کمرویی یک
ناتوانی و معلولیت فراگیر اجتماعی است و در هر جامعه ایی درصد قابل توجهی از کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن با این اختالل
) .کمرویی یک مانع جدی برای
رفتاری و عامل بازدارندهی رشد شخصیت اجتماعی مواجه هستند (
که با
) .نتایج پژوهش
رشد قابلیتها و خالقیتهای فردی است (
عنوان اثربخشی رویکرد روانشناسی مثبتنگر بر کاهش کمرویی و نشانههای هراس اجتماعی در دانشآموزان انجام شده ،بیانگر
آن است که که آموزش به شیوه روانشناسی مثبتنگر در کاهش کمرویی و نشانههای هراس اجتماعی دانشآموزان موثر بوده
نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند.
است.
1
در این راستا و با توجه به مطالب مطرح شده آموزش مثبتنگری و کاربرد مهم آن در بهبود مشکالت رفتاری درونیشده
کودکان طالق ،بیشتر احساس می شود و نیاز است که کودکان از همان مراحل ابتدایی از این مهارتها در جهت ادراک درست
از توانمندیها ،تقویت مهارتهای اجتماعی و کاهش مشکالت رفتاری خود بهره گیرند .آموزش مثبتنگری عالوه بر کودکان،
) کاربردهایی در آموزش و پرورش ،تجارت ،مشورتهای
ثاتیرات مثبتی بر شادکامی والدین (
) .همچنین روان
سازمانی ،ازدواج و روابط بینفردی ،تربیت فرزند ،ورزش ،آموزش ،مربیگری و موارد دیگر دارد (
درمانگران مثبتنگر عالقهمند به ایجاد و تقویت توانمندیها ،خودمختاری تسلط محیطی ،رشد شخصی ،روابط با دیگران،
هدفمندی در زندگی ،پذیرش خود با هدف کنترل نقاط ضعف و اصالح جنبههای بد زندگی هستند .روانشناسان مثبتنگر
برقراری نوعی توازن و تعادل را ضروری میدانند ،توازنی که در آن نقاط قوت و ضعف افراد با هم در نظر گرفته و درک شود.
اگرچه روانشناسان مثبتنگر بررسی آسیبشناختی را دارای اهمیت میدانند ،و از پژوهشهای صورت گرفته در زمینههای
آسیبشناختی در کارشان سود میبرند ،درعین حال بررسی و تهیه اطالعاتی درباره چیستی و چگونگی کارکرد افراد و عوامل
) .بسیاری از افکار منفی که به ذهن افراد هجوم
تعدیل کننده آسیبها در مردم هم ضروری و الزم است (
می آورند ،در حقیقت باورهایی هستند که افراد درباره خودشان ،دیگران یا دنیا دارند .بخشی از کمک به افراد برای آن که احساس
و عملکرد بهتری در زندگی روزانه داشته باشند ،از طریق آموزشدهی به آنان برای کنترل و تغییر افکار منفی یا نادرست صورت
می گیرد .آنان همچنین می آموزند تا موضعی فعال اتخاذ کنند و زندگی خود را شخصاً شکل دهند ،نه اینکه هر آنچه بر سرشان
میآید به گونهای منفعل بپذیرند .به عالوه آنها از طریق آموزش این مهارتها قادر میشوند ارتباط میان افکار ،احساسات و
) .با درنظر گرفتن مجموع مطالب ذکر شدهفرضیههای این پژوهش
رفتارهای خود را درک کنند (
عبارتند از-1 :آموزش مثبتنگری بر کاهش مشکالت (اضطراب) درونزای کودکان طالق تأثیر دارد-2 .آموزش مثبتنگری بر
کاهش افسردگی کودکان طالق تأثیر دارد-3 .آموزش مثبتنگری موجب کاهش مشکالت رفتاری انزوا و گوشهگیری کودکان
طالق میشود.
روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
طرح پژوهش ،نیمهآزمایشی با استفاده از پیشآزمون -پسآزمون با گروه آزمایش و کنترل است .جامعه آماری در این
پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر مقطع ابتدایی شهر عجبشیر در سال تحصیلی  1398-99بودند .با استفاده از
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پرونده سالمت دانش آموزان و سیاهه رفتاری کودک1؛ نمونه آخنباخ 40 ،2نفر از کودکان طالق مقطع ابتدایی شهرستان عجبشیر
غربالگری و به صورت نمونه گیری در دسترس 3از سه مدرسه همجوار انتخاب شدند .این کودکان پس از شناسایی به صورت
تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه  20نفر) گمارده شدند .شرایط ورود شرکت کنندگان این بود که هیچیک از
اختالالت تحولی ویژه ی کودکان نظیر بیش فعالی و درخودماندگی برای آنها تشخیص داده نشده باشد و در نزد یکی از مراقبان
اصلی زندگی کنند .پس از تعیین گروهها و اجرای پیشآزمون ،گروه آزمایش در  9جلسه ،آموزش مثبتاندیشی را به منظور
کاهش مشکالت رفتاری درونی سازی شده دریافت کرده و گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند .در پایان مداخله ،هر
دو گروه مجدداٌ به پرسشنامهها پاسخ دادند (پس آزمون) .در تمامی مراحل آزمایش ،مالحظات اخالقی برای هر دو گروه رعایت
شد .بعد از اجرای پس آزمون ،خالصهای از محتوای آموزشی برای گروه کنترل نیز ارایه شد .محتوای آموزش در جدول شماره 1
آورده شده است .میانگین سنی نمونه پژوهش  9/5با دامنه  8تا  11سال و انحراف استاندارد  1/13بود.
ابزار سنجش
پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک :ابزار اندازهگیری سیاهه رفتاری کودک آخنباخ از مجموعه فرمهای موازی آخنباخ و
مشکالت کودکان و نوجوانان را در  8عامل اضطراب ،افسردگی-انزوا ،افسردگی ،شکایتهای جسمانی ،مشکالت اجتماعی،
مشکالت تفکر ،مشکالت توجه ،نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارزیابی میکند .دو عامل نادیده گرفتن قواعد و رفتار
پرخاشگرانه عامل مرتبه دوم مشکالت برونسازی شده را تشکیل میدهند .سیاهه رفتاری کودک آخنباخ مشکالت عاطفی-
رفتاری و همچنین توانمندیها و شایستگیهای تحصیلی و اجتماعی کودکان  6-18سال را از دیدگاه والدین مورد سنجش قرار
) .پاسخ به سواالت سیاهه رفتاری کودک آخنباخ به صورت
میدهد و نوعاً در  20الی  25دقیقه تکمیل میشود (
لیکرت  3گزینهای از صفر تا  2میباشد .بدین ترتیب که نمره صفر به مواردی تعلق میگیرد که هرگز در رفتار کودک وجود
ندارد؛ نمره  1به حاالت و رفتارهایی داده میشود که گاهی اوقات در کودک مشاهده میشود و نمره  2نیز به مواردی داده
می شود که بیشتر مواقع یا همیشه در رفتار کودک وجود دارد .این فرم  8مشکل یا سندرم عاطفی -رفتاری را اندازه میگیرد.
ابزاری است که توسط یکی از والدین یا فرد دیگری که با شایستگیها و مشکالت رفتاری کودک
سیاهه رفتاری کودکان
به خوبی آشناست تکمیل میگردد .این ابزار را هم می توان به صورت خودگزارشی و هم به صورت مصاحبه اجرا کرد .همچنین
را میتوان به منظور اندازه گیری تغییرات رفتاری کودک در زمان یا به دنبال درمان مورد استفاده قرار داد .در بررسی
با استفاده
 ،ضرایب کلی پایایی فرمهای
ضریب روایی 4و پایایی 5سیاهه رفتاری کودک
از آلفای کرانباخ  0/97و با استفاده از پایایی بازآزمایی 0/94 6،گزارش شده است .روایی محتوایی7؛ انتخاب منطق سؤاالت و
استفاده از تحلیل کالس یک سؤاالت ،روایی مالکی 8با استفاده از مصاحبۀ روانپزشکی با کودک و نیز همبستگی با مقیاس
 9و روایی سازه10؛ روابط درونی مقیاسها و تمایزگذاری گروهی این فرمها ،مطلوب گزارش شده است (
دامنه ضرایب همسانی درونی 11مقیاسها با استفاده از آلفای کرونباخ 12از 0/63
) .در پژوهش
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تا  0/95گزارش شده است .ثبات زمانی مقیاسها با استفاده از روش آزمون -بازآزمون 1با یک فاصله زمانی  5-8هفته بررسی
شده که دامنه ضرایب ثبات زمانی از  0/32تا  0/67به دست آمده است .همچنین توافق بین پاسخدهندگان نیز مورد بررسی
این نتیجه
قرارگرفته است که دامنه این ضرایب از  0/09تا  0/67نوسان داشته است .به طور کلی در تحقیق
حاصل شده است که این پرسشنامه از پایایی و روایی مطلوب و باالیی برخوردار است و با اطمینان میتوان از آن برای سنجش
).
اختالالت عاطفی-رفتاری کودکان و نوجوانان  6-18ساله استفاده کرد (
شیوه مداخلهی مورد استفاده در این پژوهش ،مداخله مثبتگرا است .روانشناسی مثبتگرا در دهههای اخیر به عنوان یکی از
گرایشهای عمده در روان شناسی شناخته شده و به سرعت به عنوان یک شیوه مداخالتی و درمانی مورد استفاده قرار گرفته است.
کاربست مداخالت مثبت به منظور ارتقای کیفیت زندگی ،خشنودی بیشتر از زندگی ،شادکامی و نشاط و در یک کالم سعادتمندی
).
میباشد (
معتقد است که روانشناسی مثبتگرا گذشتهای طوالنی و پیشینهای بسیار کوتاه دارد .وی در این زمینه معتقد
است هرچند این حوزه از سال  1998توسط مارتین سلیگمن و همکاران او ابداع شد ولی مدتها پیش از این در آثار روانشناسانی
چون آبراهام مزلو و در آثار وی آنجا که از خالقیت و خودشکوفایی سخن میگوید ،نمود یافته است.
روانشناسی مثبتگرا را مطالعه علمی تجربههای مثبت و صفات فردی مثبت که فرایند رشد را تسهیل میکنند ،میدانند .آنها بر
این باورند که افرادی که شدیدترین فشارهای روانشناختی را تحمل میکنند در زندگی به دنبال امری به مراتب بیشتر از تسکین
یافتن از درد و رنج هستند .این افراد به جای کم کردن غمها و نگرانیها در فرایند زندگی به دنبال خشنودی ،ساخت نقاط قوت و
اصالح نقاط ضعف و رضایتمندی بیشتر در جهت یک زندگی هدفمند و پرمعنا هستند بدین ترتیب روانشناسی مثبتگرا را مطالعه
علمی تجارب و عواطف مثبت آدمی ،توانمندیها و فضیلتهای شخصی و خشنودی آدمیان تعریف میکنند.
جدول  :1محتوای جلسات آموزش مثبتاندیشی برای کودکان طالق

جلسه
جلسه اول
جلسه دوم و سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم

شرح مختصری از جلسه
معارفه ،تعیین چارچوب ها و قوانین گروه ،بیان کلی راجع به اهداف مشاوره و انتظارات ،توضیح مختصری در مورد معنا
و مفهوم روانشناسی مثبت
آشنایی با معنا و مفهوم مثبت اندیشی ،خوشبینی و جایگزین کردن آن با بدبینی ،تفاوت توانمندیها ،قابلیتها و
استعدادها
افزایش امید در زندگی (نوشتن نقاط مثبت موجود در مدرسه ،خانه و کالس) ،نقاط قوت قدردانی ،بکارگیری الگوی
امیدافزایی
بررسی نقاط و تجربه های مثبت ذکر شده در زمینه اخالق افراد ،آشنایی با مفاهیم رضایتمندی و شکر ،آشنایی با
مفهوم غرقگی

جلسه ششم

بخشش و مثبت زندگی کردن و همدلی با دیگران

جلسه هفتم

آشنایی با مفاهیم عزت نفس ،تجارب مثبت خود در زمینه فرمان برداری ئ اعتماد به نفس

جلسه هشتم

تبیین راههای مثبتاندیشی که منجر به انگیزش در زندگی میشود ،تبیین راههایی برای مشارکت دانشآموزان

جلسه نهم

جمع بندی و رسیدن به نقاط مثبت اصلی ،مشخص کردن موارد مثبت در این دوره ،مشخص کردن مواردی که باید در
اجرای آن دقت بیشتری لحاظ میشد ،برنامهریزی کاربردی برای تغییر تفکر و باورهای بدبینانه باقیمانده فرد با توجه
به همکاری جمعی

برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی (شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی برای توزیع متغیرها) و از
) نسخه  21بهره گرفته شد.
روش تحلیل کوواریانس برای آزمون فرضهای آماری استفاده شد .در این پژوهش از نرم افزار (
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یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد دو گروه کنترل و آزمایش در مؤلفههای مشکالت درونی شده در مرحله پیشآزمون و پسآزمون
در جدول  2ارایه شده است .همانطور که مالحظه میشود نمرات گروه آزمایش در مرحله پسآزمون در هر سه مؤلفه اضطراب،
افسردگی ،انزوا و گوشهگیری به صورت چشمگیری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است.
جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد مشکالت درونی شده (اضطراب ،افسردگی ،انزوا و گوشهگیری)
آزمایش

مؤلفههای مشکالت درونی شده
اضطراب
افسردگی
انزوا و گوشهگیری

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

7/13
5
8/80
5/20
10/33
6/20

کنترل

0/91
0/57
1/42
1/32
0/89
1/47

7
6/80
8/73
6/20
10/60
10/73

0/75
0/67
1/53
1/47
1/05
1/16

) استفاده شد .در این راستا پیشفرضهای آماری این
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس (
1
روش بررسی شدند .پیشفرض نرمال بودن توسط آزمون کولموگروف -اسمیرنف ارزیابی و تأیید شد ( .) <0/05پیشفرض
دوم ،همگنی شیب رگرسیون در گروه آزمایش و کنترل بود که نتایج ،بیانگر برابری ضریب شیب رگرسیون در هر دو گروه بود
( .) =0/08 ، =0/77لذا با توجه به رعایت پیشفرضها و گمارش تصادفی آزمودنیها ،تحلیل کواریانس تکمتغیره اجرا شد.
نتایج این تحلیل برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون اضطراب ،افسردگی ،انزوا و گوشهگیری با کنترل
پیشآزمون در جدول  3گزارش شدهاند.
در بررسی معنیداری تفاوت گروهها (دو گروه آزمایش و گروه کنترل) ،در پسآزمون نمرههای مقیاسهای اضطراب
افسردگی و انزوا و گوشهگیری ،به منظور کنترل اثر پیشآزمونها به عنوان کووریت ،از تحلیل کوواریانس چند متغیره بهره گرفته
شد .به دلیل نبود داده پرت ،کل حجم نمونه  ، 40در تحلیل باقی ماندند .رعایت پیشفرضهای همگنی شیب خط رگرسیون،
نرمال بودن دادهها ،وجود رابطه خطی بین متغیر تصادفی کمکی و متغیر وابسته و همگنی واریانسهای خطا در تحلیل کواریانس
الزامی است .در پژوهش حاضر ابتدا به بررسی این مفروضهها پرداخته شد .از آنجا که همگنی شیب خط رگرسیون برای متغیرهای
نگرش و اضطراب هندسه به ترتیب ( P=0/96و  P=0/63( ،)Ʌ=0/99 ، =0/76و  ،)Ʌ=0/96 ، =0/66نرمال بودن دادهها به کمک
آزمون شاپیرو-ویلک ( )P< 0/01وجود رابطه خطی بین متغیر تصادفی و متغیر وابسته با توجه به موازی بودن شیبهای خطوط
رگرسیون و همگنی ماتریس کوواریانس ( ] =0/45 P= 0/84رضایتبخش بهدست آمد ،از تجزیه کوواریانس چند متغیره
استفاده شد .میزان خطای آزمایش  5%برای هر اثر در نظر گرفته شد.
با استفاده از معیار ویلک ،متغیرهای وابسته مرکب به لحاظ آماری در ارتباط با کووریتهای مرکب معنیدار بودند (P=0/001
و  .)Ʌ=0/48 ، =15/68شاخصهای تمامی اندازه اثرها برآورد نسبتاً یکسانی از قدرت رابطه بین بردار متغیرهای پاسخ و
پیشآزمون ارائه میدهد ( .)η = 0/83همانگونه که ارزیابی شد ،عامل روشهای آموزش ،موجب  83درصد تغییرات متغیر
وابسته با ثابت ماندن اضطراب ،افسردگی و انزوا و گوشهگیری دانشآموزان قبل از کاربندی شده است .اثرات روشهای آموزش
روی متغیرهای وابسته پژوهش بعد از تعدیل کووریت در تحلیل تک متغیری بررسی شد؛ نتایج جدول  3نشان میدهد با در
نظر گرفتن نمرات پیش آزمون به عنوان متغیرهای همپراش ،تفاوت بین مشکالت درونی شده کودکان طالق در مؤلفه اضطراب
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در سطح  =0/838و ) =18/49 0/001معنادار بوده است .این نتیجه در دو متغیر افسردگی ( =0/793و0/001
 ) =19/21و انزوا و گوشهگیری ( =0/821و ) =18/45 0/001نیز بدست آمده است .به عبارت دیگر میتوان گفت که
تفاوت بین نمرات دو گروه بیانکننده این مطلب است که آموزش مثبتنگری بر کاهش مشکالت درونی شده کودکان طالق
موثر واقع شده است.
جدول  :3نتایج تحلیل کواریانس تأثیرآموزش مثبتنگری بر مشکالت درونی شده دانشآموزان
متغیر

اضطراب

افسردگی

انزوا و گوشهگیری

منبع

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

آماره

سطح معنی
داری

مجذور اتا

توان
آماری

پیشآزمون

2/66

1

2/66

139/64

0/002

0/313

0/992

گروه

30/28

1

30/28

18/49

0/000

0/838

1

خطا

5/85

37

0/217

12/28

پیشآزمون

3/01

1

3/01

128/30

0/000

0/403

0/934

گروه

29/30

1

29/30

19/21

0/000

0/793

0/992

خطا

5/42

37

0/206

12/32

پیشآزمون

2/52

1

2/52

124/18

0/000

0/415

0/912

گروه

29/30

1

30/01

18/45

0/000

0/821

0/962

خطا

5/01

37

0/203

11/75

بحث
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مثبتنگری بر کاهش مشکالت درونی شده کودکان طالق بود .در زمینه
تأثیر آموزش مثبت نگری بر کاهش مشکالت درونی شده کودکان طالق و متناسب با فرضیه اول پژوهش که به بررسی اثربخشی
آموزش مثبت نگری بر اضطراب کودکان طالق پرداخته بود ،نتایج پژوهش بیانگر آن است که آموزش مثبت نگری بر کاهش
اختالل اضطراب کودکان طالق تأثیر معنیداری دارد.
،
،
،
نتیجه بدست آمده با پژوهش
همسو بود.
و
(،
در تبیین این فرضیه میتوان گفت که از آنجا که هدف مثبتاندیشی این است که به درمانجویان کمک کند که هدفهای
روشنی تعیین کنند و مسیرهای متعددی را برای رسیدن به این هدفها ایجاد نمایند و آنان را برانگیزانند تا جنبههای مثبت
دیگران را مدنظر قرار دهند ،لذا انتظار داریم که شرکتکنندگان در آموزشهای مثبتاندیشی عالئم کمتری از اختالل اضطراب
) .همچنین آموزش مفاهیمی در قالب مثبتنگری از قبیل نهادینه کردن معنا و مفهوم مثبتاندیشی،
را نشان دهند (
ایجاد ارتباط مثبت و برقراری روابط خوب و درست با اطرفیان میتواند منجر به کاهش اضطراب در کودکان گردد.
در فرضیه دوم پژوهش ،تأثیر آموزش مثبتنگری بر اقسردگی بررسی شده است .نتایج این بررسی نشان دهنده آن است
،
که آموزش مثبتنگری بر افسردگی اثر معنیدار داشته است .نتایج پژوهشهای
تأیید
و
،
کننده نتیجه پژوهش حاضر است .در تبیین این نتیجه میتوان گفت که اندیشههای مثبت میتوانند اعتماد به نفس افراد را
افزایش دهند در حالی که افکار منفی افراد را به سوی ناتوانی سوق میدهند .زمانی که فرد افکار منفی رادر ذهن خود پرورش
میدهد و بارها و بارها آنها را تکرار میکند ،افکار منفی قویتری بوجود آورده و بخش قابل توجهی از تواناییهای خود را از دست
) .سموم حاصل از این منفیبافیها میتواند باعث بوجودآمدن احساسات منفی همچون استرس،
میدهد (
خشم ،اضطراب و افسردگی شده و نه تنها سالمت روح بلکه سالمت جسم فرد را نیز خدشهدار سازد .از سوی دیگر آموزش
مثبتنگری با تأکید بر نقاط قوت و پرورش آنها و توجه به مفاهیمی چون امید ،قدردانی ،بخشش ،معنویت ،هیجانهای مثبت
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و  ...سعی در کاهش افکار منفی ،تغییر شیوههای تفکر و آموزش و توسعه مثبتاندیشی دارد .از سوی دیگر ،پژوهشها نیز حاکی
از آن است که مداخال ت روانشناسی مثبت مانند نوشتن خاطرات مثبت ،آموزش قدردانی و  ......در پیشگیری از عالثم افسردگی
)
مؤثر واقع شده و سبب کاهش خلق افسرده و افزایش حالتهای مثبت و بهزیستی در نوجوانان شده است (
در فرضیه سوم پژوهش نیز به بررسی اثربخشی آموزش مثبتنگری بر کاهش اختالل گوشهگیری در کودکان طالق پرداخته
شد .یافتههای پژوهش نشان دهنده آن است که آموزش مثبتنگری بر کاهش اختالل گوشهگیری کودکان طالق تأثیر معنی
همخوان است .در هر
،
داری دارد .این یافته با نتایج پژوهشهایی همچون
جامعه درصد قابل توجهی از کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن بدون آن که تمایلی داشته باشند ،ناخواسته خودشان را در حصاری
از کمرویی محبوس و زندانی میکنند و شخصیت واقعی و قابلیتهای ارزشمند ایشان در پس تودهای از ابرهای تیره کمرویی،
ناشناخته میماند .چه بسیار دانش آموزان و دانشجویان هوشمند و خالقی که در مدارس و دانشگاهها فقط به دلیل کمرویی و
معلولیت اجتماعی ،همواره از نظر پیشرفت تحصیلی و قدرت خالقیت و نوآوری ،نمره کمتری از همساالن عادی خود عایدشان
میشود؛ چرا که کمرویی یک مانع جدی برای رشد قابلیتها و خالقیتهای فردی است .کودک کمرو هر چند که برای معلم
هیچگونه ناراحتی ایجاد نمیکند ،ولی ممکن است به سبب رنج ناشی از احساس ناامنی و بیکفایتی در خود یکی از ناشادترین
کودکان باشد و پیوسته به دنیای درون خویش پناه ببرد .بنابراین اگر در مورد رفتار غیراجتماعی این گونه کودکان چارهای
اندیشیده نشود ،احتماالً خطرناکترین و مساعدترین وضع را برای ابتال به “اسکیزوفرنی ”1خواهند داشت .هر چند همه کودکان
کمرو و منزوی به بیماری روانی مبتال نمیشوند ،ولی تعدادی از آنان قربانی این بیماری خواهند بود .به هر حال این وضعیت که
عده ای از کودکان منزوی به بزرگساالن غمگین و ناالیق در اجتماع تبدیل خواهند شد ،به تنهایی دلیل کافی برای توجه به این
) .از سوی دیگر ،روانشناسی مثبتنگر با آموزش مثبتاندیشی در جهت بهبود
مشکل است (
ارتباط مثبت با خود و دیگران برای اینکه بتوانند احساس خوبی درباره خود داشته باشند و روابط ارزشمند و مثبتی با دیگران
برقرار کنند و برای کنترل احساسات و هیجانات ،بسیار سودمند و مفید به نظر می رسد .به طور کلی مثبت اندیشی و پرهیز از
افکار منفی راهبردهای خوبی برای مؤثرتر کنار آمدن با مشکالت به خصوص مشکالت ارتباطی میباشد .خلق خوب ،پردازش
) .بنابراین در پژوهش حاضر
اطالعات افراد را مؤثرتر میکند و بهزیستی انسانها را بیشتر مینماید (
اثربخشی مثبت نگری بر ارتباط مثبت و مؤثر و برقراری روابط خوب با اطرافیان مورد تاکید بوده است و پس از آموزش ،شرکت
کنندگان در جلسات آموزش مثبتنگری از گوشهگیری کمتری در برخورد با محیط اطراف برخوردار بوده و فرضیه سوم پژوهش
تأیید شد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر می توان به عدم کنترل عوامل جمعیت شناختی در پژوهش اشاره داشت که علی رغم
اثرگذار بودن متغیرهای جامعه شناختی مانند طبقه اجتماعی ،وضعیت معیشتی ،سطح تحصیالت والدین و ...در مشکالت رفتاری
کودکان همچون اضطراب ،افسردگی و گوشهگیری ،این امکان به دلیل محدودیتهای نمونهگیری فراهم نشد .همچنین انجام
مرحله پیگیری در این پژوهش میسر نشد و توصیه میشود که در پژوهشهای آینده از مرحله پیگیری نیز در طرح پژوهشی
استفاده شود .از سوی دیگر و با توجه به این نکته که طالق موضوعی است که عالوه بر تأثیر گذار بودن بر سازگاری کودکان،
کل سیستم خانواده را دستخوش تغییر خواهد کرد ،لذا پیشنهاد میشود که در این حوزه به طراحی و اجرای برنامههای مداخلهای
و مقابلهایی گروهی در جهت کاهش مشکالت مرتبط با طالق پرداخته شود .از آنجا که انجام برنامهی مداخله در این پژوهش در
قالب طرحی مقطعی و در چند ماه انجام گرفت ،انجام این طرح به صورت مطالعات طولی جهت آگاهی از پایداری تأثیرات
مداخله ،پیشنهاد دیگری است که انجام آن به پژوهشگران توصیه میشود .بنابراین ،با توجه به رسالت مداخالت روانشناسی
مثبت در ترویج احساسات مثبت ،ارتقای بهزیستی روانشناختی و پرورش استعدادها در جهت دست یافتن به زندگی غنیتر و
کاملتر ،این رویکرد میتواند بر کاهش حالتهای منفی روانشناختی از جمله افسردگی و اضطراب واختالالت خلقی اثرگذار
باشد .از این رو ،آموزش مضامین مداخالت روانشناسی مثبت در نهادینه کردن مثبتاندیشی برای دستیابی به زندگی شادتر
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همراه با افزایش روابط اجتماعی موفق و رضایت از آن ،بهبود عزت نفس و افزایش خودکارآمدی و خوشبینی توانست در کاهش
مشکالت درونی سازی شده کودکان طالق موثر بیافتد.
سپاسگزاری
پژوهشگران بر خود الزم میدانند که از شرکتکنندگان برای مشارکت در پژوهش تشکر و قدردانی کنند.
تعارض منافع
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد تبریز است و در آن هیچ تعارض منافعی وجود
ندارد
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