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شفیق ،.موللی ،گیتا ،.فرهود ،داریوش ،.و بیگلریا ،،اکبر .)1392( .اثربخشی مهارتهای مثبتاندیشی بار

افزایش شادکامی نوجوانا ،دختر کمشنو. .دوفصلنامهی روانشناسی بالینی کودک و نوجاوا-54 :)1(1 .،

شیوهی ارجاعدهی به اين مقاله :رستمی ،محمد ،.یونسی ،سیدجالل ،.بیاتشهبازی ،فرزانه ،.مهرباا،،

چکيده
مقدمه :آسیب شنوایی میتواند کیفیت زندگی نوجوانان کمشنوا را تحت تأثیی قأ ار دهأد و بأ
انزوای اجتماعی و افس دگی منج شود .هدف پژوهش حاض ب رسی ای بخشی آموزش گ وهی
مهارتهای مثبتاندیشی ب افزایش شادکامی نوجوانان دخت کمشنوا بود.
روش :روش پژوهش از نوع آزمایشی (ط ح پیشآزمون و پسآزمون با گأ و کنتأ ب بأود .از
میأأان دانأأشآمأأوزان دخت أ کأأمشأأنوای دبی سأأتانی واقأأن در جنأأو ته أ ان  24دخت أ ب أ روش
نمون گی ی چندم حل ای انتخأا و بأ رأورت تفأادفی در گأ و آزمأایش و کنتأ

گماشأت

شدند .گ و آزمایش ب مدت  8جلس تحت آموزش مهارتهأای مثبأت اندیشأی قأ ار گ فأت.
ب ای جمنآوری داد هأا از پ سشأنام ی شأادکامی آکسأفورد و بأ ای تحلیأد داد هأا از تحلیأد
کواریانس استفاد شد.
يافتهها :نتایج نشان داد ک آموزش مهأارتهأای مثبأتاندیشأی بأ افأزایش شأادکامی دختأ ان
کمشنوا تثیی معناداری داشت است (p>0/01ب.
نتيجه گيری :آموزش مهارتهای مثبتاندیشی روش مناسبی جهت مداخالت روانشأناختی در
نوجوانان دخت کمشنوا است.
كليدواژهها :مهارتهای مثبتاندیشی شادکامی کمشنوایی نوجوانان

 . 1دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهرا،
 .2نويسندهی مسئول :استادیار ،گروه مشاوره ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهرا)jounesi@uswr.ac.ir( ،
 .3کارشناس کودکا ،استثنائی ،دانشگاه تهرا،
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهرا،
 .5استادیار،گروه روانشناسی وآموزش کودکا ،استثنائی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهرا،
 .6استادیار ،گروه ژنتیک ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهرا،
 .7استادیار ،گروه آمار ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهرا،
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مقدمه
از نظ انجمن بینالمللی ناشنوایی1ارالح «کمشنوا» ب آن دسأت از افأ ادی اطأال
میشود ک شنواییشان ب حدی نیست ک ب ای پ دازش اطالعات ب آن تکی و از آن
استفاد کنند (پاتد2010 2ب .نتایج نشان میدهد ک ناشنوایی شأاینتأ ین نصأح حسأی
عفبی در انسان است و از ه  1000کودک یک کودک با کمشنوایی شدید یا عمیق
ب دنیا میآیأد .ایأن کودکأان در بأیش از  90دررأد مأوارد از خأانواد هأایی متولأد
میشوند ک هیچ تج ب ی کمشأنوایی در خأانواد و اعضأای آن وجأود نأدارد .بأ ای
بیشت این خانواد ها ف زندشان نخستین ف د کأمشأنوایی اسأت کأ تأاکنون دیأد انأد
(موللی و نعمتی 1388ب .تحصیصات نشان میدهد ک عوامأد محییأی و تنتیکأی تص یبأا
 50دررأأد در مشأأکالت شأأنوایی نصأأش دارنأأد (اکبأأ ی تیمأأوری ابوالصاسأأمی و
خورشیدیان 1392ب.
اغلأأب نوجأأوانی را دور ی دشأأواری از زنأأدگی در نظ أ مأأیگی نأأد .نوجأأوانی
همچنین زمانی ب ای گ فتن تفمیمات بزرگ بأ ای آینأد اسأت .بأ عأالو ی ایأن
مشکالت در این دور ی حساس داشتن یک اختال شنوایی وضأعیت را دشأوارت
میکند (سأالی آرسأد و بلنأین2009 3ب .تحصیصأات نشأان مأیدهأد کأ مشأکالت
سالمت روان در نوجوانان کأمشأنوا  1/5ب ابأ شأاینتأ از نوجوانأان بأدون مشأکد
شنوایی است (والک 2013 4ب .نوجوانان کمشنوا ارتباطات ضعیف منج بأ سأیوح
پایینی از دانش هیجانی5و مهارتهای مصابل ای ضعیف میشود .از ط فأی اخأتال ت
عاطفی همچون اضی ا

ممکن است در نتیج عزت نفس پایین و مسائلی مأ تب

1.
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با هویت در نوجوانان کمشنوا ایجاد شود .شکست تحفأیلی و مشأکالت ارتبأاا بأا
گ و همسا ن همچون انزوا نیز میتواند مسبب اضی ا در مدرس باشأد .در ایأن
میان نصش مهم خانواد را نمیتوان در اضی ا کودکان کمشنوا از نظ دور داشت.
مشکالت در خانود ارتباا مستصیمی با مشکالت ارتباطی دارد ک این خأود باعأ
ایجاد دشواری بیشت در حد مسائد ارتباطی ب خاط ارتباطات ضعیف و کأجفهمأی
میباشد .در کد این کودکان اغلب مشکالت ف اوانی در بیان و توریف احساسات
و تجار

خود دارند ک همین مسثل ممکن اسأت موجأب نمایأان شأدن مشأکالت

هیجانی ب رورت مشکالت رفتاری شود (والک 2013ب.
ه چند پژوهشهای اننشأتشأماری خفورأا در ایأ ان در رابیأ بأا مشخفأات
روانشناختی اف اد با آسیب شنوایی وجود دارد امّا در سیح کلی و جهانی آنچأ کأ
راجن ب اف اد کمشنوا اشار شد است افس دگی را در این اف اد تثیید ک د است .ب
عنوان مثا تنسن رایف کوونب گ سأاد ب یأ و ف یجنأز2011(1ب نشأان دادنأد کأ
نوجوانان کأمشأنوا میأزان بأا ت ی از افسأ دگی را نسأبت بأ نوجوانأان شأنوا تج بأ
میکنند .همین پژوهشن ان مشکالت ارتباطی تنشهای خانوادگی و پیشداوریهای
اجتماعی را ب عنوان عوامد افس دگی و مشکالت رفتاری شأدید نوجوانأان کأمشأنوا
بیان ک د اند .ب عبارتی فصدان شنوایی باع مح ومیت و یا تثخی در رشد اجتمأاعی
میشود و این درحالی است ک رشد اجتمأاعی رأحیح در پ ورانأدن عأزت نفأس و
شادکامی نصش بسزایی دارد.
اسأأتوارت واتسأأون کأأالرک ایمیأأ و دیأأ ی 2010(2ب بیأأان مأأیدارنأأد کأأ
شادکامی 3یکی از حوز های شاین تحصیصات روانشناسی مثبتنن 4است و اخیأ ا بأ

1. Theunissen,

Rieffe, Kouwenberg, Soede, Briaire & Frijns
Watson, Clark, Ebmeier & Deary
3. happiness
4. positive psychology
2. Stewart,
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طور وسین در حأوز ی کأودک و نوجأوان مأورد میالعأ قأ ار گ فتأ اسأت .آنأان
معتصدند شادکامی و شادی ارید شناسایی و پ ورش بنیادیت ین قابلیتها و استفاد
از آنها در عشق ف زندپ وری و کار روزم است و همین قابلیتها و فضیلتها ب
عنوان حفاظی در مصابد مشکالت و اختال ت روانشناختی عمد ک د و مأیتوانأد
کلید رسیدن ب بهبودی باشد (اسأتورات و همکأاران 2010ب .در رابیأ بأا اجأزا و
مؤلف های شادکامی اعتصاد ب این است ک شادکامی دارای  3مؤلف ی ارلی اسأت:
 -1میزان و درج ی عاطف ی مثبت  -2فصدان احساسات منفی همچون افسأ دگی و
اضی ا و  -3سیح متوسیی از رضایتمندی طی یأک دور ی خأا

از زنأدگی

(استورات و همکاران 2010ب .کابو سلینمن پت سون داین ماتیو زاک چأاپمن
و تامسأون2011(1ب معتصدنأأد کأ نوجوانأان در آمأأوزش شأأادکامی و مثبأأتاندیشأأی
تشویق میشوند تا تج ب های مثبأت و خأو خأود را بازشناسأند و نصأش آنهأا در
افزایش و ارتصای احت ام ب خأود و عأزت نفأس را دریابنأد و بأا ایأن حأا توانأایی
شناخت جنب های مثبت دینأ ان را کسأب کننأد .آنأان همچنأین مأیآموزنأد تأا در
جهان موضعی فعا اتخاذ کنند و زندگی خود را شخفا شکد دهند ن این ک هأ
آنچ ب س شان میآید را ب گون ای منفعد بپذی ند.
والک (2013ب اشار میکند ک در کار با نوجوانأان کأمشأنوا تم کأز اولیأ بأ
افزایش دانش هیجانی و تنظیم هیجانی اغلب پیش از سای درمانهای تخففأیتأ
زم و ض وری میباشد .خانواد درمانی اغلب مفیأد اسأت درحأالی کأ مأداخالت
درمانِ شناختی -رفتاری و روش بازپ دازش حساسیت ح کات چشم2ممکأن اسأت
در کودکان کمشنوا نیاز ب تحصیصأات بیشأت ی داشأت باشأد .در حأا حاضأ اظهأار
میشود روشهای درمانی ک حالتهای مثبت ایجأاد مأیکننأد در کأاهش دادن و
1. Kobau,

Seligman, Peterson, Diener, Matthew, Zack, Chapman & Thompson
Eye Movement Desensitization Reprocessing
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تسکین افس دگی کودکان و نوجوانان مؤی هستند .ب ای نمون استوارت و همکاران
(2010ب در پأأژوهش خأأود بأ ایأأن نتیجأ رسأأیدند کأ نوجوانأأان بأأا سأأیوح بأأا ی
شادکامی مشکالت هیجانی و رفتاری کمت ی را تج ب میکنند .همچنین سلینمن
رشأأید و پأأارکس2007(1ب در پژوهشأأی بأأا اسأأتفاد از رواندرمأأانی مثبأأتننأأ بأأا
جمعیتهای از نظ بالینی افس د دریافتند ک شناسایی نی وهای اختفاری شخح
و یأأافتن را هأأای اسأأتفاد از آنهأأا منجأ بأ کأأاهش و تثبیأأت افسأ دگی مأأیشأأود
(بأأورنز20102ب .در پژوهشأأی دین أ کأأابو و همکأأاران (2011ب نشأأان داد انأأد ک أ
میتوان مهارتهای زم ب ای ب خوردار بودن از خوشبینی و مثبتنن ی مبتنأی بأ
واقعیت را ب کودکان و نوجوانان آموزش داد و آنها را در ب اب مسائد و مشکالت
ایمنسازی روانی ک د .خدایاری ف د (1379ب بیان ک د ک درمان مبتنأی بأ تصویأت
ب داشتهای مثبتِ شخفی ب افزایش توریفهای مثبت ف د از خود مأیانجامأد و
موجب افزایش اعتماد ب نفس و کاهش افس دگی میشود.
با توج ب ماهیت ناتوانکنند ی مشکالت شأنوایی و پأایین بأودن شأاخحهأای
سالمت روان در این گ و عظیم ک درحصیصت معلولیت پنهانی را تج ب میکننأد و
همچنین عدم وجود میالعأاتی پی امأون شأادکامی در افأ اد ناشأنوا انجأام پأژوهش
درمانی در مورد شادکامی اف اد کمشنوا بسیار ض وری ب نظ میرسد .بناب این ایأن
پژوهش با هدف ب رسی ای بخشی آموزش مهارتهأای مثبأتاندیشأی بأ افأزایش
شادکامی نوجوانان دخت کمشنوا انجام گ فت است.
روش
روش تحقيق :این پژوهش از نأوع مداخلأ ای و بأ روش تج بأی و بأا طأ ح
پیشآزمون و پس آزمون با گ و کنت

انجأام گ فأت .در ایأن پأژوهش آمأوزش
Rashid & parks

1. Seligman,
2. Burns
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گ وهی مهارتهای مثبت اندیشی ب عنوان متغی مستصد و شادکامی ب عنوان متغی
وابست در نظ گ فت شد.
شركت كنندگان در پژوهش :جامعأ ی آمأاری شأامد کأد دانأشآمأوزان
آموزشنا های م بوا ب کمشنوایان دخت مصاطن دبی ستان واقن در جنأو تهأ ان در
سا تحفیلی  1391-92بود .نمون ی پژوهش شامد  24نف ( 12نف گ و آزمایش و
 12نف گ و کنت ب از دانشآموزان دخت آموزشناهای انتخا شد ی جنو ته ان
بود ک در س پای ی او دوم و سوم دبی سأتان بأا روش نمونأ گیأ ی چندم حلأ ای
انتخا شدند و سپس ب رورت تفادفی در گ و های آزمایش و کنتأ

جأاینزین

شدند .زم ب ذک است انتخا حجم نمون ب این اساس تعیین گ دید است کأ در
گ و های حدود  12نف ب هم ا یک رهب ف رت مناسبی را ب ای تعامد با دینأ ان
و در مصابد حداقد زمان را ب ای فعالیتهأای فأ دی و احسأاس مهأم بأودن در گأ و
ف أ اهم مأأیکنأأد (کأأوری1و کأأوری 2006ب .مأأالکهأأای ورود و خ أ و در ایأأن
پژوهش عبارتند از:
 -1نم ی شادکامی کمت از  40در پ سشنام ی شادکامی آکسفورد  -2ضأ یب
هوشی در محدود ی  90تا  -3 110نداشتن سابص ی بست ی در بیمارستانهای روانأی
(ب اساس پ وند های مشأاور ایب  -4نداشأتن پ ونأد ی بیمأاریهأای روانپزشأکی و
تشخیح سای اختال ت روانی  -5عدم سابص ی سو مف ف مواد مخأدر (ب اسأاس
پ وند های مشاور ایب  -6تحت درمان روشهای ای بخشی دین نبودن و  -7تماید
و رغبت ب ای ش کت در پأژوهش .مالحظأات اخالقأی نیأز در ایأن پأژوهش شأامد:
حضور داوطلبانأ ی اعضأا در جلسأات ب نامأ ی مشأاور ی گ وهأی تکمیأد نمأودن
پ سشنام ها با مید و رغبت توس اعضا ب نام ریأزی مناسأب بأ ای اجأ ای جلسأات

1. Corey
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مشاور ب گون ای ک مزاحم تدریس دبی ان و ب نام هأای مدرسأ ننأ دد ننهأداری
اطالعات و نام اف اد ب رورت مح مان و ب گزاری جلس بأ ای گأ و کنتأ

بعأد از

اتمام پژوهش.
ابزار گردآوری دادهها :در ایأن پأژوهش پ سشأنام ی زیأ بأ ای جمأنآوری
داد ها استفاد شد:
پرسشنننامهی شننادكامي آكسننفورد :ایأأن پ سشأأنام توسأأ آرجیأأد و
لو1989(1ب و ب اساس پ سشنام ی افس دگی بأک 2سأاخت شأد اسأت .پ سشأنام ی
شادکامی آکسفورد شامد  29گوی است ک ه گوی امتیاز بأین رأف تأا  3را دارا
میباشد .حداقد نم در ایأن پ سشأنام رأف و حأداکث آن  87مأیباشأد (بیأانی
2008ب .مؤلف های مورد سنجش این پ سشنام عبأارتانأد از :رضأایت از زنأدگی
ح مت خود بهزیستی فاعلی رضایت خاط و خلأق مثبأت .آرجیأد و لأو (1989ب
پایایی این پ سشنام را ب کمک ض یب آلفای ک ونباخ  0/90و پایأایی بازآزمأایی
آن را طی هفت هفتأ  0/78گأزارش کأ د انأد .روایأی همزمأان ایأن پ سشأنام بأا
استفاد از ارزیابی دوستان اف اد دربأار ی آنهأا  0/43محاسأب شأد اسأت و اعتبأار
ساز ی آن با استفاد از عاطف ی مثبت خشنودی و عاطف ی منفی بأ ت بیأت 0/32
 -0/52 0/57گزارش شد است .همبستنی این پ سشنام با مصیاس عاطف ی مثبأت
ب دابأأ ن  0/32بأأا شأأاخح رضأأایت از زنأأدگی آرجیأأد  0/57و بأأا پ سشأأنام ی
افس دگی بک  -0/52محاسب شد است( آرجیأد و لأو 1989؛ بأ نصأد از بیأانی
2008ب .در پژوهشی در ای ان نیز با  25نف از دانشجویان آلفأای ک ونبأاخ  0/93بأ
دست آمد .همچنین همسانی درونی ب ای گ و م دان و زنان ب ت تیأب ب ابأ 0/94
و 0/90و پایایی بازآزمایی پس از  7هفت  0/78ب دست آمد (بیانی 2008ب.
1. Argyle

& LU
Depression Inventory

2.Beck
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روش مداخلننه :گأ و آزمأأایش بأ مأأدت  8جلسأ (هأ هفتأ دو جلسأ ی 45
دقیص ایب آموزش مهارتهای مثبتاندیشی دریافت ک دند .آمأوزش مهأارتهأای
مثبتاندیشی با استفاد از دسأتورالعمد کأابو و همکأاران (2011ب و همچنأین کأار

1

(2004ب رورت گ فت و خالر ی محتوای جلسات ب ش ح زی میباشد:
جلس ی او  :اج ای پیشآزمون مع فی و شناسایی اعضا بأ یکأدین مع فأی
ماهیت و اهداف ب نام ش ای اج ا و طو دور ب ای گ و و نیز تشکید دو گ و
 4نف ی ب ای ش وع کار در جلس ی دوم.
جلس ی دوم :ه ف دی روی یک کاغذ تمأامی نصأاا قأوت خأود را یادداشأت
میکند .بدیهی است این کار با آرامش و هم ا با تم کز انجام میگی د.
جلس ی سوم :ه ف دی حداقد دربار ی پنج تج ب یا خاط ی خو خود فک
میکند و عناوین آنها را یادداشت میکند.
جلس ی چهارم :ه ف د اهمیت نسبی نصاا قوت می حشأد در م حلأ ی او و
دوم را ب ت تیب اولویت مشخح میکند از بین نصاا می حشد  5تأا  8توانمنأدی
را ک نصاا قوت قابد اتکا خوانأد مأیشأود انتخأا و شأواهد و معیارهأایی ارائأ
میکند دا ب این ک باارزشت ین نصاا قوت او قابد اتکا وی هستند.
جلس ی پنجم :ه یک از اعضا ب نوبت اولین خاط یا تج ب ی مثبأت خأود را
بازگو میکند .این کار ب ای تمام اعضای گ و تک ار میشود تا هأ عضأوی تمأام
خاط های نوشت شد را بازگویی کند .هننامی ک یکی از اعضأای گأ و بأ بیأان
خاط و تج ب ی مثبت خود میپ دازد بصی ی اعضای گ و نصاا مثبت گوینأد را
در ش ح آن تج ب ب دقت یادداشت میکنند .بدیهی است در حأین گأوش کأ دن
تماس چشمی ب ق ار است.

Carr

1.
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جلسات ششم و هفتم :ادام ی بازگویی خاط ات.
جلس ی هشتم :در این جلس گویند نصاا قأوتی را کأ گأ و در او تشأخیح
داد است را از زبان خود آنهأا مأیشأنود و از آنهأا تشأک مأیکنأد .هأ عضأوی
فه ست نصاا مثبت خود را تحوید میگی د و با نصاا مثبت ارائأ کأ د در ابتأدای
ش وع دور مصایس میکند و ب نصاا مشت کی میرسد .در پایان اعضای گأ و بأ
درک جدیأأدت ی از خأأود دسأأت مأأییابنأأد و در آینأأد اتکأأای بیشأأت ی ب أ نص أاا
شناساییشد خواهند داشت .در آخ این جلس پسآزمون ب عمد آمد.
روند اجرای پژوهش :در ابتدا از میان آموزشنا های م بوا ب ناشنوایان در
شه ستان ته ان یک م کز دخت ان مصین دبی ستان ک تعداد کافی دانشآمأوزان را
جهت انجام پژوهش دارا بود (حداکث  50نفأ ب در جنأو تهأ ان انتخأا گ دیأد.
سپس در آموزشنا انتخا شد ب روی دانشآموزان س کأالس او دوم و سأوم
دبی ستان پ سشنام ی شادکامی آکسفورد ب عنوان پیشآزمون بأ اجأ ا درآمأد24 .
نف ی ک نم ی شادکامی آنهأا زیأ ( 40متوسأ و کمتأ 40- 42ب بأود انتخأا
شدند .در م حل ی بعدی اف اد انتخا شد ب رورت تفادفی در دو گ و  12نفأ
آزمایش و کنت

گماشت شدند .زم ب ذک است کأ بأا کمأک مأدی ان مأدارس

انتخا شد ف مهایی جهت رضایت والدین و دانشآموزان تهیأ گ دیأد و پأس از
کسب رضأایت کتبأی از والأدین و دانأشآمأوزان پینیأ ی م احأد پأژوهش آغأاز
گ دید .همچنین پیش از آغاز پأژوهش بأا م اجعأ بأ پ ونأد هأای دانأشآمأوزان
ب گزید شد نم های ض یب هوشی آنان ب رسی شد .ایأن کأار جهأت اطمینأان از
تناسب ض یب هوشی اعضای گ و و همچنین حذف ای متغی هوش انجام گ فأت.
در م حل ی بعد از معلمان متخفح در این زمین کمک گ فت شد تا در این زمین
همکار پژوهشن باشند .سپس درمان  8جلس ای ب روی گ و آزمایش آغاز شأد و
در این مدّت گ و کنت

مداخل ای را دریافت نک د .در پایان دور بعد از گذشت
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 48ساعت از اتمام مداخل بار دین پ سشنام ی شادکامی آکسفورد ب روی ه دو
گ و کنت

و آزمایش اج ا گ دید و داد ها با استفاد از ن م افزار  SPSSو آزمأون

تحلید کوواریانس تجزی و تحلید شد.
يافتهها
در این پژوهش  24نوجوان کمشنوا در جلسات درمانی ش کت ک دنأد کأ بأ
طور مساوی در دو گ و  12نفأ ی آزمأایش و کنتأ

جأاینزین شأدند .میأاننین

نم ی شادکامی دخت ان در پیشآزمون  32/04و در پسآزمأون  38/91بأ دسأت
آمد (جدو 1ب.

جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد پيشآزمون و پسآزمون
شادكامي گروه آزمايش و گروه كنترل

گو
آزمایش
کنت
کد

پیش آزمون
میاننین
32/16
31/91
32/04

انح اف استاندارد
1/02
1/31
1/16

پس آزمون
میاننین
45/08
32/33
38/91

انح اف استاندارد
2/99
1/43
7/87

ب ابأ ی
با توج ب عدم معناداری نتایج آزمون لأوین بأ ای ب رسأی پأیشفأ
واریانسها (p>0/525؛ f=0/275ب و عدم معناداری آزمون کلمنأ وف-اسأمی نف
ب ای ن ما بودن توزین داد ها (p>0/054؛ K.S=1/345ب میتوان گفت کأ شأ ا
ب اب ی واریانسها رعایت شد و توزین داد هأای م بأوا بأ شأادکامی نیأز ن مأا
میباشد.
همانیور ک در جدو  2مالحظ میشود ای گ و یا مداخل با حذف و کنت
متغی پیشآزمون از لحاظ آماری معنادار است ( p>0/01و ض یب اتأا ب ابأ 0/91ب.
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میتوان گفت ک

آموزش مهارتهای مثبأتاندیشأی بأ افأزایش شأادکامی دختأ ان کأمشأنوا تأثیی
معناداری داشت است.
جدول  .2خالصهی نتايج تحليل كوواريانس جهت مقايسه پس آزمون شادكامي دختران
كم شنوا در گروه آزمايش و كنترل با حذف اثر پيشآزمون

منبن

درج آزادی

میاننین مجذورات

F

p

متغیی هم پ اش (پیش آزمونب
گو
خیا
کد

1
1
21
24

9/968
1008/735
4/938

2/019
204/279

0/170
0/001

بحث و نتيجه گيری
هأأدف پأأژوهش حاض أ تعیأأین ب رسأأی توانبخشأأی روانأأی مبتنأأی ب آمأأوزش
مهارتهای مثبتاندیشی ب افزایش شادکامی نوجوانان دخت با مشکد کأمشأنوایی
بود .پأس از اجأ ای آمأوزش مهأارتهأای مثبأتاندیشأی در  8جلسأ یافتأ هأا از
ای بخشی آموزش مهارتهای مثبأتاندیشأی بأ افأزایش شأادکامی دانأشآمأوزان
کمشنوا حکایت میکند.
با توج ب محدود شدن پژوهش در مورد ای بخشی مهارتهای مثبتاندیشی ب
دانشآموزان کمشنوا میتوان گفت ک این نتیجأ در راسأتای یافتأ هأای کأابو و
همکاران (2011ب استوارت و همکاران(2010ب سلینمن و همکاران ( 2007ذک
شد توس بورنز 2010ب میباشد .ب عنوان نمون کابو و همکأاران(2011ب نشأان
دادند ک میزان افسأ دگی در کودکأانی کأ آمأوزش مهأارتهأای تفکأ و رفتأار
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خوشبینی را دریافت نمود اند تا  50دررد کأاهش یافتأ اسأت .همچنأین نتأایج
پژوهش حاض با نتایج خأدایاری فأ د (1379ب هماهنأ

مأیباشأد .خأدایاریفأ د

(1379ب نشان داد مداخل ی مبتنی ب تصویت ب داشتهای مثبت شخفأی مأیتوانأد
موجب افزایش توریفهای مثبت ف د از خود و اعتماد ب نفس و کاهش افس دگی
شود.
کابو و همکاران (2011ب بیأان مأیکننأد از جملأ اسأت اتژیهأایی کأ بأ طأور
موفصیت آمیزی باعأ

افأزایش پایأدار شأادکامی مأیشأود شناسأایی و اسأتفاد از

ظ فیتهای درونی در را های جدیدت مأیباشأد .نوجوانأان از ط یأق مهأارتهأای
مثبتاندیشی تشویق میشوند تا تج ب های مثبت و خو خود را بازشناسند و نصش
آنها در افزایش و ارتصای احت ام ب خود و عزت نفأس را دریابنأد و بأا ایأن حأا
توانایی شناخت جنب های مثبت دین ان را کسب کنند .آنان میآموزند تا در جهان
زندگی خود را شخفا شکد دهند موضعی فعا اتخاذ کنند و ن این ک ه آنچأ
ب س شان میآید را ب گون ای منفعد بپذی ند (کابو و همکاران 2011ب.
در تبیین نتایج این پژوهش میتوان گفت کأ کأابو و همکأاران (2011ب بیأان
ک دند ک در آموزش مهارتهای مثبأتاندیشأی شأ اییی بأ ای نوجوانأان فأ اهم
میشود ک از آن ط یق میتوانند ضأمن بازشناسأی و یأادآوری تج بأ هأای مثبأت
خودشان از جنب های مثبت دین ان نیز آگاهی یابنأد کأ ایأن بأ نوبأ ی خأود در
افزایش حس احت ام ب خود و شادکامی دانشآموزان مأؤی اسأت .عأالو بأ ایأن
میتوان گفت ک نوجوانان ناشنوا ب علأت ضأعف در مهأارتهأای ارتبأاطی و دارا
بودن مشکالتی در بیان احساس و تجار خود ف رت کمی ب ای بح

راجأن بأ

خود و در نتیج شناسایی ظ فیتها و قابلیتهای خود ب عنوان یکی از منابن اتکأا
شخح در زندگی دارند؛ زی ا این ف رت در موقعیأت گ وهأی فأ اهم مأیشأود و
نوجوان کمشنوا در یک فضای مملو از احت ام قادر بأ بیأان احساسأات و تجأار
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خود و دریافت بازخورد از اعضای گ و میشود .این وضعیت میابق با روانشناسی
مثبت نن موجب آشکار شدن نصاا قوت و مثبت شخح ب ای خودش و در نتیج
کأأاهش افسأ دگی و افأأزایش سأأای مؤلفأ هأأای سأأالمت روان از جملأ شأأادکامی
میشود.
از جمل محدودیتهای این پژوهش انجام این پژوهش در بین دخت ان نوجوان
کمشنوا بود است و تعمیم نتایج ب جامع ی نوجوانأان پسأ دارای مشأکد شأنوایی
باید با احتیاا رورت گی د .بناب این در رفن محدودسأت بأا در تحصیصأات اینأد
پیشنهاد می شود کأ انجأام چنأین پژوهشأی در میأان نوجوانأان پسأ دارای مشأکد
کمشنوایی نیز انجام گی د .ب اساس نتایج ب دست آمد از پژوهش حاض آموزش
مهارتهای مثبتاندیشی میتواند روش مناسبی در مأداخالت روانشأناخنی بأ ای
نوجوانان کم شنوای دخت باشد .بناب این در م اکز تخففی رواندرمانی و مشأاور
و مخفورا م اکز مشاور م بوا ب کودکان استثنایی مأیتأوان از یافتأ هأای ایأن
پژوهش بأ ای پیشأنی ی از افسأ دگی و افأزایش شأادکامیِ کودکأان و نوجوانأان
کمشنوا استفاد ک د .از پیشنهادهای دین این پژوهش این است کأ کأ آمأوزش
مهارتهای مثبتاندیشی و خوشبینی ب رورت یأک ب نامأ ی مأنظم و مأدون در
طو سا تحفیلی ب دانشآموزان دارای مشکد کمشنوایی ارائ شود تا بتأوان از
این ط یق ب کاهش مشکالت روانشناختی در آنان کمک نمود.
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