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Objective This study aimed to evaluate the effectiveness of group positive thinking training on improving 
empathy and social anxiety in male students with learning disabilities.
Methods The method of the present study was a quasi-experimental design with a pretest-posttest and 
control group. The study’s statistical population included all students aged 13-15 with learning disabili-
ties referred to educational and clinical centers in Karaj in the academic year 2018-19. Forty students 
were selected from the statistical population by the convenience sampling method. Then each of them 
was assigned to an experimental group (n=20) and a control group (n=20) through a random sampling 
method. The research instruments included the La Monica Empathy Questionnaire, Lajersa social anxiety 
questionnaire, and positive thinking training package. Positive thinking training was provided to the ex-
perimental group in 10 sessions, each lasting 75 minutes, but the control group did not receive such train-
ing. Research data were analyzed using univariate and multivariate analysis of covariance (MANCOVA).
Results The research analysis results showed that positive thinking training effectively improves empathy 
and reduces students’ social anxiety with learning disabilities. In the post-test stage, the subjects in the 
experimental group significantly have better empathy and less social anxiety (P<0.005).
Conclusion According to the results of this study, it is suggested that positive thinking can be used as one 
of the effective adjunctive therapies in improving empathy and reducing social anxiety in students with 
learning disabilities.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

earning disabilities are primary educational 
disabilities with a specific pattern of psy-
chological and biological changes, affect-
ing almost 10 to 15% of schoolchildren 
(Scanlon, 2013). Empathy is a significant 

L
ability that coordinates an individual with others’ feelings 
and thoughts, connects him or her to the social world, de-
picts help to others, and prevents harm (Narimani, Fal-
lahi, Habibi, and Zardi, 2017). Social anxiety is another 
psychological variable affected by a learning disability 
(Wigent, 2013). 

Social anxiety is considered a disorder characterized by 
fear or anxiety about social situations in which an indi-
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vidual is exposed to others (Caroline, Vaessa & Allison, 
2015). A positive view is a view that pays more attention to 
positive stimuli and less focus on negative points, creates a 
good feeling, establishes valuable relationships with others, 
makes rational decisions, resists in the face of problems, 
solves life challenges, increases the resilience of people, 
prioritizes the works and decreases adolescents’ behavioral 
problems (Tetzner & Becker, 2018). The necessity of us-
ing therapeutic methods to reduce each of these problems 
makes the need for conducting more studies reasonable. 
Hence, the current research attempted to examine whether 
teaching group-based positive thinking effectively im-
proves empathy and reduces students’ social anxiety with 
learning disabilities.

2. Methods

The current research is quasi-experimental with a pre-test-
post-test design. 

Research population, sample, and sampling method 

The current research’s statistical population was all stu-
dents with learning disabilities referred to educational and 
clinical centers in Karaj in the academic year of 2018-2019. 
Forty students were selected by a convenient sampling 
method among the study’s statistical population. Then, they 
were assigned to two groups, experimental (n=20) and con-
trol (n=20), using the random sampling method. 

La Monica Empathy Scale

This 84-item scale was developed by Elaine La Monica 
Rigolosi (2007). This tool can help improve communica-
tion skills, cooperation, and performance in communicat-
ing with others (Khoshravesh, Khosrow Javid, and Hossein 
Khanzadeh, 2015).

Social Anxiety Inventory

This inventory was developed by La Greca and Lopez 
(1998). It includes 18 items and 3 subscales of fear of nega-
tive evaluation, social avoidance, distress in new situations, 
and general social avoidance and general distress.

Procedure

After obtaining permission from the Education Depart-
ment of Karaj, the researcher started collecting data among 
a sample of students with learning disabilities in the center 
caring for these people. The experimental group received 
group-based positive thinking training for 10 sessions, 75 

minutes per session, and the control group received a rou-
tine program.

3. Results 

Analysis of covariance (ANCOVA) and multivariate 
analysis of covariance (MANCOVA) was used to assess 
the effectiveness of a positive thinking training program on 
empathy and social anxiety of students with learning dis-
abilities. Before this test, the normal distribution of scores 
was examined using the Kolmogorov-Smirnov test. Ho-
mogeneity of variances was tested using Levene’s test, and 
homogeneity of the covariance matrix using Box’s M test. 
Since all the above assumptions were approved, MAN-
COVA is allowed. ANCOVA results to compare empathy 
scores of experimental and control groups in the post-test 
stage revealed that the obtained value was 10.125 and sig-
nificant at the alpha level of 0.01 (P<0.01). Thus, the posi-
tive thinking training program is effective and can increase 
empathy in students with learning disabilities. Based on the 
obtained results and significance level of all four relevant 
multivariate statistics, including Pillai’s trace, Wilks’ lamb-
da, Hotelling’s trace, and Roy›s most significant root are 
less than 0.01 (P<0.01). Therefore, the null hypothesis is 
rejected. It is revealed that there is a significant difference 
between experimental and control groups in the post-test 
stage in terms of social anxiety level. Thus, it can be stated 
that the positive thinking training program reduces stu-
dents’ social anxiety.

4. Discussion 

Analyzing the study’s first hypothesis revealed that pos-
itive-thinking training has been significantly effective in 
improving students’ empathy with learning disabilities. In 
explaining this result, we can refer to the view of Seligman 
(2017). He argues that the positive thinking approach, un-
like other approaches, emphasizes increasing positive emo-
tion and enhancing the meaning of life instead of focusing 
on problems. Positive thinking training intervention uses 
various techniques such as intimacy, empathy, trust, authen-
ticity, mutual understanding, and positive thinking training. 
Each of these techniques will strengthen empathy and trust.

Analysis of the research hypothesis also revealed that pos-
itive thinking training effectively reduces students’ social 
anxiety with learning disabilities. In explaining this result, 
it can be stated that people with social anxiety have pes-
simistic attitudes in their lives, are less involved in social 
situations, and cooperate less with their peers. Addition-
ally, one of the goals of positive thinking training is to help 
anxious people find a realistic view of themselves and their 
lives, make accurate judgments about their real problems, 
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and effectively reduce their anxiety in different situations 
(Seligman, Stein, Park, & Peterson, 2005). The current 
research suffered some limitations. For example, it was 
limited to specific education levels and age groups, lack 
of investigation of both genders, limited to the question-
naire, and a lack of control of variables such as the cul-
tural level of families, income level, and parental educa-
tion level. 

Based on the results, it is recommended to use positive 
thinking methods as effective treatments to improve empa-
thy and reduce students’ social anxiety with learning dis-
abilities.
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هدف هدف از این پژوهش اثربخشی آموزش مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر بهبود همدلی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر دچار 
ناتوانی های یادگیری بود. 

روش ها روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه 
دانش آموزان 13-15 سال مبتال به اختالل یادگیری مراجعه کننده به مراکز آموزشی و بالینی شهر کرج در سال تحصیلی 1397-1398 
بود. از  بین جامعه آماری چهل دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در ادامه هر یک از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی 
در دوگروه آزمایش )بیست نفر( و کنترل )بیست نفر( جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه همدلی المونیکا، پرسش نامه 
اضطراب اجتماعی الجرسا و آموزش مثبت اندیشی بود. آموزش مثبت اندیشی به صورت ده جلسه 75 دقیقه ای به گروه آزمایش ارائه شد، 
اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک  متغیره و چند متغیره تجزیه و تحلیل 

شد. 

یافته ها نتایج تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مثبت اندیشی در بهبود همدلی و کاهش اضطراب اجتماعی 
به طور  پس آزمون  مرحله  در  آزمایش  گروه  در  مطالعه  مورد  افراد  که  به گونه ای  است،  مؤثر  ناتوانی   یادگیری  با  دانش آموزان 

 .)P>0/005( معناداری همدلی بهتر و اضطراب اجتماعی کمتری دارند

نتیجه گیری با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهاد می شود که از مثبت اندیشی به عنوان یکی از درمان های کمکی مؤثر در 
بهبود همدلی و کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی  یادگیری استفاده شود.

کلیدواژه ها: 
مثبت اندیشی، همدلی، 

اضطراب اجتماعی، 
اختالل یادگیری

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 6 خرداد 1399 
تاریخ پذیرش: 3 اسفند 1399

تاریخ انتشار: 12 فروردین 1400

مقدمه

ناتوانی های اساسی  به عنوان  یادگیری1 می تواند  ناتوانی های 
و  روانی  تغییرات  از  خاصی  الگوی  با  و  شود  تعریف  تحصیلی 
زیستی حدود 10 تا 15 درصد کودکان مدرسه را دربرمی گیرد 
در  آنها  یادگیری  مشکالت  که  کودکانی  )اسکنلون2، 2013(. 
درجه اول به علت نقص بینایی، شنوایی، حرکتی یا مشکالت 
هیجانی، محدودیت های فرهنگی یا عقب ماندگی های ذهنی کلی 

1. Learning Disabilities
2. Scanlon

است، جزء این گروه محسوب نمی شوند )بارنس3، 2016(. 

مشخص  هنوز  یادگیری  ناتوانی های  نورفیزیولوژیک4  پایه های 
مشکالت  و   )2019 الحمدی5،  و  بدوود  ساکا،  )جنکه،  نیست 
و  نقص  به  نسبت  وسیع تری  پیامدهای  می تواند  یادگیری 
ضعف های آموزشی داشته باشد )وابر، بوئیسله، فوربس، جیرارد و 

 3. Barnes
4. Neurophysiological Underpinnings
5. Jancke, Saka, Badawood & Alhamadi

1. گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
2.  گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3. گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران
4.  گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

مقاله پژوهشی

اثربخشی آموزش مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر بهبود همدلی و کاهش اضطراب اجتماعی 
دانش آموزان پسر دچار ناتوانی یادگیری
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سایدریدیس6، 2019(. 

محققان از مدت ها پیش متوجه مسائل روانی-اجتماعی در میان 
افراد مبتال به ناتوانی های یادگیری شده اند. این مسائل از مشکالت 
عصبی ناشی و به شکست های تحصیلی منجر می شود که این 
عامل به نوبه خود به افزایش احساس سرخوردگی، خشم، غم یا 
شرم منجر می شود که می تواند اضطراب اجتماعی، افسردگی یا 
عزت نفس پایین را به دنبال داشته باشد )ماهلر و اسکوشارلت7، 

.)2016

دانش آموزان دچار ناتوانی   یادگیری وقتی خـود را در کالس 
درس، نسبت به بقیه ناتوان تر می بیند، دچار آشفتگی روان شناختی 
شده و همین مسئله به نوبه خود در کارکرد اجتماعی فرد تأثیر 
منفی می گذارد، همدلی8 پایین، یکی از همین تأثیرات اسـت 
)ناظمی و هاشمی، 1396(. همدلی، توانایی مهمی است که فرد 
او را به دنیای  با احساسات و افکار دیگران هماهنگ کرده،  را 
اجتماعی پیوند زده، کمک به دیگران را به وی ترسیم می کند و 
از آسیب به دیگران جلوگیری می کند )نریمانی، فالحی، حبیبی 
و زردی، 1396؛ طاهر، ابوالقاسمی و نریمانی، 1395؛ عطادخت، 

بشرپور و دولتی، 1395(. 

ارتباط همدالنه می توانند عواطف و احساسات  افراد در یک 
افراد جامعه  انتظارات  با  خود را مدیریت کرده و رفتار خود را 
هماهنگ کنند. همچنین افراد دارای همدلی باال دارای رفتارها 
جامعه پسند بیشتر و افراد دارای همدلی پایین دارای رفتارهای 
جامعه ستیز بیشتری هستند )دوارته، پینتو گویا و کروز9، 2016 
(. النیس و فروسینی10 )2008( معتقدند که دانش آموزان مبتال به 
ناتوانی های یادگیری به دلیل ضعف در استدالل، اغلب در ادراک 
و همدلی با همکالسی ها و سایر افراد دچار مشکل هستند. در 
همین رابطه ناظمی و هاشمی )1396( در پژوهش خود به این 
نتیجه دست یافتند که افراد دچار ناتوانی   یادگیری در همدلی 

نسبت به همتایان عادی خود در وضعیت پایین تری قرار دارند. 

یادگیری  اختالل  دچار  دانش آموزان  صاحب نظران  گفته  به 
از محیط خانوادگی پر استرسی برخوردار هستند و مهارت های 
بین فردی و اجتماعی کمتری نسبت به کودکان عادی دارند و 
این  از  قرار می گیرند که  اجتماعی  اضطراب  بیشتر در معرض 
حالت اضطراب باال موجب انزوا و گوشه گیری این دانش آموزان در 

مدرسه و در ارتباط با همساالن می شود )عباسی، 1394(. 

اضطراب اجتماعی11 یک اختالل اضطرابی است که با ترس 

6. Waber, Boiselle, Forbes, Girard & Sideridis
 7. Maehler & Schuchardt
8. Sympathy
9. Duarte, Pinto-Gouveia & Cruz
10. Loannis & Efrosini
11. Social Anxiety

مشخص شده یا اضطراب در مورد موقعیت های اجتماعی که فرد 
در معرض دید دیگران است، مشخص می شود. همچنین یک 
بیماری مزمن با شروع تدریجی و زودهنگام در دوران نوجوانی 
است که منجر به رنج فراوان و ناتوانی می شود )کارولین، وایسا و 
آلیسون12، 2015؛ بهرامی، ابوالقاسمی و نریمانی، 1392؛ بلبلی، 
حبیبی و رجبی، 1392؛ شیخ االسالمی، درتاج و اسکندر، 1394؛ 

کاکاوند، نیک اختر و سرداری پور، 1396(. 

پیشرفت  اجتماعی،  ارتباطات  می تواند  اجتماعی  اضطراب 
و  کاترین، جیا  )سیمون،  کند  را مختل  تندرستی  و  تحصیلی 
جنیفر13، 2015(. افراد مبتال به اضطراب اجتماعی از اینکه مورد 
ارزیابی منفی دیگران قرار بگیرند، دچار ترس شده و اضطراب 
معناداری را تجربه می کنند؛ بنابراین سعی می کنند از موقعیت های 
اجتماعی اجتناب کنند )اشمیدتندورف، ویداو، آسبراند، توشین 
کافیر و هنریکز14، 2018(. مگ و رد15 )2006( معتقدند که 
کودکان با ناتوانی های یادگیری بیشتر از کودکان عادی افسردگی، 
سوی  از  طرد شدگی  احساس  و  تنهایی  اضطراب  پرخاشگری، 
همتایان و احساس خشم و گیجی در کالس را تجربه می کنند. 

تالر16، کاظمی و وود17)2010( میزان ابتالی کودکان دچار 
ناتوانی   یادگیری به اضطراب اجتماعی را 2/4 درصد بیان می کنند. 
که  یافت  نتیجه دست  این  به  پژوهشی  در   )1396( آریاپوران 
کودکان با ناتوانی   یادگیری عالئم اختالالت اضطرابی بیشتری 
نسبت به همتایان عادی خود دادند. عباسی )1394( در پژوهش 
خود میزان اضطراب اجتماعی دانش آموزان دچار ناتوانی   یادگیری 

را نسبت به همتایان عادی در سطح باالتری گزارش کرد. 

پیامدهای منفی ناتوانی   یادگیری باعث شد که درمانگران و 
پژوهشگران آزمایشات متعدد با رویکردهای متفاوتی در جهت 
کاهش مشکالت کودکان با ناتوانی   یادگیری انجام دهند. یکی 
از آزمایشاتی که در سال های اخیر به آن توجه شده، درمان های 
روان شناسی مثبت گرا18 بوده است )احمدی پوری و متقی، 1397(. 

دیدگاه مثبت نگر، دیدگاهی است که با توجه بیشتر به محرک های 
مثبت و تمرکز کمتر به نقاط منفی باعث ایجاد احساس خوب، 
برقرار کردن روابط ارزشمند با دیگران، گرفتن تصمیمات منطقی، 
مقاومت در رویارویی با مشکالت، حل چالش های زندگی، مقاومت 
بیشتر فرد، اولویت بندی کارها و کاهش مشکالت رفتاری نوجوانان 

12. Caroline, Vaessa &  Allison
13. Simone , Kathryn,  Gaia & Jennifer
14. Schmidtendorf, Wiedau, Asbrand, Tuschen-Caffier & Hein-
richs
15. Maag & Reid
16. Thaler
17. Wood
18. Positive Psychology
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می شود )تدنر و بکر19، 2018؛ پوررضوی و حافظیان، 1396؛ 
دهقان نژاد و حاج حسینی و اژه ای، 1396(. 

بر  متمرکز  فعالیت های  معنای  به  مثبت اندیشی  آموزش 
جنبه های منفی، درمان یا آسیب شناسی نیست، بلکه تأکید بر 
بهبود بهزیستی و سالمت روان از طریق فعالیت هایی است که 
)بانو،  رفتاری می شود  و  آثار مثبت  شناختی  افزایش  به  منجر 
اچمندی، میرا، ریوا، گاگیولی و بوتال20 ، 2017؛ کاکاوند، شمس 
اسفندآباد و بیرانوند، 1394؛ کیامرثی، نریمانی، صبحی قراملکی 

و میکاییلی، 1397(. 

متفاوت  صورت  به  کردن  فکر  آموزش  شامل  مثبت اندیشی 
هم درباره رویدادها و داشته های مثبت و هم درباره رویدادها و 
داشته های منفی و ارزش نهادن به داشته ها است )سلیگمن و 
سیکزنت میهالی21، 2014(. اکنون شواهد قابل توجهی مبنی بر 
تأثیر مثبت این آزمایشات بر بهزیستی، کاهش عالئم افسردگی 
)پیتروسکی و میکوتا22، 2012( بهبود اعتماد به نفس، افزایش 
هیجانات مثبت و کاهش هیجانات منفی وجود دارد )گارسیا، 
پلچانو، گنزالز لیندرو و موران23، 2013(. اگرچه در زمینه تأثیر 
مثبت اندیشی بر آسیب های روانی پژوهش های زیادی انجام شده 
است )احمدپوری و متقی، 1397؛ الیستر24 و همکاران، 2014؛ 
تأثیرگذاری  با  ارتباط  در  اما   ،)2015 گاالقر25،  و  اشی  اکنل، 
مثبت اندیشی بر همدلی و اضطراب اجتماعی افراد مبتال به ناتوانی 

  یادگیری تاکنون پژوهشی انجام نگرفته است. 

اثربخشی  این پژوهش ها که  از  این حال، بررسی تعدادی  با 
آموزش مثبت اندیشی را در ارتباط با دیگر متغیرهای روان شناختی 
باشد.  مفید  باشند، می تواند  بررسی کرده  بالینی  در گروه های 
نیکمنش و زندوکیلی )1394( در پژوهش خود به این نتیجه دست 
یافتند که آموزش مثبت اندیشی در کاهش استرس و اضطراب 
نوجوانان بزهکار مؤثر است. لیونگ، چان، الم، یایو و تسانگ26 
)2016( در پژوهش خود گزارش کردند که مثبت اندیشی به طور 
معناداری بر استرس، اضطراب و راهبردهای ناکارآمد انضباطی 

والدین دارای فرزندان ناتوان در یادگیری مؤثر است. 

بر  را  مثبت اندیشی  اثربخشی  پژوهشی،  در   )1397( ناعمی 
مبتال  کودکان  مادران  خودبخشایش گری  و  هیجانی  ناگویی 

19. Tetzner & Becker
 20. Baños, Etchemendy, Mira, Riva, Gaggioli, & Botella
21. Seligman, & Csikszentmihalyi
 22. Pietrowsky & Mikutta
 23. Garcia, Pelechano, Gonzalez-Leandro & Moran
 24. Allister
 25. OConnell, O’Shea, Gallagher
26. Leung, Chan, Lam, Yau, & Tsang

 )1396( مددی زاده  و  فرنام  کرد.  گزارش  یادگیری  ناتوانی    به 
افزایش  در  مثبت نگری  آموزش  که  دادند  نشان  پژوهشی  در 
حالت های روان شناختی مثبت گروه آزمایش مؤثر است. کیلهام و 
کیم27 )2014( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که 
مثبت اندیشی یک مؤلفه تأثیرگذار در جنبه های مختلف زندگی 

است. 

و  بهرامی  گل محمدنژاد  یکانی زاد،  پژوهش  از  حاصل  نتایج 
سلیمان نژاد )1397( نشان داد که آموزش مثبت اندیشی توانسته 
سرمایه روان شناختی و شاد زیستی کودکان را افزایش دهد. بانو، 
اچمندی، فارفالینی، گارسیا-پاالسیوس، کوئرو و بوتال28 )2014( 
در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که آموزش مثبت اندیشی در 
افزایش خلق و خوی مثبت اثربخش است. پژوهش صفارحمیدی، 
حسینیان و زندی پور )1396( نشان داد که آموزش مثبت اندیشی 
بر ادارک شایستگی و مهارت های اجتماعی کودکان بی سرپرست 

و بدسرپرست مؤثر است.

همان طور که در باال اشاره شد، آموزش مثبت اندیشی در  بهبود 
و کاهش بسیاری از اختالالت روان شناختی در گروه های مختلف 
بالینی مؤثر بوده است، از طرفی ناتوانی های یادگیری، از جمله 
روانی،  زمینه های  در  را  مشکالتی  همواره  که  است  اختالالتی 
اجتماعی و تحصیلی برای فرد به همراه دارد. با وجود اهمیت 
پژوهشی  خأل  مستقیم  صورت  به  پژوهشی  تاکنون  موضوع، 
مبنی بر اثربخشی مثبت اندیشی بر همدلی و اضطراب اجتماعی 
این  نداده است که در  یادگیری را پوشش  ناتوان  دانش آموزان 
به کارگیری روش های درمانی جهت کاهش هر یک  لزوم  میان 
از این مشکالت، ضرورت اجرای هر چه بیشتر پژوهش حاضر را 
منطقی و بجا می نماید. از این رو، هدف از این پژوهش اثربخشی 
مثبت اندیشی به شیوه گروهی در بهبود همدلی و کاهش اضطراب 

اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی   یادگیری است. 

روش

پیش آزمون- طرح  با  نیمه آزمایشی  نوع  از  حاضر  پژوهش 
پس آزمون با گروه کنترل است. 

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

اختالل  به  مبتال  دانش آموزان  شامل  پژوهش  آماری  جامعه 
کرج  بالینی شهر  و  آموزشی  مراکز  به  مراجعه کننده  یادگیری 
در سال تحصیلی 1398-1397 بود. از بین جامعه آماری چهل 
دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در ادامه 
هر یک از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایش 
)بیست نفر( و کنترل )بیست نفر( جایگزین شدند. معیارهای 

27. Killam & Kim
 28. Baños, Etchemendy,  Farfallini, García-Palacios, Quero, &
 Botella
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ورود شامل حضور آزمودنی ها در مراکز آموزشی و بالینی اختالل 
یادگیری، دامنه سنی بین 15-13 سال، توانایی برقراری ارتباط 
با دیگر اعضای گروه، داشتن رضایت از والدین، نمره پایین در 
و  اجتماعی  اضطراب  مقیاس  در  باال  نمره  و  همدلی  مقیاس 
عالقه مند به شرکت در پژوهش. معیارهای خروج شامل دریافت 
برنامه آموزشی مثبت اندیشی و پاسخگویی قبلی آزمودنی ها به 

پرسش نامه های همدلی و اضطراب اجتماعی.

مقیاس همدلی المونیکا29

این پرسش نامه که 84 آیتم دارد توسط الین المونیکا ریگولوسـیی30 
)2007( ساخته شـد. هر آزمودنی به سؤاالت با یک مقیاس لیکرت 
حدودی  تا  غلط،  حدودی  تا  غلط،  غلط،  )کاماًل  درجه ای  شش 
درســت، درست و کاماًل درست( پاســخ می دهد. مقیاس المونیکا  
یک ابزار آموزشــی قدرتمند برای تمام کسانی است که می خواهند 
درک و بینش کلی نســبت به توانایی خود در قرار دادن خود به 
جای دیگران به  دست آورند. این ابزار می تواند برای به دست آوردن 
بینش به چگونگی بهبود مهارت هــای ارتباطی، همکاری و عملکرد 
اسـتفاده شود )خوش روش،  دیگران  با  ارتباط  برقراری  در هنگام 
خسروجاوید و حسین خان زاده، 1394(. ضریب آلفای کرونباخ این 
پرسش نامه در پژوهش امانی، اسفندیاری و غالمی )1393( 0/83 
به  دست آمده است. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ 0/73 

به  دست آمد. 

پرسش نامه اضطراب اجتماعی31

این مقیاس را الجرسا و لوپز32 )1998( ساخته است. این 
مقیاس هجده آیتم دارد و از سه زیرمقیاس ترس از ارزیابی منفی، 
اجتناب اجتماعی، اندوه در موقعیت های جدید، اجتناب اجتماعی 
و اندوه عمومی تشکیل شده است. ضریب پایایی بازآزمایی )در 
فاصله 7-3 روزه( در دامنه ای از 0/89 تا 0/94 و ضریب آلفای 
کرونباخ در دامنه ای از 0/90 تا 0/97 گزارش شده است. الجرسا 
و لوپز )1998( ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس های ترس و 
اجتناب را به ترتیب 0/91 و 0/89 گزارش کردند. استوار و رضویه 
این  بازآزمایی  پایایی  آلفای کرونباخ و ضریب  )1392( ضریب 
مقیاس را به ترتیب 0/93 و 0/87 گزارش کرده اند. در پژوهش 
حاضر ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ 0/68 به  دست آمد. 

روش اجرا: شیوه اجرا در این پژوهش به این صورت بود که 
پرورش شهر  و  آموزش  از سازمان  اجازه  از کسب  محقق پس 
کرج برای جمع آوری داده ها از نمونه دانش آموزان دچار اختالل 
یادگیری در مرکز کلینیک روان شناختی ایرانا حضور یافت. سپس 

29. Lamonica Empathy SScale
30. Rigolosi
 31. Social Anziety Inventory
32. LaGreca & Lopez

به انجام مصاحبه بالینی، با توجه به مالک های راهنمای تشخیصی 
تشخیص  برای  پنجم33  ویرایش  روانی  اختاللهای  آماری  و 
ناتوانی های یادگیری پرداخت و آزمودنی ها مورد مصاحبه و آزمون 
قرار گرفتند. بعد از انتخاب نمونه به کمک مشاوران مستقر در 
مدارس، ابتدا پرسش نامه همدلی و اضطراب اجتماعی در اختیار 
هر یک از آنان قرار گرفت. در ادامه پس از اتمام پاسخگویی به 
پرسش نامه ها و اطمینان از میزان همدلی پایین و اضطراب باال 
در دانش آموزان دچار ناتوانی   یادگیری، آزمودنی ها در دو گروه 
ده  مدت  به  آزمایش  گروه  شدند.  جایگزین  کنترل  و  آزمایش 
جلسه 75 دقیقه ای تحت آموزش مثبت اندیشی به شیوه گروهی 

قرار گرفت و گروه کنترل برنامه عادی خود را دنبال می کرد.

برنامه آزمایش

درمانی  پروتکل  از  برگرفته  مثبت اندیشی  جلسات  خالصه 
سلیگمن و همکاران )2005( )جدول شماره 1( 

نتایج

در این بخش ابتدا یافته های توصیفی متغیرها به تفکیک دو 
گروه گزارش می شود. در جدول شماره 1 میانگین و انحراف معیار 
نمرات اضطراب اجتماعی و همدلی به تفکیک برای دانش آموزان 
و  )پیش آزمون  مرحله سنجش  دو  در  کنترل  و  آزمایش  گروه 

پس آزمون( نشان داده شده است. 

برای بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مثبت اندیشی بر همدلی 
و اضطراب اجتماعی دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری، از 
آزمون های تحلیل کوواریانس )ANCOVA( و تحلیل کوواریانس 
چند متغیره )MANCOVA( استفاده شد. پیش از انجام این آزمون 
مفروضه های آماری نرمال بودن توزیع نمرات با استفاده از آزمون 
کولموگروف-اسمیرنف بررسی شد و داده های متغیرها از توزیع 
 ،Z=0/41 همدلی و P<0/05 ،Z=0/23( نرمال تخطی نداشتند
P<0/05 اضطراب اجتماعی(، همسانی ماتریس کوواریانس ها با 
استفاده از آزمون ام  باکس بررسی شد )P<0/05 ،M=1/23( که 
با توجه به عدم تخطی از مفروضه های فوق الذکر استفاده از آزمون 

تحلیل کوواریانس چند متغیره بالمانع است.

برای  کوواریانس  تحلیل  آزمون  نتایج   2 شماره  جدول  در 
مقایسه نمرات همدلی در گروه های آزمایش و کنترل، در مرحله 
با  برابر  به دست آمده  مقدار  است.  شده  داده  نشان  پس آزمون 
 .)P>0/01( 10/125 است و در سطح آلفای 0/01 معنادار است
از این رو، فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تأیید قرار می گیرد. 
گروه  نمرات  میانگین  بودن  باالتر  به  توجه  با  و  اساس  این  بر 
آزمایش در پس آزمون، می توان نتیجه گرفت که برنامه آموزشی 
مثبت اندیشی مؤثر بوده و موجب افزایش همدلی در دانش آموزان 

 33. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth
Edition (DSM-5)
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مبتال به اختالل یادگیری شده است.

همان طور که مشاهده می شود بر اساس جدول شماره 3، سطح 
معناداری هر چهار آماره چند متغیری مربوطه، یعنی اثر پیالیی، المبدای 
ویلکز، اثر هتلینگ و بزرگ ترین ریشه روی، کوچک تر از  0/01 است 
)P>0/01(. بین میزان اضطراب اجتماعی دو گروه آزمایش و کنترل، 
در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. بر این اساس می توان گفت 
برنامه آموزشی مثبت اندیشی بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان 

مؤثر بوده است. به منظور بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در 
هر یک از زیرمقیاس های اضطراب اجتماعی، آزمون اثرات بین آزمودنی 

استفاده شد که نتایج حاصل در ادامه ارائه شده است.

برای  آزمودنی  بین  اثرات  آزمون  نتایج  در جدول شماره 4، 
دانش آموزان  در  اجتماعی  اضطراب  زیرمقیاس های  مقایسه 
گروه های آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون نشان داده شده 
است. با توجه به نتایج ارائه شده، مقدار F به دست آمده برای هر سه 

جدول 1. خالصه جلسات مثبت اندیشی برگرفته از پروتکل درمانی

خالصه جلساتجلسات

معارفه، روشن کردن چارچوب های اساسی گروه، معرفی ماهیت و اهداف برنامه، آشنایی دانش آموزان با مفهوم مثبت اندیشی و تأثیر آن بر زندگی افراد بود. اول

نحوه تفکر دوباره یک واقعه، شیوه برخورد با آن واقعه، شناسایی عالئم و نشانه های مثبت اندیشی و تجزیه و تحلیل دیدگاه دانش آموزان نسبت به زندگی بود. دوم

آشنایی و آموزش مهارت صید افکار و به زبان آوردن باورها و خودگویی های مثبت و مبارزه با افکار منفی برای دانش آموزان و همچنین جدول شناسایی موقعیت، سوم
فکر، هیجان مربوطه، نمره دادن هیجان، واکنش به هیجان و نتیجه نهایی برای دانش آموزان ارائه شد. 

آموزش مهارت تغییر دادن تصویرهای ذهنی و تصویرسازی درونی مثبت و ارائه جدول و تصاویر آموزش مربوطه و آموزش استفاده از زبان برای دانش آموزان بود. چهارم

ارزیابی باورها پرداخته شد. آموزش ارزیابی نگرش ها و آموزش مثبت نگاه کردن به ترس ها و از خود راندن آن و رویارویی با باورهایی که حول آن ترس است.پنجم

طرز آشنایی دانش آموزان با بُعد شخصی سازی که یکی از سبک های تفکر است و توسط سلیگمن بیان شده است. ششم

به مجادله و مقابله با نگرش های فاجعه پندارانه )مجادله صحیح( پرداخته شد. هفتم

دانش آموزان با سبک تفکر فراگیر که سلیگمن مطرح کرده، آشنا شدند و تمرین هایی در این رابطه انجام شد. هشتم

برای دانش آموزان مهارت ایجاد خوش بینی از طریق تفکر خوش بینانه و اقدام به آن در مرحله بعد ارائه شد. نهم

بررسی میزان اثربخشی مهارت های مثبت اندیشی ارائه شده، توضیح درباره نحوه کاربرد مهارت های آموخته شده در زندگی روزمره برای دانش آموزان، اختتام دهم
جلسه و تشکر و قدردانی از دانش آموزان شرکت کننده در جلسات. 

جدول 1. میانگین و انحراف معیار نمرات اضطراب اجتماعی و همدلی در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه های آزمایش و کنترل

متغیرگروه
میانگین±انحراف معیار

پس آزمونپیش آزمون

آزمایش

2/535 ±3/28823/46 ±25/42ترس از ارزیابی منفی

3/957 ±3/51820/24 ±23/20اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت های جدید

2/918 ±3/09817/98±20/67اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی

18/642 ±19/04498/55 ±94/35همدلی

کنترل

3/843±3/85824/40±24/92ترس از ارزیابی منفی

3/001±3/25121/81±40/22اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت های جدید

3/012 ±3/30519/45 ±19/94اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی

17/996±18/05695/71±95/18همدلی
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زیرمقیاس  در سطح 0/01 معنادار است )P>0/01(. با توجه به 
پایین تر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، 
چنین نتیجه گیری می شود که برنامه آموزشی مثبت اندیشی مؤثر 
بوده و موجب کاهش عالئم اضطراب اجتماعی دانش آموزان مبتال 

به اختالل یادگیری شده است.

بحث و نتیجه گیری

این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش مثبت اندیشی به شیوه 
گروهی بر بهبود همدلی و کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان 
که  داد  نشان  نتایج  شد.  انجام  یادگیری  ناتوانی   دچار  پسر 
میانگین نمرات آزمودنی های گروه آزمایش در متغیر همدلی بعد 

جدول 3. نتایج تحلیل شاخص های اعتباری کوواریانس چند متغیری برای مقایسه اضطراب اجتماعی دانش آموزان گروه های آزمایش و کنترل

FDFError DFPمقادیرآزمون هااثر

گروه

0/57414/8483330/001اثر پیالیی

0/42614/8483330/001المبدای ویلکز

1/35014/8483330/001اثر هتلینگ

1/35014/8483330/001بزرگ ترین ریشه روی

جدول 2. نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه همدلی در گروه آزمایش و گروه کنترل

SSDFSSFPEtaمنبع تغییرات

991/12270112270/991936/2590/0010/962پیش آزمون

701/1321132/70110/1250/0030/215همدلی

937/4843713/106خطا

584/1283639کل
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جدول4. آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه زیر مقیاس های اضطراب اجتماعی گروه های آزمایش و کنترل در پس آزمون

SSDFMFFPƞمنبعمتغیر

اختالل هراس
17/823117/823بین گروهی

12/9650/0010/270
48/114351/375درون گروهی

اضطراب جدایی
46/311146/311بین گروهی

12/0430/0010/256
134/592353/845درون گروهی

ترس اجتماعی
33/145133/145بین گروهی

7/8310/0080/183
148/134354/232درون گروهی
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از آزمایش درمانی در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری 
افزایش یافته است، درنتیجه می توان چنین گفت که آموزش 
دانش آموزان  همدلی  بهبود  در  معناداری  به طور  مثبت اندیشی 

دچار ناتوانی  یادگیری مؤثر بوده است. 

پژوهش  مورد  همدلی  بر  مثبت اندیشی  اثربخشی  تاکنون 
به  می توان  به دست آمده،  نتایج  حال  این  با  است.  نگرفته  قرار 
نوعی با یافته های ناعمی )1397(، فرنام و مددی زاده )1396(، 
و   )1396( همکاران  و  صفارحمیدی   ،)2014( کیم  و  کیلهام 
بانوس و همکاران )2014( همسو دانست. نتایج هر یک از این 
پژوهش ها نشان داد که آموزش مثبت اندیشی بر ناگویی هیجانی 
مثبت،  روان شناختی  حالت های  افزایش  خودبخشایش گری،  و 
ادارک شایستگی و مهارت های اجتماعی، سرمایه روان شناختی و 

شاد زیستی و افزایش خلق و خوی مثبت اثربخش است. 

در تبیین این یافته می توان گفت که دانش آمـوزان مبتال به 
ناتوانی های یادگیری به دلیل ضعف در استدالل، اغلب در ادراک و 
همدلی با همکالسی ها و سایر افراد دچار مشکل هستند، از طرفی 
آموزش مثبت اندیشی از طریق تشویق دانش آموزان به بازشناسی 
تجربه های مثبت و خوب خود، نقش آنها را در افزایش و ارتقای 
احترام خود بازشناسی کنند و توانایی شناخت جنبه های مثبت 
دیگران را کسب کنند و همین عامل پیش زمینه بهبود همدلی در 

آنان است )سین و لیوبومیرسکی34، 2009(. 

در تبیین این یافته می توان به دیدگاه سلیگمن )2017( اشاره 
کرد. وی در مثبت اندیشی برخالف سایر رویکردها به جای تمرکز 
بر مشکالت، بر افزایش هیجان مثبت و ارتقای معنای زندگی 
از  مجموعه ای  از  مثبت اندیشی  آموزش  آزمایش  دارد.  تأکید 
تکنیک هایی چون صمیمیت، همدلی، اعتماد، اصالت و تفاهم 
استفاده می کند و آموزش مثبت اندیشی با وجود هر یک از این 

تکنیک ها با تقویت همدلی، اعتماد همراه خواهد شد. 

یافته دیگر پژوهش نشان داد که نمرات آزمودنی های گروه 
آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در پس آزمون به طور معناداری 
کمتر است و این به معنای آن است که آموزش مثبت اندیشی 
در کاهش اضطراب اجتماعی در دانش آموزان با ناتوانی   یادگیری 
نقش  به  شده  انجام  پژوهش های  از  تعدادی  است.  بوده  مؤثر 
تاکنون  اما  کرده اند،  اشاره  اضطراب  کاهش  در  مثبت اندیشی 
اثربخشی مثبت اندیشی در کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان 

با ناتوانی   یادگیری مطالعه و بررسی نشده است. 

با وجود این، نتایج این پژوهش را می توان با یافته های میکوتا 
 ،)2013( موران  و  گارسیا  گونزالس-لئاندرو،  پلچانو،   ،)2012(
لیونگ و همکاران )2016(  نیک منش و زندوکیلی )1394( و 
همسو دانست. نتایج این پژوهش ها کاهش اضطراب، در نتیجه 
بالینی را نشان می دهد. در  کاربرد مثبت اندیشی در گروه های 

34. Sin & Lyubomirsky

تبیین یافته پژوهش می توان به مطالعه ایگلسون، هایس، ماتیو، 
پیرمان و هیرش35 )2016( اشاره کرد. 

وی در پژوهش خود نشان داد اندیشیدن در مورد نتایج مثبت، 
باعث کاهش میزان نگرانی و اضطراب شده و توانایی درک افراد 
را برای سازگاری با آن افزایش می دهد. همچنین می توان گفت 
دانش آموزانی که مبتال به اضطراب اجتماعی هستند، نگرش های 
موقعیت های  با  کمتر  است،  غالب  آن ها  زندگی  بر  بدبینانه ای 
اجتماعی درگیر شده و با همساالن خود مشارکت کمتری دارند.

از طرفی، از جمله اهداف آموزش مثبت اندیشی این است که به 
افراد کمک می کند که فرد مضطرب دیدگاه واقع بینانه از خود و 
زندگی پیدا کرده و درباره مشکالت واقعی خود به درستی قضاوت 
کند و همین عامل در کاهش اضطراب او در موقعیت های مختلف 
مؤثر باشد. آموزش مثبت اندیشی به افراد کمک می کند تا تجارب 
مثبت و خوب خود را بازشناسند و در زندگی به کار بسته و بر 

اضطراب خود چیره شوند )سلیگمن و همکاران، 2005(. 

مانند هر پژوهشی، پژوهش فعلی نیز خالی از محدودیت نبود 
که وجود چنین محدودیت هایی تعمیم یافته های آن را نیازمند 
این  در  موجود  محدودیت های  از   می کند.  بیشتری  احتیاط 
پژوهش، محدود بودن دامنه این مطالعه به پایه تحصیلی و سنی 
خاص، عدم مطالعه روی هر دو جنس، محدود بودن ابزارهای 
اندازه گیری به پرسش نامه و عدم کنترل متغیرهایی مانند سطح 

فرهنگی خانواده ها، درآمد و سطح تحصیالت والدین است. 

با توجه به محدودیت های این پژوهش، پیشنهاد می شود که 
دچار  گروه های  دیگر  در  مثبت اندیشی  آموزش  اجرای  ضمن 
اختالالت روان شناختی، از ابزارهای بالینی دیگری چون مصاحبه، 
مشاهده و... استفاده شود. همچنین پیشنهاد می شود که جهت 
تعمیم هر چه بیشتر یافته های این پژوهش، آموزش مثبت اندیشی 

در گروه دختران مبتال به ناتوانی های یادگیری اجرا شود. 

در پایان، نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مثبت اندیشی 
در بهبود همدلی و کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان مبتال 
به ناتوانی   یادگیری اثر بخش است؛ بنابراین با توجه به یافته های 
این پژوهش پیشنهاد می شود که از مثبت اندیشی به عنوان یکی 
از درمان های کمکی مؤثر برای بهبود همدلی و کاهش اضطراب 

اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی   یادگیری استفاده شود.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی در این مقاله در نظر گرفته شده است. 
شرکت کنندگان در جریان هدف تحقیق و مراحل اجرای آن قرار 

35. Eagleson, Hayes, Mathews, Perman, Hirsch
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گرفتند. آنها همچنین از محرمانه بودن اطالعات خود اطمینان 
داشتند و می توانستند هر زمان که بخواهند مطالعه را ترک کنند 
و در صورت تمایل، نتایج تحقیق در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

حامی مالی

این تحقیق هیچ کمک مالی از سازمان های مالی در بخش 
های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

مشارکت  مقاله  این  تهیه  در  یکسان  طور  به  نویسندگان  همه 
داشتند.

تعارض منافع

نویسندگان هیچ بحثی بر سر منافع خود را ابراز نکردند.
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