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 چکیده

ان نارساخوان آموزدانشهدف از این پژوهش اثربخشی مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر کاهش حساسیت بین فردی هدف: 

جامعه آماری این  .بود کنترلآزمون با گروه  پس -آزمون آزمایشی با طرح پیش روش پژوهش نیمهروش: شهر رامهرمز بود. 

تشکیل دادند. از  98-99وزان پسر دارای اختالل نارساخوانی در مقطع راهنمایی در سال تحصیلی پژوهش را تمامی دانش آم

دانش آموز دارای اختالل نارساخوانی به شیوه در دسترس انتخاب و در ادامه تمامی آنان به روش  20بین جامعه آماری تعداد

 75جلسه  10گروه آزمایش در قالب  نفر( گمارش شدند.10نفر( و کنترل ) 10) نمونه گیری تصادفی در قالب دو گروه آزمایش

های پژوهش از آموزش دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفت اما گروه گواه آموزشی را دریافت نکردند. به منظور جمع آوری داده

غیره مورد تجزیه کوواریانس چند مت تحلیل روش از استفاده با پژوهش هایدادهمثبت اندیشی و حسایت بین فردی استفاده شد. 

اندیشی در کاهش حساسیت بین فردی گروه آزمایش موثر بوده آموزش مثبتنتایج نشان داد که  ها:یافته. و تحلیل قرار گرفت

توان گفت که آموزش مثبت اندیشی یکی از روش های های این پژوهش میبا توجه به یافته گیری:نتیجه (.P<0/05است )

  ت بین فردی دانش آموزان با اختالل نارساخوانی استدرمان موثر در کاهش حساسی

مثبت اندیشی، حساسیت بین فردی، دانش آموزان نارساخوان  واژگان کلیدی:  
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 مقدمه 

آیـد و یـك مهارت اساسی در مدرسه ابتدایی دست می های اول تحصیالت رسمی بهخواندن یك مهارت حیاتی است که در سال

ان، انتقال از یك سیسـتم زبـان شـفاهی بـه یك سیستم زبان مکتوب نسبتاً آسان است. با این حـال، در است. برای اکثر کودک

 & Law،2017 )  کودکان، این انتقال با برخی از مشکالت همراه خواهد بود صـورت عـدم تفسـیر مناسـب برخـی از

Ghesquiereناتوانی از نوعی اختالل این که شودمی محسوب ویژه یادگیری اختالل انواع شایعترین از یکی ی(. نارساخوان 

 هایویژگی غالبا شود.می دیده اجتماعی فرهنگی فرصت و عادی هوش معمول، آموزش رغمعلی که است درخواندن یادگیری

 ای دیسلکسیا کلی طور به. ( Tonnessen and Uppstad،2015) است شناخت بنیادی مشکالت به وابسته نارساخوانی اساسی

به  یادگیری اختالالت شیوع نرخ. شودمی اطالق کردن هجی و نوشتن خواندن، هایمهارت اکتساب در مشکل نوعی نارساخوانی

با مبتالیان به اختالل یادگیری اما (. Watson،2016 از کودکان مدرسه ای می باشد ) 15/0تا  5جهانی  سطح در میانگین طور

 خویش توانایی اتخاذ رفتارهای صحیح، منطقی و مبتنی بر واقعیت را از دست می عدم شناخت صحیح از عواطف و احساسات

ها در بطن روابط  عات هیجانی، ادراک صحیح آنها، پردازش درست و مدیریت مطلوب هیجانالدهند، این افراد در توجه به اط

مدنی ) فردی در این افراد بسیار باالست از این رو به نظر می رسد حساسیت بین د.هایی مواجه هستن بین فردی نیز با دشواری

 ت، نسبت به رفتارها و احساساطفردی، به عنوان هوشیاری و حساسیت غیرضروری و مفرحساسیت بین (.1395فرد و همکاران، 

روابط افراد دارای این صفات به عنوان افرادی دارای اشتغال ذهنی افراطی درباره  (.Otani et al،2014) دیگران تعریف شده است

 (. پژوهشگرانBoyce & Parker،1989بین فردی، گوش به زنگ و حساس به جنبه های تعامالت بین فردی توصیف شده اند )

است )بیرامی و همکاران  طارتبا در بسیاری از مشکالت همچون ناتوانی یادگیری بروز با بین فردی حساسیت که اندکرده گزارش

( در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که بین دانش آموزان با و بدون 1394کاران )نریمانی و همدر همین رابطه  (.1396

ناتوانی یادگیری در حساسیت بین فردی تفاوت معناداری وجود دارد، بدین معنی که دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری نسبت 

اند در کاهش حساسیت بین فردی دانش آموزان به افراد عادی حساسیت بین فردی بیشتری دارند. از جمله مداخالتی که می تو

 دیدگاهی نگر،مثبت دیدگاه دارای ناتوانی یادگیری بخصوص افراد با ناتوانی نارساخوانی موثر باشد، آموزش مثبت اندیشی است.

 ارزشمند روابط برقرارکردن خوب، احساس ایجاد باعث منفی نقاط به تمرکزکمتر و مثبت هایمحرک به بیشتر توجه با که است

 بندی اولویت فرد، بیشتر مقاومت زندگی، یهاچالش حل مشکالت، با رویارویی در مقاومت منطقی، تصمیمات گرفتن دیگران، با

 هایفعالیت معنای به اندیشی مثبت آموزش. (Tetzner & Becker،2018)گردد می نوجوانان رفتاری مشکالت وکاهش کارها
 است هاییفعالیت طریق از روان سالمت و بهزیستی بهبود بر تاکید بلکه نیست، شناسیآسیب یا درمان منفی، هایجنبه بر متمرکز

( آموزش مثبت 2013بنا به دیدگاه سلیگمن ) (.Baños، 2017) شودمی رفتاری و شناختی مثبت آثار افزایش به منجر که

 مبنی توجهی قابل شواهد اکنونفقیت را تقویت کند. احساسات مثبت، تعامل، ارتباط، معنا و مو -اندیشی می تواند زندگی خوب
 نفس،به اعتماد بهبود (Pietrowsky & Mikutta, 2012افسردگی ) عالئم کاهش بر بهزیستی، هامداخله این مثبت تاثیر بر

 اندیشیبتمث تاثیر زمینة در (. گرچهGarcia and et al, 2013  منفی وجود دارد ) هیجانات کاهش و مثبت هیجانات افزایش
، اما در ارتباط با اثربخشی مثبت اندیشی بر حساسیت بین فردی دانش است شده انجام زیادی هایپژوهش روانی آسیب های بر

ها که اثربخشی آموزش آموزان نارساخوان تاکنون پژوهشی انجام نگرفته است. با این حال، بررسی تعدادی از این پژوهش

یگر متغیرهای روانشناختی در افراد معتاد و دیگر گروه های بالینی مورد بررسی قرار داده باشند، اندیشی را در ارتباط با دمثبت

های  شارز از بسیاری تمرین موجب مثبت شناسیروان آموزش Marie (2013)تواند مفید باشد. از جمله بر اساس پژوهشمی

اندیشی ( در پژوهشی اثربخشی مثبت1397ناعمی ) .ودش می همکاری صداقت، مهربانی، گشودگی، :ازجمله مثبت شناسی روان

نشان  (1396)زاده یدفرنام و مدرا بر ناگویی هیجانی و خودبخشایشگری مادران کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری گزارش کرد. 

کنترل، س حساشناسی، ا ینی، خودکارآمدی، وظیفهب های روانشناختی مثبت، خوشبنگری در افزایش حالتد آموزش مثبتنداد



آرامش،  سارزشمندی، احسا سو احسا عزت نفسبودن، عی هدفمندی، امیدواری، رضایت از زندگی، زندگی شادمانی، اجتما

     .ثر استوقدردانی و بخشش م

های اندیشی در بهبود و کاهش بسیاری از اختالالت روانشناختی در گروهطور که در باال اشاره شد، آموزش مثبتهمان

دهد که دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری از بالینی موثر بوده است، از طرفی پیشینه پژوهشی مختلف نشان میمختلف 

حساسیت بین فردی بیشتری نسبت به همتایان عادی خود برخوردارند. با وجود اهمیت موضوع، تاکنون پژوهشی به صورت 

یوه گروهی بر حساسیت بین فردی دانش آموزان با نارساخوانی را اندیشی به شمستقیم خالء پژوهشی مبنی بر اثربخشی مثبت

های درمانی جهت کاهش هر یك از این مشکالت، ضرورت اجرای هر پوشش نداده است،که در این میان لزوم به کارگیری روش

مثبت اندیشی که آیا  نماید. از این رو پژوهش فعلی در پی بررسی این موضع استچه بیشتر پژوهش حاضر را منطقی و به جا می

  است؟.به شیوه گروهی بر حساسیت بین فردی دانش آموزان دارای نارساخوانی موثر 

 روش 

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

اختالل نارساخوانی در مقطع  جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر دارایجامعه، نمونه و روش نمونه گیری: 

دانش آموز دارای اختالل  20تشکیل دادند. از بین جامعه آماری تعداد 98-99راهنمایی شهر رامهرمز در سال تحصیلی 

نفر(  10نارساخوانی به شیوه در دسترس انتخاب و در ادامه تمامی آنان به روش نمونه گیری تصادفی در قالب دو گروه آزمایش)

سال،  12-15ر( گمارش شدند. مالک های ورود آزمودنی ها عبارت بود از جنسیت مرد بودن، دامنه سنی بین نف10و کنترل)

 دو از بیش غیبتمالک های خروج شامل  .داشتن سواد خواندن و نوشتن، تمایل و رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش

 کی بود.، دریافت سایر مداخالت روانشناختی، مصرف داروهای روان پزشجلسه

 ابزارهای پژوهش 

برای  1989این پرسشنامه توسط بایس و پارکر در سال : حساسیت بین فردی بایس و پارکر پرسشنامهحساسیت بین فردی: 

ای از  درجه 4سؤال است که بر اساس لیکرت  36دارای . سنجش حساسیت بین فردی یا حساسیت به طرد اجتماعی ابداع شد

 «آگاهی بین فردی»اولین خرده مقیاس  .س استاخرده مقی 5گذاری شده است و شامل  مرهندرست امال  نادرست تا ککامالً

ت بین فردی و ادراک فرد از تاثیری که بر دیگری دارد و همچنین پیامدهای حاصل از دریافت پاسخ بوده که حساسیت به تعامال

است که تمایل فرد برای خشنود  التی، شامل سوا«از به تاییدنی»خرده مقیاس دوم  .انتقادی یا منفی از دیگری را در بر می گیرد

 االتینام دارد که شامل سو «اضطراب جدایی»س سوم اخرده مقی .آمیز را منعکس می کند حکردن دیگران و برقراری رابطه صل

 عدم وجود جرأتم دارد و ان «کمرویی»چهارمین خرده مقیاس  .سنجد است که اضطراب فرد را موقع جدا شدن از دیگران می

 نام دارد و به جنبه مهم ارزش خود اشاره می «عزت نفس شکننده»در نهایت پنجمین خرده مقیاس . کند ورزی را شناسایی می

اش را از دیگران  این خرده مقیاس مربوط اند به احساس فرد از اینکه دوست داشتنی نیست و باید خود واقعی االتکند. سو

)بایس و اند گزارش کرده 76/0تا  55/0ها بین  مقیاس و برای خرده 85/0ضریب اعتبار نمره کل را بایس و پارکر  .پنهان کند

 بدست آمد. 78/0اعتبار این پرسشنامه در این پژوهش با روش آلفای کرونباخ  (.1989پارکر، 

 مداخله
تی در مورد طالعاپس از انتخاب، ا که واجد شرایط بودند، به شیوه در دسترس انتخاب شدند.به منظور اجرای آموزش افرادی 

کز ناتوانی های یادگیری بار در مرنوع درمان، نحوه حضور آن ها در جلسه، تعداد و زمان جلست ارائه شد. جلسات هفته ای یك

قرار  میزان حساسیت بین فردی افراد مورد ارزیابیاجرا شدند. در آغاز درمان ابتدا پیش آزمون به عمل آمد و پویا شهر رامهرمز 

مثبت اندیشی به شیوه گروهی قرار گرفتند. آموزش مثبت اندیشی به شیوه  صورت گروهی تحت آموزش هس افراد بپ. سگرفت

 .دقیقه ای انجام گرفت 75جلسه 10گروهی طی 

 : اندیشیصه جلسات مثبتخال



-مثبت مفهوم با افراد معتاد ، آشناییبرنامه اهداف و ماهیت معرفی گروه، اساسی هایچهارچوب نمودن روشن معارفه،جلسه اول: 

 هاینشانه و عالئم شناسایی واقعه، آن با برخورد شیوه واقعه، یك دوباره تفکر جلسه دوم: نحوه .آنان زندگی بر آن تأثیر و اندیشی

 آوردن زبان به و رافکا صید مهارت آموزش و جلسه سوم: آشنایی .بود زندگی به نسبت افراد دیدگاه تجزیه و تحلیل و اندیشی،مثبت

 هیجان، دادن نمره مربوطه، هیجان فکر، موقعیت، شناسایی جدول همچنین و منفی افکار با مبارزه و مثبت هایخودگویی و باورها
 تصویرسازی و ذهنی تصویرهای دادن تغییر مهارت جلسه چهارم: آموزش .شد ارائه آنان برای نهایی نتیجه و هیجان به واکنش

 آموزش .شد پرداخته باورها ارزیابیجلسه پنجم:  .زبان از استفاده آموزش و مربوطه آموزش تصاویر و جدول ارائه و مثبت درونی

جلسه  .است ترس آن حول که باورهایی با رویارویی و آن راندن خود از و هاترس به کردن نگاه مثبت آموزش و هانگرش ارزیابی

جلسه هفتم:  است. شده بیان سلیگمن توسط و است تفکر هایسبك از یکی که ازیسشخصی بعد با افراد معتاد کردن ششم: آشنا

 که فراگیر تفکر سبك جلسه هشتم: آزمودنی ها با .پرداخته شد) صحیح مجادله(پندارانه فاجعه هاینگرش با مقابله و مجادله به

 بینیخوش ایجاد مهارت آزمودنی ها سه نهم: برایجل .شد انجام رابطه این در هاییتمرین و شدند آشنا است، کرده مطرح سلیگمن

ارائه  اندیشیمثبت هایمهارت اثربخشی میزان جلسه دهم: بررسی .شد ارائه بعد مرحله در آن به اقدام و بینانهخوش تفکر طریق از

 از قدردانی و تشکر و جلسه اختتام ان،آموزدانش برای روزمره زندگی در آموخته شده هایمهارت کاربرد نحوه درباره توضیح شده،
   .جلسات در آزمودنی های شرکت کننده

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

  .کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تحلیل روش از استفاده با پژوهش هایداده

 نتایج

 ک گروه آزمایش و کنترل: توصیف آماری نمرات حساسیت بین فردی در دو مرحله اندازه گیری به تفکی1جدول 

 پس آزمون پیش آزمون  

 یارمعانحراف  میانگین یارمعانحراف  میانگین متغیر گروه

 1.423 10.23 2.242 14.32 آگاهی بین فردی آزمایش

 2.811 10.33 3.042 10.43 نیازبه تایید 

 3.936 10.21 2.501 12.21 اضطراب جدایی 

 1.228 9.52 3.593 11.88 کمرویی 

 4.122 10.51 4.792 15.40 عزت نفس شکننده 

 3.711 34.91 4.759 76.33 حساسیت بین فردی 

 5.402 10.21 3.105 10.74 آگاهی بین فردی کنترل

 2.244 11.33 2.185 11.68 نیازبه تایید 

 6.073 10.56 1.264 14.71 اضطراب جدایی 

 2.001 11.21 3.572 10.65 کمرویی 

 3.944 10.74 4.412 12.23 عزت نفس شکننده 

 5.271 78.36 5.372 59.74 حساسیت بین فردی 

 

به تفکیك برای افراد گروه حساسیت بین فردی  آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات 1در جدول 

حظه آزمایش و کنترل در دو مرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. همان طور که مال

دهد ولی در گردد در گروه کنترل میانگین نمرات در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تغییر چندانی را نشان نمیمی

 گروه آزمایش، شاهد کاهش بیشتر نمرات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم.

 وه آزمایش و کنترل در پس آزمونگرهای حساسیت بین فردی خرده مقیاس : آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه2جدول 



مجموع  منبع متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F اندازه اثر سطح معناداری 

 آگاهی بین فردی
 0.366 0.001 13.564 32.098 1 32.098 بین گروهی

    2.605 27 70.022 درون گروهی

 نیازبه تایید
 0.198 0.016 5.669 11.396 1 11.396 بین گروهی

    1.854 27 49.186 درون گروهی

 جدایی اضطراب
 0.299 0.002 11.544 42.397 1 42.397 بین گروهی

    3.499 27 94.486 درون گروهی

 کمرویی
 0.174 0.024 5.697 13.043 1 13.043 بین گروهی

    2.289 27 61.809 درون گروهی

 عزت نفس شکننده
 0.374 0.001 16.145 34.818 1 34.818 بین گروهی

    2.157 27 58.228 درون گروهی

 

های های حساسیت بین فردی، در افراد گروهنتایج آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه خرده مقیاس 2در جدول 

بدست آمده، برای  Fآزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون نشان داده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده، مقدار 

(. بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد P<05/0معنی دار می باشد ) 05/0ها در سطح مامی خرده مقیاست

در مرحله پس آزمون، چنین نتیجه می شود  شیآزماتر بودن میانگین نمرات گروه گیرد. با توجه به پایینتایید قرار می

و موجب کاهش حساسیت بین فردی در دانش آموزان که برنامه آموزشی مثبت اندیشی به شیوه گروهی موثر بوده 

 دارای نارسا خوانی شده است.

 بحث و نتیجه گیری

مورد آزمون قرار گرفت.  دانش آموزان نارساخواندر این پژوهش اثربخشی مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر حساسیت بین فردی 

ه به تجزیه و تحلیل هر یك از آن ها پرداخته خواهد شد. به منظور دست یابی به نتایج پژوهش فرضیاتی مطرح شد که در ادام

نمرات آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در  ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه نخست پژوهش نشان داد

گروه فردی در  پس آزمون به طور معناداری کمتر است و این به معنی آنست که آموزش مثبت اندیشی در کاهش حساسیت بین

 Marieجمله بر اساس پژوهش پژوهش موثر بوده است. نتایج حاصل از این یافته پژوهش را می توان با پژوهش های آزمودنی ها

دانش آموزان در تبیین این یافته پژوهش می توان گفت:  همسو دانست. (1396)زاده یدفرنام و مد( و 1397ناعمی )(، 2013)

عدم شناخت صحیح از عواطف و احساسات خویش توانایی خصوص افراد با اختالل نارساخوانی به دلیل دارای ناتوانی یادگیری ب

عات هیجانی، ادراک صحیح الدهند، این افراد در توجه به اط اتخاذ رفتارهای صحیح، منطقی و مبتنی بر واقعیت را از دست می

که نتیجه آن  دهایی مواجه هستن ن فردی نیز با دشواریها در بطن روابط بی آنها، پردازش درست و مدیریت مطلوب هیجان

 و مثبت هایمحرک به بیشتر توجه با که است دیدگاهی نگر،مثبت دیدگاه حساسیت بین فردی باال در این افراد است. ازطرفی

آن کاهش حساسیت شود و نتیجه می دیگران با ارزشمند روابط برقرارکردن خوب، احساس ایجاد باعث منفی نقاط به تمرکزکمتر

اما مانند هر پژوهشی، پژوهش حاضر نیز خالی از محدودیت . بین فردی افراد و افزایش تعامالت هر چه بیشتر بین آنان می شود

نبود که وجود همین محدودیت ها تعمیم یافته های آن را نیازمند احتیاط هر چه بیشتری می کند، از جمله اجرای این پژوهش 

در طی اجرای گر انجام شده است، عدم کنترل تعدادی از متغیرهای مداخله آموزان نارساخوان شهر رامهرمزبر روی دانش تنها 

دختران و پسران . بنابراین پیشنهاد می شود که در پژوهش های آتی ضمن توجه به اجرای این پژوهش در دو گروه پژوهش

دیگر شهرها انجام شود. نتایج حاصل از این پژوهش  رساخواندانش آموزان نا، این پژوهش در بین دارای اختالل نارساخوانی

است. با توجه به نتایج  دانش آموزان نارسا خوان موثراندیشی به شیوه گروهی بر کاهش حساسیت بین فردی نشان داد که مثبت



ت بین فردی آموزش مثبت اندیشی یکی از روش های درمان موثر در کاهش حساسیحاصل از این پژوهش می توان گفت که 
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate the positive effect of group thinking on reducing 

interpersonal sensitivity in dyslexic students in Ramhormoz. Method: The research method was quasi-

experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of this study 
consisted of all male students with dyslexia in guidance school in the academic year of 99-99. From the 

statistical population, 20 students with dyslexia were selected through available sampling method and 

all of them were randomly assigned to experimental (n = 10) and control (n = 10) groups. The 
experimental group was trained in 10 sessions75 minute but the control group did not receive training. 

Positive thinking training and interpersonal sensitivity training were used to collect the research data. 

Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. Results: The results showed that positive 
thinking training was effective in reducing interpersonal sensitivity in the experimental group (P <0.05). 

Conclusion: According to the findings of this study, it can be said that positive thinking education is 

one of the effective treatment methods in reducing interpersonal sensitivity of students with dyslexia. 
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