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   چکیده 

-ری و قلدری دانش تکانشگگروهی بر کاهش    هدف از انجام این پژوهش اثربخشی آموزش مثبت اندیشی به شیوه  هدف:

پس آزمون با گروه    -پیش آزمونبا طرح    روش این پژوهش نیمه آزمایشی  روش:  دارای اختالل رفتاری بود.پسر  آموزان  

بود.   تمامی دانش کنترل  پسر  جامعه آماری شامل  آباد بود که در سال    12-15آموزان  سال دارای اختالل رفتاری شهر خرم 

اختالل    ارایآموز ددانش   3۰د  مشغول به تحصیل بودند. از میان جامعه آماری، تعدا  متوسطه اولمقطع  در    14۰۰-4۰1تحصیلی

تصادفی در دو  گیری  ها به روش نمونه، و در ادامه هر یک از آنای انتخابای چند مرحلهخوشهگیری  روش نمونهرفتاری به  

منظور جمع  ننفر( جایگزی  15نفر( و کنترل )  15گروه آزمایش ) به  ری  ز پرسشنامه تکانشگهای پژوهش اآوری دادهشدند. 

آموزش  و آموزش مثبت اندیشی استفاده شد.  (  راتر )مقیاس معلم  اختالالت رفتاری   پرسشنامه،  نویزایلی قلدری مقیاس ،  بارات

صورت  مثبت به  شدقیقهد  75جلسه    1۰اندیشی  ارائه  آزمایش  گروه  به  باداده.  ای  پژوهش  تحلیل    های  روش  از  استفاده 

های پژوهش نشان  نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها:یافته کوواریانس تک متغیره و چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مثبت آموزش  که  در  داد  تکانشگاندیشی  قلدریکاهش  و  آموزان    ری  رفتاریدانش  اختالل  است    دارای   (. >۰5/۰p)موثر 

دیشی در جهت  شود که از رویکرد آموزشی مثبت انبه نتایج بدست آمده از این پژوهش پیشنهاد می  با توجه  گیری:نتیجه

 آموزان دارای اختالل رفتاری استفاده شود. ری و قلدری دانش کاهش رفتارهای تکانشگ

 آموزان پسر ری، قلدری، اختالل رفتاری، دانش مثبت اندیشی، تکانشگها: کلیدواژه 
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Abstract 

Objective: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of group positive 

thinking training on reducing impulsivity and bullying of male students with behavioral 

disorders. Method: The method of this research was quasi-experimental design with a 

pretest-posttest and a control group. The statistical population included all male students 

aged 12-15 years with behavioral disorders in Khorramabad who were studying in the 

first year of high school in the academic year 2021-2022. Among the statistical 

population, 30 students with behavioral disorders were selected by multi-stage cluster 

sampling, followed by random sampling in two experimental groups (15 people). And 

control (15 people) were replaced. Barat Impulsivity Questionnaire, Illinois Bullying 

Scale, Rotter Behavioral Disorders Questionnaire (Teacher Scale) were used to collect 

research data. Positive thinking training was provided to the experimental group in 10 

sessions of 75 minutes. Research data were analyzed using univariate and multivariate 

analysis of covariance. Result: The results of the analysis of research findings showed 

that positive thinking training is effective in reducing impulsivity and bullying of students 

with behavioral disorders (p <0.05). Conclution: According to the results of this study, it 

is suggested that a positive thinking educational approach be used to reduce the impulsive 

and bullying behaviors of students with behavioral disorders. 
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 مقدمه 

 درصد  15 که تا  دهند می نشان ها پژوهش   .هستند نوجوانی  دورۀ  شناختی در روان  مشکالت  ترینشایع از  رفتاری  یا هاختالل

به    1اختالل رفتاری    (.2۰2۰،  الدینکل و السل  ، ارلمانس، راوین،هستند )اورملرفتاری   اختالل چند یا یک دچار  نوجوانان،

ها انتظارهای اجتماعی و  آن  کنند، مزمن هستند، قابل پذیرش نیستند و علتیافراطی بروز م  طوررفتارهایی اشاره دارد که به

نمی نیز اختالل رفتاری فرهنگی  پژوهشگران  برون باشد.  رفتارهای  نوع  به دو    اندتقسیم کرده نمودو رفتارهای درون نمودرا 

پولن،   و  کافمن  برون(.  2۰15)هاالهان،  به  رفتارهای  معطوف  در  نمود  است  دروناحدیگران  رفتارهای  که  شامل  لی  نمود 

 عملکرد نقص  به  ها اختالل این (. 2۰17)بولگان و کیفتیسی،   شودهای روانی یا هیجانی مانند افسردگی و اضطراب می تعارض 

زمینه تحصیلی خانوادگی های زمینه جمله از   مختلف،  های در  نهایت،  که شود می منجر  و  رفتا تحصیلی  اُفت  در   رهای یا 

  (.2۰17شود )اندرسون، ترین، کالدارال، هانسن و ریچاردسون، می  موجب را  بزهکارانه

از خود نشان   2ریگرفتارهای تکانش توانند رفتارهای خود را مدیریت کرده و در نتیجهدارای مشکالت رفتاری کمتر می  افراد

زده،  عبارتند از: رفتار شتاب   یکانشگراساسی ت  سه ویژگی (.  13۹۸د )حمیدی، شریعت، آقابزرگی و کشاورزمحمدی،  دهن می

فکر،برنامه بدون  و  نشده  می  ریزی  که  اشتباه  مستعد  آسیبو  و  اختالالت  از  بسیاری  عطف  نقطه  و   های تواند  اجتماعی 

باشدشروان لیویرس،  )  ناختی  بالنگن (.  2۰1۰توربرگ،  و  توماس  بویی،  هینز،  نظر  اساس  در    (2۰15)  بر  بعد شخصیتی  چهار 

ابعاد  ار با  برابر تکانه   فاوت رفتارهای تکانشگرانه عبارتند از: فوریت )مشکل برایت متباط  به   های قویمقاومت در  و گرایش 

بی از روی  مثبت(، عمل  یا  منفی  تجارب هیجانی  هنگام  در  برنامه مالحظگی  انجامفقدان  به  )گرایش  به   ریزی  فوری  اعمال 

توجه بر انجام تکلیف و شکست   دان پایداری )مشکل در حفظق ف ،(شده ریزیمهجای عمل کردن همراه با تفکر دقیق و برنا

در پژوهشی ،  (2۰14)براهام و همکاران  .  (وجوی هیجان و ماجراجوییطلبی )گرایش به جستهیجان و در تحمل خستگی(، 

دامنه گسترده با  تکانشگری  را که  فرضیه  آساین  از  اختال   های ب ی ای  به  نوجوان که محدود  رفتاری  روانی  تأیید  تاسالت   ،

   نمودند.

افراد دارای ناسازگارانه که در  به فور مشاهده می  از جمله مشکالت  قلدریاختالل رفتاری  نوعی است.    3شود رفتار  قلدری 

است عمومی  سالمت  اساسی  مسئله  یک  و  اجتماعی  خشونت  کودکی،  دوران  نامطلوب  از  دیدگاه  که    تجربه  وسیعی 

به طور کلی،  (. 2۰1۹ها، )مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری اختصاص داده است  معه را به خود اج اننظرصاحبمتخصصان و 

فیزیکی   ناراحتی  یا  باعث آسیب  مکرر  به طور  و  عمداً  است که در آن شخصی  پرخاشگرانه  رفتار  از  فرد  به  قلدری شکلی 

اعی مهمی است، که برای م ت اج  ۀلدری، پدیدنشان داد ق(  2۰1۶دکامپ و نوبای )پژوهش    (.2۰21آیاندا،  دیگری می شود )

رود و پیامدهای ناگواری همچون؛ خودکشی، اختالل در تغذیه، فرار  گر و پذیرا، تهدید به شمار میحمایت  محیط آموزشی

خانه،   دراز  پرخاشگرانه  رفتارهای  و  مدرسه  از  اخراج  پی   افسردگی،  در  را  بررسی    دارد. بزرگسالی  هریس،  -لیبرونطبق 

 و جنایت  و نیز بعدها با بزهکاری فعالیبیش   خشونت، قلدری، با خشم، پرخاشگری،  (،2۰1۹)  ادرتون  و، المبر، میلر  شیرمان

 .شوندمتوسل می  مستقیم قلدری، هایروش به از دختران، بیشتر پسران، که گیری کردندنتیجهو چنین  یافته است  پیوند



پرخطر  قلدری و شگریانتک که ناپذیریجبران خسارات  و صدمات به توجه با رفتارهای  عنوان  دارند، به به   انجام دنبال 

  مؤثر،  و مفید  های ازجمله این مداخله  .سزایی دارد به  اهمیت  عوامل،  این کاهش  جهت  در  آموزشی و  روانشناختی  مداخالت 

 نقاط  به رزکمت تمرک و مثبت هایمحرک به بیشتر توجه با  که است دیدگاهی  ،۴نگرمثبت دیدگاهاست.   مثبت مداخالت

 رویارویی  در  مقاومت  منطقی،  تصمیمات  گرفتن  دیگران،   با ارزشمند  روابط  برقرارکردن  خوب، احساس  ایجاد باعث  فی ن م

)تدنرو   گرددمی رفتاری  مشکالت  وکاهش  کارها  بندیاولویت فرد، بیشتر مقاومت زندگی، هایچالش حل   مشکالت، با

  تاکید  بلکه  نیست،  شناسیآسیب یا درمان  منفی،  های جنبه بر کزرممت  های فعالیت  معنای به   اندیشی  مثبت  آموزش  (.2018بکر،  

شود  می  رفتاری و شناختی   مثبت  آثار  افزایش به  منجر  که است هایی فعالیت  طریق از  روان سالمت و  بهزیستی بهبود  بر

  -زندگی خوب   ندیشی می تواند( آموزش مثبت ا201۳بنا به دیدگاه سلیگمن )  (.1۳۹8آرامی، شریفی، غضنفری و عادی،  )

بر   هامداخله  این  مثبت تاثیر بر مبنی  توجهی قابل شواهد اکنون  احساسات مثبت، تعامل، ارتباط، معنا و موفقیت را تقویت کند.

میکوتا،   عالئم کاهش  بهزیستی، و  )پیتروسکی   کاهش  و مثبت هیجانات افزایش  نفس،به اعتماد بهبود  (2012افسردگی 

 هایآسیب بر اندیشیمثبت تاثیر  زمینة در گرچه  (.201۳موران،   و لیندرو گنزالز پلچانو، یا،سر د دارد )گاوجو  منفی هیجانات

تاثیراست شده انجام  زیادی هایپژوهش روانی با  اما در ارتباط  بر  گذاری مثبت،  تاکنون    تکانشگری و رفتار قلدریاندیشی 

اندیشی را در ارتباط با  ها که اثربخشی آموزش مثبتهش وژعدادی از این پ پژوهشی انجام نگرفته است. با این حال، بررسی ت

متغ گروهدیگر  دیگر  در  و  روانشناختی  مییرهای  باشند،  داده  قرار  بررسی  مورد  بالینی  باشدهای  مفید    صفارحمیدی، .  تواند 

مهارت های    است شایستگی و  ( در پژوهش خود نتیجه گرفتند که آموزش مثبت اندیشی توانسته1۳۹6حسینیان و زندی پور)

دهد.   افزایش  را  کودکان  مداجتماعی  و  داد  ( 1۳۹6)زاده  یدفرنام  مثبتننشان  آموزش  های    د  حالت  افزایش  در  نگری 

حیدرآبادی، نوابی نژاد، شفیع آبادی و    غالمی  .ثر است وم  بودنعی  اجتما  و  ینی، خودکارآمدیب  روانشناختی مثبت، خوشب

( در 1۳۹6)  ایدهقان نژاد، حاج حسینی و اژه  .شود ث افزایش سرسختی می ع با  یگرنآموزش مثبتنشان دادند    (1۳۹2)دالور  

-های روانآموزان موثر بوده و منجر به بهبود سرمایهاندیشی بر افزایش سازگاری دانش پژوهشی نشان دادند که آموزش مثبت 

)  بردباری  های آن بوده است. مولفه   شناختی در کلیه های  نشان داد که آموزش مهارت   پژوهش خود  ( در1۳۹1طارمسرایی 

دبیرستانی خانواده مثبت اجتماعی دختران  بر سازگاری عاطفی و  بوده است.اندیشی  ایثارگر موثر  پژوهشی چیانگ،    های  در 

ات  ساد  آموزان موثر است.های سازگاری دانش اندیشی بر بهبود مهارت( نشان دادند که آموزش مثبت2015)  شین، لین و لی 

  ی آموزش مثبت اندیشی بر بهزیستی ذهنی دانش آموزان تاثیر مثبتنتیجه دست یافته که    ( در پژوهشی به این 1۳۹8و واحدی )

قدم  د.دار گودرزی،  ) قیصری  پادروند  و  قربانی  مثبت1۳۹۹پور،  آموزش  اثربخشی  به  پژوهشی  در  سازگاری  (  بر  اندیشی 

 د.اجتماعی و کاهش حساسیت بین فردی اشاره کردن

متع نشانددمطالعات  از جمله    کنترل رفتارهای مشکل آفرین   ناتوانی در علت به افراد دارای اختالل رفتاری  که دهدمی ی 

قلدرانه،تکانشگ رفتار  و  اجتماعیمحیط  سازگاری در  ری  و  آموزشی  خانوادگی،    و  ایهمشاور آموزشی، خدمات به های 

جهت  های مهارت آموزش ضرورت دارد، تاهمی میان  این  در  آنچه  دارند. نیاز  مالی و روانی هایحمایت در  این  ی  رفع 

  زمینه  این  در هدفمند و مدون های دوره در شرکت  طریق از  مشکالت و کمک به آنان در جهت سازگاری هر چه بیشتر



بیدانش  که  چرا  ،است سرمایه  و  آموزان  می بدیل  محسوب  جامعه  این    شوند.تاثیرگذار یک  از  هدف  رو  این    ،پژوهشاز 

 است.  12-15آموزان پسر دانش  کاهش تکانشگری و رفتار قلدریاندیشی به شیوه گروهی بر آموزش مثبت اثربخشی

 روش پژوهش 

بود.   پس آزمون با گروه کنترل -پیش آزمونروش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح   

رای اختالل رفتاری شهر  ادسال    12-15پسر  آموزان  جامعه آماری شامل تمامی دانش   جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:

   ۳0از میان جامعه آماری، تعداد    مشغول به تحصیل بودند.  متوسطه اولدر مقطع    1۴00-۴01یخرم آباد بود که در سال تحصیل 

ش  ها به رو، و در ادامه هر یک از آنای انتخابای چند مرحلهخوشهگیری  نمونهبه روش    دانش آموز دارای اختالل رفتاری

)اد تصگیری  نمونه   )  15فی در دو گروه آزمایش   ناحیه دو از ابتدابدین ترتیب که  نفر( جایگزین شدند.    15نفر( و کنترل 

 آموزان یک دانش  تصادفی صورت به ناحیه، این  پسرانه  هادبیرستان  میان از و ناحیه ، یکآبادخرمشهر پرورش و آموزش

معلمشماز   مرحله، این  از  پس  .شدند انتخاب مدرسه  از  فهرستی  تا شد خواسته  متوسطهتحصیلی مقطع   های پایه اناوران و 

بیشترین  نظر به که آموزانیدانش   دیگران، با مشکل شکنی، قانون  کالس، در اختالل ایجاد نظیر رفتاری، مشکالت آنان 

 مشکالت و ها توانایی مهپرسشنا معلم نسخه آن، از بعد .کنند تهیه داشتند، غمگینی و اضطراب  گیری، گوشه پرخاشگری،

 شرط سه واجد که  آموزانیدانش  از نفر ۳0  ها، بررسی داده از  پس  و شد تکمیل آموزان دانش  این  برای  آموزگاران توسط

آموزان  دانش رضایت   (ب ؛مشکالت  و ها توانایی  پرسشنامه معلم نسخه در باال نمره کسب(  الف  :شدند انتخاب ذیل بودند،

انتخاب آزمودنی  .شناختی روان درمان گونههرت  دریاف عدم   )ج آزمایش؛ در شرکت  جهت  از  از  بعد  به    آنانها، هر یک 

نفر( جایگزین شدند. آزمودنی های گروه آزمایش در   15نفر( و کنترل ) 15گیری تصادفی در دو گروه آزمایش )روش نمونه

  د.دنشی دریافت نکردقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند اما گروه گواه آموز 75جلسه  10قالب 

 ابزارهای پژوهش 

 ۳0توسط بارات ساخته شد. این آزمون یک مقیاس    1۹5۹مقیاس تکانشگری بارت در سال  :  ۵پرسشنامه تکانشوری بارات

گذاری وارونه سوال نمره  11شوند، ضمن اینکه  گذاری میای لیکرت نمرهها با مقیاس چهار درجهسوالی است که همه آیتم 

 از استفاده  (. با2007بشارت،  )کند  گیری میتکانشگری حرکتی و شناختی را اندازهامگی،  برنبیه  س سه مولف مقیااین  دارند.  

برای زیر مقیاس   7۴/0برای کل آزمون،    8۳/0  است، شده گزارش پرسشنامه این برای باالیی درونی پایایی آلفای کرونباخ

و     7۴/0حرکتی،   مقیاس توجهی  ببرای ز  7۳/0برای زیر  بی  مقیاس   ضرایب  همکاران و اختیاری  نیز ایران  گی. درامرنیر 

برای کل    8۳/0برای تکانشگری بی برنامگی و    ۴7/0برای تکانشگری حرکتی،    6۳/0برای تکانشگری توجهی،    78/0آلفای  

کرده گزارش  را  بخشیآزمون  بیرامی،  از  نقل  )به  خاکپور،  اند  و  فخاری  رودسری،  حاض1۳۹0پور  پژوهش  در  ضریب (.  ر 

 بود.  0/ 8۳باخ این مقیاس برابر با نمره ونکرآلفای 



گویه است   18 نویز تدوین شد. این مقیاس شامل( توسط ایلی2001مقیاس قلدری در سال )  :۶مقیاس قلدری ایلی نویز

 را رد زدوخو گویه 5 و بودن  قربانی گویه ۴ و قلدری رفتار گویه۹ سنجد.را می قربانی و زدوخورد قلدری، بعد سه که

دامنه  لیکرتی نوع  از  گذارینمره  دهد.می قرار شموردسنج )هرگز( ایبا  هولت   و اسپالگه   .است )همیشه(  پنج  تا  یک 

 از روش  مقیاس  پایایی برای کردند. استفاده واگرا و همگرا روایی و عاملی تحلیل از روایی مقیاس بررسی برای  ( 2001)

و   7۹/0،  87/0ترتیب   به قربانی و  زدوخورد قلدری، یاهمقیاس زیر از یک هر ضریب که شده استفاده کرونباخ آلفای

 سه از استفاده مقیاس با این  پایایی  (1۳۹2چالمه ) پژوهش  در.  (1۳۹۹نیا، عاشمیان و ابوالمعالی،  )به نقل از ملک  بود  70/0

 مقیاس  ن یا همگرای روایی  بود.  8۹/0و ضریب کل    71/0، قربانی  8۳/0، زدوخورد  ۹0/0قلدری   در  کرونباخ آلفای روش

در پژوهشی   (1۳۹۹عدیلی و سرداری )  .بود کل نمره با نویز ایلی  قلدری مقیاس ابعاد بین  بخش رضایت از همبستگی حاکی 

و    0/ 71، قربانی  0/ 77ها شامل، قلدری  ضریب اعتبار پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر کدام از خرده مقیاس

نمره  ژوپ   درارش کردند.  گز  76/0نزاع   با  برابر  مقیاس  برای کل  آلفای کرونباخ  از روش  استفاده  با  پایایی  نمره  هش حاضر 

 بود.   76/0

 گذاشتن تمایز جهت   (1۹67) و همکاران  راتر   توسط  آزمون این  :)معلم(  Bفرم    ۷مشکالت رفتاری راتر نامه  پرسش

 که  باشد  می  سؤال  26 شامل B فرم امه راتر شن رسپ .است شده یم تنظ رفتاری  مشکالت  دارای  کودکان  و  بهنجار کودکان  بین

 از: گیرد که عبارتندمی بر در را رفتاری اختالالت مختلف بعد 5 پرسشنامه این شود.  می گذاری( نمره0-2) لیکرت شیوه به

 هایتاررف ،سوال( 5) اجتماعی  ناسازگاری  ،سوال( 6)تعداد  افسردگی  و اضطراب  ،سوال( 5)تعداد  فعالی  بیش و پرخاشگری 

اجتماعی راتر و باشد  می   ۹ مقیاس  برش  نقطه   .سوال(  5)  توجه  کمبود  اختالل و سوال(   5)  ضد  تحقیق   (1۹۶7)طبق 

 در  که  (1۹67همکاران ) و راتر اولیه پژوهش در  .نظر گرفته شد  هت تمایز بین کودکان هنجار و دارای مشکل درج۹نمره

در    6/76اطفال   روانپزشک  ص خیتش اب پرسشنامه توافق  میزان شد، انجام  کودک  ۹1 مورد که  است  گزارش شده  درصد 

 توافق حدود درصد گرفت ( صورت2001همکاران ) و راتر توسط  که دیگری  پژوهش . دردار بوده استمعنی  01/0سطح  

 کرونباخ ای آلف  و  نیمه سازی  دو پایایی  ( در پژوهشی ضرایب 1۳۹۴گردید. کهریزی، مرادی و مومنی ) گزارش درصد 5/61

در پژوهش حاضر پایایی بدست آمده با روش آلفای کرونباخ برابر با   .کردند گزارش  ۹1/0و    8۳/0ترتیب   به پرسشنامه این 

 بود.  78/0

 شیوه اجرا 

منظور اجرای آموزش   انتخاببه  از  اافراد  پس  تعداد و زمان طالعا،  نوع درمان، نحوه حضور آن ها در جلسه،  تی در مورد 

  تکانشگریمیزان  آزمون به عمل آمد و  . در آغاز درمان ابتدا پیش اجرا شد  دوبارای  هفتهورت  ص  به ت  . جلسائه شدت ارااجلس

قلدریو   گرفت  رفتار  قرار  ارزیابی  مورد  سافراد  ب پ.  افراد  آموزش   هس  تحت  گروهی  گرفتند.   صورت  قرار  اندیشی  مثبت 

 پس  در مرحله آموزشی جلسات اتمام از پس   .فت ای انجام گردقیقه    75جلسه 10آموزش مثبت اندیشی به شیوه گروهی طی  

شده و با استفاده از   SPSSها وارد نرم افزار سپس داده  .قرارگرفتند موردآزمون  فوق پرسشنامه با مجددا گروه دو هر آزمون



)روش توصیفی  استفاده   و  (استاندارد  انحراف و میانگین  هایشاخصهای  کواریانس  آزمون    از با  و تحلیل  متغیره   تک 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   ( MANCOVA) یرهمتغ چند

 اندیشی بر گرفته از پروتکل درمانی سلیگمن  ه جلسات مثبتخالص 
  شماره جلسه اهداف  محتوا

با آشنایی    -مقدمه  -معرفه معرفی ماهیت برنامه -توضیح پیرامون جلسات -آشنایی اعضاء با یکدیگر

 چهارچوب برنامه 

  اول 

تفک دوبنحوه  یر  و  اره  عالئم  شناسایی  واقعه،  آن  با  برخورد  شیوه  واقعه،  ک 

 اندیشی های مثبتنشانه 

نحوه روبه رو شدن فکری مجدد با 

 یک واقعه

  دوم 

های  آشنایی و آموزش مهارت صید افکار و به زبان آوردن باورها و خودگویی

 مثبت و مبارزه با افکار منفی برای دانش آموزان 

آمو  آشنایی مو  های هارت  زش 

 ید افکارص

  سوم

آموزش مهارت تغییر دادن تصویرهای ذهنی و تصویرسازی درونی مثبت و ارائه  

 جدول و تصاویرآموزش مربوطه و آموزش استفاده از زبان 

تصویرهای  تغییر  مهارت  آموزش 

 ذهنی و تصویر سازی درونی مثبت 

  چهارم

خود راندن  و از  ها سکردن به ترها وآموزش مثبت نگاه  آموزش ارزیابی نگرش

 آن و رویارویی با باورهایی که حول آن ترس است 

  پنجم ارزیابی باورها  

های تفکر است  سازی که یکی از سبکبا بعد شخصیدانش آموزان  آشناکردن  

 و توسط سلیگمن بیان شده است 

  ششم آموزش شخصی سازی

ا افکار و بله بی مقاوزش چگونگمآ . پندارانههای فاجعه مجادله و مقابله با نگرش

 نگرش های فاجعه پندارانه 

  هفتم

  هشتم  آموزش سبک تفکر فراگیر سلیگمن مطرح شده استتوسط آشنایی آزمودنی ها با سبک تفکر فراگیرکه 

آموزش خوش بینی و تفکر خوش  بینانه و اقدام به آن بینی از طریق تفکرخوشارائه مهارت ایجاد خوش

 بینانه 

  نهم 

اندیشی ارائه شده، توضیح درباره نحوه  های مثبتمهارت  ربخشیان اثبررسی میز

آموزان، اختتام  های آموخته شده در زندگی روزمره برای دانشکاربرد مهارت

 .جلسه و تشکر  و قدردانی ازآزمودنی های شرکت کننده درجلسات

آموزش   اثربخشی  میزان  بررسی 

 مثبت اندیشی و اختتام جلسه  

  دهم

 

 ا یافته ه

به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون در گروه  1در جدول  اطالعات توصیفی مقیاس تکانشگری و قلدری بخش ابتدا  این در 

 آزمایش و کنترل ارایه شده است. 

 . اطالعات توصیفی  تکانشگری و قلدری به تفکیک مرحله سنجش در گروه ها  1جدول 

 املعو                              متغیر 

 ی آمار شاخص  

 پس آزمون  آزمون  پیش



 2۸.۰۰ 33.۶۰ میانگین گروه آزمایش  بی برنامگی 

 5.45 3.۰4 انحراف معیار 

 33.33 35.2۰ میانگین گروه کنترل 

 2.۶۹ 3.1۰ انحراف معیار 

تکانشگری  

 حرکتی 

 22.53 2۶.۰۰ میانگین گروه آزمایش 

 3.۶۶ 3.21 انحراف معیار 

 27.33 2۶.۶7 گینمیان گروه کنترل 

 3.۶۸ 2.35 انحراف معیار 

تکانشگری  

 شناختی 

 2۹.47 32.۹3 میانگین گروه آزمایش 

 4.75 3.53 انحراف معیار 

 33.33 33.۶۰ میانگین گروه کنترل 

 4.32 2.۰3 انحراف معیار 

 2۶.73 31.۹3 میانگین گروه آزمایش  قلدری

 4.4۶ 5.52 انحراف معیار 

.31 گینانمی  گروه کنترل  ۰۸  3۰.4۰ 

 4.5۶ 4.۶5 انحراف معیار 

 14.47 17.53 میانگین گروه آزمایش  زدوخورد 

 3.27 4.۸5 انحراف معیار 

 17.2۰ 17.۸7 میانگین گروه کنترل 

 2.7۸ 3.۰2 انحراف معیار 

 1۸.4۰ 2۰.13 میانگین گروه آزمایش  قربانی

 3.11 5.1۸ انحراف معیار 

 2۰.۶7 21.47 میانگین گروه کنترل 

 3.74 3.۶۸ انحراف معیار 

 

. قبل  همچنان که مالحظه می شود میانگین گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، نسبت به پیش آزمون کاهش نشان می دهد.  

فرض حاکی از  ها با آزمون شاپیرو ویلک انجام شد. این پیش فرض نرمال بودن دادهاز اجرای آزمون تحلیل کوواریانس، پیش 

شده بین توزیع نمرات گروه نمونه و توزیع نرمال در جامعه برابر با صفر است. نتایج این آزمون  دهمشاه  تفاوتآن است که  

پیش  در  متغیرها  تمام  داد که  و پس نشان  پیروی میآزمون  نرمال  توزیع  از  بهp>۰5/۰کنند)آزمون  بررسی  (. همچنین  منظور 



واریانس  پیش  یکنواختی  اس فرض  لوین  آزمون  از  کل  شد.  ها  معنیتفاده  از  اگر  باالتر  لوین  آزمون  در  باشد   ۰5/۰داری 

و در صورت عدمبه ها  واریانس  از آزمون فرض همگنی  استفاده میطورمعمول  آزادی  از اصالح درجه  این  تأیید  در  شود. 

( بود  برقرار  پژوهش  متغیرهای  ها  واریانس  همگنی  آزمون  نتایج  رگرسیون    (.p>۰5/۰پژوهش  های  شیب  مفروضه همگنی 

بدین معنی است که ضریب رگرسیون متغیر وابسته از روی متغیرهای همپراش در گروه ها یکسان باشد. با توجه به خروجی  

)پیش   همراه  و  آزمایش  متغیر  بین  تعامل  که  گردید  مشاهده  رگرسیون  ضرایب  همگنی  بررسی  برای  کوواریانس  تحلیل 

 (. p>۰5/۰)د، لذا شیب خط رگرسیون برای دو گروه آزمایش و کنترل یکسان است آزمون( معنادار نمی باش

تحلیل    به  ورود  قابلیت  پژوهش  این  های  داده  که  گردد  می  مشاهده  شده  مطرح  های  فرض  پیش  مجموع  به  باتوجه 

وابسته مورد بررسی    کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری را دارا می باشند و می توان تفاوت های دو گروه را در متغیرهای

 در جدول زیر آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری برای آزمون  فرضیه ی اصلی پژوهش آمده است. قرار داد.

آزمون  2جدول و  .  تکانشگری  و  اجتماعی  های  مهارت  نمرات  متغیری  چند  کوواریانس  تحلیل 

 قلدری در دو گروه  

شاخص  

 اثر آماری

ضریب  sig ا خطdf فرضیه F df ارزش زمون آ

 ایتا

دو  تفاوت 

با  گروه 

اثر   کنترل 

 پیش آزمون 

 ۰.7۰ ۰.۰۰1 17.۰۰ ۶.۰۰ ۶.72 ۰.7۰ اثرپیالی 

 ۰.7۰ ۰.۰۰1 17.۰۰ ۶.۰۰ ۶.72 ۰.3۰ المبدای ویلکس

 ۰.7۰ ۰.۰۰1 17.۰۰ ۶.۰۰ ۶.72 2.37 اثرهتلینگ 

بزرگترین ریشه  

 روی

2.37 ۶.72 ۶.۰۰ 17.۰۰ ۰.۰۰1 ۰.7۰ 

 

دهد پس از حذف اثر پیش آزمون با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری، یک اثر معنی دار برای  ان می  نش  2نتایج جدول  

که حداقل بین یکی از متغیرهای تکانشگری و   این اثر نشان می دهد عامل آموزش مثبت اندیشی »متغیرمستقل«وجود دارد.

رفتاری اختالل  دارای  پسر  آموزان  دانش  اجتماعی  های  مهارت  و  با  قلدری  با    که  اند  دیده  آموزش  اندیشی  مثبت  آموزش 

 (. p<۰5/۰، 4۰/۰دانش آموزان پسر دارای اختالل رفتاری گروه کنترل تفاوت معنادار  وجود دارد)المبدای ویلکس=

 تحلیل کوواریانس یک راهه در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری. آزمون 3جدول

 شاخص آماری       

 متغیرها 

منبع  

 تغییر

SS df MS F طح س

 معناداری 

ضریب 

 ایتا

 ۰.23 ۰.۰۰4 ۶.۶۹ 134.77 1.۰۰ 134.77 گروه  بی برنامگی 

    2۰.15 22.۰۰ 443.35 خطا 

 ۰.53 ۰.۰۰1 24.۹۶ 12۰.5۹ 1.۰۰ 12۰.5۹ گروه  تکانشگری حرکتی 



    4.۸3 22.۰۰ 1۰۶.3۰ خطا 

 ۰.22 ۰.۰۰۶ ۶.11 7۹.۹4 1.۰۰ 7۹.۹4 گروه  تکانشگری شناختی 

    13.۰۸ 22.۰۰ 2۸7.۸4 خطا 

 ۰.41 ۰.۰۰1 15.22 154.35 1.۰۰ 154.35 گروه  قلدری

    1۰.14 22.۰۰ 223.11 خطا 

 ۰.45 ۰.۰۰1 1۸.25 72.۰۹ 1.۰۰ 72.۰۹ گروه  زدوخورد 

    3.۹5 22.۰۰ ۸۶.۸۹ خطا 

 ۰.14 ۰.۰7 3.51 1۸.3۰ 1.۰۰ 1۸.3۰ گروه  قربانی

    5.21 22.۰۰ 114.5۶ خطا 

  

بی  می دهد، با حذف تاثیر متغیر پیش آزمون، فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار در مؤلفه های نشان  3نتایج جدول 

زدوخورد   و  قلدری  شناختی،  تکانشگری  حرکتی،  تکانشگری  گروه  برنامگی،  رفتاری  اختالل  دارای  پسر  آموزان  دانش 

مالحظه می گردد سطح معناداری حاصل شده   3دول  تایج جآزمایش نسبت به گروه کنترل، تایید می گردد. همانگونه که از ن

های   مؤلفه  زدوخوردبرای  و  قلدری  شناختی،  تکانشگری  حرکتی،  تکانشگری  برنامگی،  معناداری    بی  سطح  با  مقایسه  در 

ه  توجه بمتغیر وابسته( کوچکتر می باشد. در نتیجه با    5بر۰5/۰به دست آمده از اصالح بنفرونی )تقسیم سطح معناداری    ۰/ ۰۰۸

با   گفت  توان  می  شده  حاصل  های  های  ۹5میانگین  مؤلفه  اطمینان  تکانشگری  درصد  حرکتی،  تکانشگری  برنامگی،  بی 

 گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود داشته است.   شناختی، قلدری و زدوخورد 

 بحث و نتیجه گیری 

آموزان پسر  کاهش تکانشگری و قلدری دانش هی بر  هدف از انجام این پژوهش اثربخشی آموزش مثبت اندیشی به شیوه گرو

آموزان  اندیشی بر کاهش تکانشگری دانش آباد بود. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مثبتدارای اختالل رفتاری شهر خرم

ته  اندیشی بر کاهش تکانشگری پرداخ موزش مثبتدارای اختالل رفتاری موثر بوده است. تاکنون در پژوهشی به اثربخشی آ

ه است. اما نتایج چندین پژوهش حاکی از اثربخش بودن این رویکرد درمانی در بهبود بسیاری از متغیرهای روانشناختی  نشد

اطفی و اجتماعی دختران  اندیشی بر سازگاری عمثبت  حاکی از اثربخشی(  1۳۹1طارمسرایی )  بردباریپژوهش  است. از جمله  

-های سازگاری دانش اندیشی بر بهبود مهارت مثبت  حاکی از اثربخشی  (2015)  چیانگ، شین، لین و لی   پژوهشدبیرستانی؛  

اندیشی بر سازگاری  ( حاکی از اثربخشی آموزش مثبت1۳۹۹پور، قربانی و پادروند )قیصری گودرزی، قدمپژوهش  آموزان؛  

-ثبت موزش مآبخشی  حاکی از اثر(  1۳۹8سادات و واحدی )و پژوهش  آموزان  اجتماعی و کاهش حساسیت بین فردی دانش 



های مذکور است. در تبیین  رو، این یافته پژوهش به نوعی همسو با پژوهش از این بود.  آموزان  اندیشی بر بهزیستی ذهنی دانش

 بهتر را خود تا کندمی کمک نوجوانان و کودکان  به اندیشیمثبت آموزش که توان چنین استنباط نمود این یافته پژوهش می 

-می  تشویق آموزاندانش   اندیشی،مثبت آموزش در .کنند کنجکاوی  جهان  و خویشتن  درباره ودخ نظر پیرامون و بشناسند

 توانایی و کنند، بازشناسی  خود احترام ارتقای و افزایش  در را هاآن نقش  بازشناسند،  را خوب و مثبت هایتجربه تا شوند

ای چون تکانشگری  هش رفتارهای ناسازگارانهینه کا کنند، و همین عامل پیش زم کسب  را دیگران مثبت جنبه های شناخت

( اشاره کرد: وی  201۳توان به دیدگاه سلیگمن )همچنین در تبیین این یافته می   .(200۹سین و لیوبومیرسکی،  )در آنان است  

مثبت  ایارتق  و مثبت هیجان افزایش  بر برمشکالت، تمرکز جای به رویکردها سایر برخالف اندیشی معتقد است که در 

 اعتماد،  همدلی،  صمیمیت،  چون هاییتکنیک  از ایمجموعه از  اندیشیمثبت   آموزش مداخلة .دارد تأکید زندگی  ایمعن 

اندیشی با وجود هر یک از این تکنیک ها با تقویت همدلی و اعتماد سبب  و آموزش مثبت کند می  استفاده  تفاهم   و اصالت

تکانشگری خواهد شد. دیگر    کاهش  تحلیل  و  رفتار  فرضیه  تجزیه  اندیشی در کاهش  مثبت  آموزش  که  داد  نشان  پژوهش 

آموزان دارای اختالل رفتاری موثر بوده است. همانند دیگر متغیر این پژوهش، تاکنون در پژوهشی به اثربخشی  قلدری دانش 

این حال با  نشده است،  اشاره  افراد دارای اختالل رفتاری  قلدری  اندیشی در کاهش رفتار  مثبت  این  تومی   آموزش  نتیجه  ان 

،  (1۳۹6زاده )(، فرنام و مددی1۳۹6حسینیان و زندی پور)  صفارحمیدی،های  فرضیه پژوهش را به نوعی در راستای پژوهش

های ذکر شده نشان نتایج هر یک از پژوهش   ( دانست.1۳۹6)   اینژاد، حاج حسینی و اژهدهقان  و (1۳۹8سادات و واحدی )

اندیشی   مثبت  آموزش  که  ترت داد  بر  به  اجتماعی کودکان؛  مهارت یب  مثبت، خوشبهای  روانشناختی  های  حالت    افزایش 

توان  می پژوهشی، یافته این  تبیین  در  است.بوده  شناختی موثر  های روان؛ بهبود سرمایهبودنعی  اجتما  و  ینی، خودکارآمدیب

 اختالل رفتاری دارای آموزاندانش  در را و زندگی  به خود مثبت نگاه است توانسته اندیشیمثبت  آموزش که کرد عنوان

 سایر با اندتوانسته آموزاندانش  آن طریق از شده و مدرسه اجتماعی  محیط با بهتر ارتباط  به منجر امر، همین  دهد و توسعه

معلمان هاهمکالسی  مطابق چرا  .نمایند برقرار تریمنطقی  و مثبت تعامل خود و   ندمان نگرمثبت رویکرد مدافعان با که 

 تا  کندمی کمک فرد به نگریمثبت هایداشتن مهارت   (2007سیدریدس ) و کونستانتیوس ( و کارادماس،2006) ادماسکار

 طوربه را حیطه این  در آمده وجودبه و مسائل بنگرند خود اجتماعی  روابط و فردیبین  ارتباطات به دقت بیشتری و بینش  با

 خود این  که باشند داشته  تریهای معقوالنهپاسخ اجتماعی  مختلف  یط شرا و محیط  با متناسب و  حل و فصل نموده منطقی 

اما مانند هر پژوهشی، پژوهش حاضر نیز خالی از   ان است.آن  اجتماعی وکاهش قلدری در ایجاد سازگاری  در مهمی عامل

محدودیت این  وجود  که  نبود  یافته محدودیت  تعمیم  می ها  بیشتری  احتیاط  نیازمند  را  آن   وجود عدماز جمله:  ماید.  نهای 

آماری  پیگیری،  مطالعه نمونه  بودن  اولپسرها به محدود  متوسطه  مقطع  مقاطع  دخترها به  نتایج تعمیم که ی  دیگر   را و 

 محدودیت این  گرفتن  نظر در شود. با نظرگرفته در پیگیری دوره بعدی های پژوهش  در شود می سازد. پیشنهادمیناممکن 

 تکانشگری و قلدری کاهش بر آموزش مثبت اندیشی اثربخشی زمینه در را معناداری  و هم تایج من پژوهش  هاییافته  ها،

 در مفید درمان عنوان به آموزش مثبت اندیشی آمده، دست به نتایج اساس  بر و رو از این   .دهد می دست  به آموزاندانش 

درکاهش  حوزه قلدری روانشناسی  و  مورد می و شده قلمداد مؤثر آموزان دانش  تکانشگری   و مشاوران استفاده تواند 



 خواهند مؤثرتر زمانی ،نوجوانان   با مداخالتی و آموزشی درمانی، هایروش  که از آنجایی همچنین .  گیرد  قرار درمانگران

انجام چند صورت  به  که  بود و با بعدی های پژوهش  شود می  پیشنهاد  .شوند وجهی   و والدین  همزمان درمان آموزش 

 . شود مدت طوالنی و مستمر تغییرات باعت تا گیرد صورت آموزان دانش  این  نمعلما حتی و فرزندان

 سپاسگزاری 

در  تمامی  از   که  یادگیری شماره  مربیانی  ناتوانی  دانش   آبادشهر خرم  4مرکز  تمامی  این  و  انجام  در  را  ما  که  عزیز  آموزان 

 پژوهش یاری نمودند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 ها نوشت پی

1. behavioral disorder 

2. Impulsivity  

3. Bullying Behavior  

4. positive  

5. Barat impulsivity questionnaire 

6. Illinois Bullying Scale  

7. Rutter Behavioral Problems Questionnaire Form B (Teacher) 
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