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Abstract
Introduction: Depression is one of the most common mental disorders and its growing prevalence 
among students has become a concern. The aim of this study was to determine the effect of "Teachers' 
Corrective Feedback" on the expression and mental vitality of female students with depression 
syndrome in high school in Kangavar city.
Methods: This research was a quasi-experimental study in which a pretest-posttest design with a 
control group was used. The sample of the study was 40 subjects who were among the female high 
school students with depression syndrome, receiving a score higher than the cut-off point of 18 out 
of 63 in the "Beck Depression Inventory II” of Kangavar city (Kermanshah province). Samples 
were selected by convenience sampling method and by simple random sampling method, they were 
assigned to the intervention groups of "Teachers' Corrective Feedback" (20 people) and control (20 
people).
Demographic questionnaire, "Assertiveness Scale" and "Mental Vitality Scale" were used to collect 
data in the pretest and posttest stages for the intervention and control groups. Content validity 
was measured by qualitative method and reliability by internal consistency method by calculating 
Cronbach's alpha coefficient. For the intervention group, they received "Teachers' Corrective 
Feedback" for 10 sessions of 90 minutes per session. During this period, the control group did not 
receive any intervention. Data were analyzed in SPSS. 24. 
Results: Analysis of covariance showed a significant difference between the two groups (P <0.01). In 
addition, the level of assertiveness and mental vitality of the intervention group increased significantly 
compared to the control group (P <0.01).
Conclusions: "Teachers' Corrective Feedback" has a positive and significant effect on the level of 
assertiveness and mental vitality of students with depression syndrome. It is suggested that teachers 
use "Teachers' Corrective Feedback" to increase the expression and mental vitality of female students 
with depression syndrome.
Keywords: Teachers' Corrective Feedback, Assertiveness, Mental Vitality, Depression Syndrome, 
Female Student. 
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چکیده
مقدمــه: افســردگی از شــایعترین اختــاالت روانــی اســت کــه شــیوع رو بــه رشــد آن در بیــن دانــش آمــوزان بــه یــک نگرانــی تبدیــل 
شــده اســت. هــدف پژوهــش  حاضــر تعییــن تاثیــر "بازخوردهــای اصاحــی معلــم" بــر ابــراز وجــود و نشــاط ذهنــی دانــش آمــوزان دختــر 

بــا نشــانگان افســردگی شهرســتان کنــگاور بــود.
روش کار: ایــن پژوهــش بــه صـــورت نیمــه تجربــي بــود کــه در آن از طــرح پیــش آزمــون- پــس آزمــون با گــروه کنترل اســتفاده شــد.  
نمونـــه پـــژوهش 40 آزمـــودني بـــود کـه از میـــان دانـــش آمـــوزان دختـــر دوره متوسطه با نشانگان افسردگی یعنی کسب نمره باالتر از 
نقطــه بــرش 18 از 63 در "ســیاهه افســردگی بــکBeck Depression Inventory-II ( "2( شـــهرستان کنــگاور )اســتان کرمانشــاه( بود. 
نمونــه هــا بــا روش نمونــه گیــری در دســترس انتخـــاب و بـــا اســتفاده از روش تصـــادفي ســاده بــه شــیوه قرعه کشــی در گـــروه هـــاي 

مداخلــه "ارائــه بازخوردهــای اصاحــی معلــم" )20 تــن( و کنتــرل )20 تــن( گمارده شـــدند. 
ــاط  ــاس نش ــود" )Assertiveness Scale( و "مقی ــراز وج ــاس اب ــناختی، "مقی ــت ش ــنامه جمعی ــا از پرسش ــع آوري داده ه ــراي جم ب
ــی  ــرل اســتفاده شــد. روای ــه و کنت ــروه مداخل ــرای 2 گ ــون ب ــس آزم ــون و پ ــش آزم ــی")Mental Vitality Scale( در مراحــل پی ذهن
محتــوا بــه روش کیفــی و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ انــدازه گیــری شــد. بــرای گــروه مداخلــه 
بــه مــدت 10 جلســه 90 دقیقــه ای، "بازخوردهــای اصاحــی معلــم" دریافــت کردنــد. در طــي ایــن مــدت گــروه کنتــرل هیــچ نــوع               

ــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 24 تحلیــل شــد. ــد. داده هــاي در ن مداخلــه اي دریافــت نكردن
یافتــه هــا: تحلیــل کوواریانــس تفــاوت معنــاداري بیــن 2 گــروه نشــان داد )P<0/01(. یافتــه هــا حاکــي از آن بــود کــه میــزان ابــراز 

.)P<0/01( وجــود و نشــاط ذهنــی گــروه مداخلــه بــه طــور معنــاداری نســبت بــه گــروه کنتــرل افزایــش یافتــه اســت
نتیجــه گیــری: "بازخــورد اصاحــی معلــم" بــر میــزان ابــراز وجــود و نشــاط ذهنــی دانــش آمــوزان بــا نشــانگان افســردگی اثربخشــی 
مثبــت و معنــاداری دارد. پیشــنهاد مــی شــود معلمــان از " بازخــورد اصاحــی معلــم" بــرای افزایــش میــزان ابــراز وجــود و نشــاط ذهنــی 

دانــش آمــوزان دختــر بــا نشــانگان افســردگی اســتفاده کننــد.
کلیدواژه ها: بازخوردهای اصاحی معلم، ابراز وجود، نشاط ذهنی، نشانگان افسردگی، دانش آموز دختر.

مقدمه
افســردگی )depression( از شــایعترین اختــاالت روانی اســت ]1[ 
کــه شــیوع رو بــه رشــد آن در بیــن دانــش آمــوزان به یــک نگرانی 
جهانــی تبدیــل شــده و تخمیــن زده مــی شــود کــه تــا ســال 2022 

ــای  ــود ]2[. آماره ــل ش ــا تبدی ــج در دنی ــاري رای ــن بیم ــه دومی ب
ــال  ــا 74 س ــنین 15 ت ــراد س ــد از اف ــن 15 درص ــی بی ــن الملل بی
کــه بــه پزشــكان مراجعــه مــی کننــد، دارای نشــانگان افســردگی 
هســتند ]2[. فشــار ســنگین عاطفــی، اجتماعــی و اقتصــادي، بــرای 
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افــراد داری نشــانگان افســردگی، خانــواده آن هــا و اجتمــاع از یــک 
ــت  ــا 6/12 درصــد در جمعی ــده ســاالنه 2/9 ت ســو و شــیوع فزاین
عمومــی باعــث شــده اســت کــه توجــه بــه درمــان ایــن اختــال 
در افــراد مبتــا بیشــتر از گذشــته شــود ]3[. نشــانگان افســردگی 
در کــودکان و دانــش آمــوزان از موضوعــات مهــم در گســتره علــم 
روانشــناختی اســت. بازنگــری پژوهــش هــا نشــان داده اســت کــه 
بیــش از 20 درصــد دانــش آمــوزان تــا 18 ســالگی حداقــل یــک 
بــار بــه افســردگی مبتــا مــی شــوند. آن هــا نشــانگان افســردگی 
دانــش آمــوزان را بــا مشــكاتی همچــون ضعــف مهــارت هــای 
ــش  ــت، کاه ــی از شكس ــن، نگران ــی پایی ــاط ذهن ــی، نش اجتماع
ارتبــاط و شایســتگی ادراک شــده، عــدم امیــد بــه آینــده و کاهــش 
ــط اســت  ــی مرتب ــر مشــكات تحصیل ــه ب ــرای غلب ــاوری ب خودب
]4[. از دیــدگاه بالینــی، افســردگی نشــانگانی هماننــد خلق افســرده 
و بیــان لفظــی یــا غیــر لفظــی عواطــف غمگیــن یــا حالــت هــاي 
برانگیختگــی دارد ]4، 5[. افــراد بــا نشــانگان افســردگی، یــک دوره 
زمانــی حداقــل 2 هفتــه ای بــا خلــق افســرده، بــی عاقگــی و یــا 
فقــدان احســاس لــذت در همــه فعالیــت هــا وجــود دارد. همچنیــن 
در کنــار ایــن نشــانه هــا در فــرد، نشــانه هــاي دیگــري عــدم ابــراز 
ــی شــود        ــده م ــق افســرده دی ــن و خل ــی پایی ــود، نشــاط ذهن وج

 .]7 ،6[
ــوي  ــن ق ــش بی ــل پی ــک عام ــردگی ی ــانگان افس ــی نش  از طرف
ــراز  ــزان اب ــش می ــد کاه ــی مانن ــیب های ــث آس ــه باع ــت ک اس
 )mental vitality( ذهنــی  نشــاط  و   )assertiveness( وجــود 
ادراک بهینــه، امیــد بــه زندگــی، امیــد بــه موفقیــت هــای در همــه 
زمینــه هــا مــی شــود ]5[. برخــی مطالعــات نشــان دادهانــد کــه از 
ــوزان کاهــش  ــش آم ــن دان ــن نشــانگان افســردگی در بی مهمتری
میــزان ابــراز وجــود ]5، 6[ و نشــاط ذهنــی ]7[ مــی باشــد. ابــراز 
ــه  ــود ب ــی خ ــای تحصیل ــی ه ــان توانای ــورت بی ــه ص ــود ب وج
صــورت کامــی و رفتــاری از جملــه پاســخ بــه ســواالت معلــم و 

ــف شــده اســت ]8[. ــف درســی، تعری انجــام تكالی
ــانگان  ــا نش ــوزان ب ــش آم ــورد دان ــه در م ــائلی ک ــی از مس یك
افســردگی توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب نمــوده، بحــث نشــاط 
ذهنــی اســت. نشــاط بــه عنــوان یكــی از مولفــه هــای بهزیســتی 
ــای  ــه ه ــی بشــر در نظری ــای روان ــن نیازه ــی و از مهــم تری ذهن
ــر زندگــی  بهزیســتی مطــرح بــوده و بــه دلیــل تاثیــرات عمــده ب
شــخص، همــواره ذهــن انســان را بــه خــود معطــوف کــرده اســت. 
ــت از  ــی حكای ــاط ذهن ــگران نش ــی پژوهش ــف برخ ــق تعری طب
داشــتن وضعیــت مثبــت، سرشــار از انــرژی و ســرزندگی اســت ]9، 
ــرزندگی  ــی س ــه صــورت احســاس ذهن ــاط ب ــی، نش 10[. از طرف

ــف شــده اســت کــه از احساســاتی چــون  ــودن تعری ــرژی ب و پران
ــمه                          ــی سرچش ــزش درون ــتقال و انگی ــق اس ــتن ح آزادی، داش
مــی گیــرد ]11[. افــراد دارای ســطوح بــاال وضعیــت خــود را فــارغ 
ــرون و نشــاط  ــرل از ســوی بی ــط، عــدم کنت ــا محی ــری ب از درگی
ــط  ــر محی ــذاری ب ــل و تاثیرگ ــی در تعام ــوال توانای ــی، اص ذهن
ــع اعمــال  ــوان منب ــه عن ــد؛ خــود را ب پیرامــون گــزارش مــی کنن
ــال  ــت اعم ــود را در جه ــرژی خ ــه و ان ــر گرفت ــش در نظ خوی
هدفمنــد تنظیــم مــی نماینــد ]12، 13[.  بعضــی از مطالعات نشــان 
داد اســت کــه بســیاری از دانــش آمــوزان بــا نشــانگان افســردگی 
در زمینــه تحصیلــی پیونــد مناســبی بــا مدرســه برقــرار نمیكننــد، 
ــد کــه نتیجــه  ــی از فضــای آموزشــی ندارن ادراک مثبــت و مطلوب
ــد، فشــار روانــی تحمــل  آن ایــن اســت کــه شكســت مــی خورن
ــتند ]14[،  ــدوار نیس ــده امی ــای آین ــت ه ــه موفقی ــد، ب ــی کنن م
دچــار ناکامــی مــی شــوند کــه همیــن ضعــف عملكــرد، شكســت 
و ناکامــی در یادگیــری، بــه تدریــج باعــث ایجــاد احســاس ناتوانــی 
ــراز  ــا کاهــش اب ــی و نهایت ــا مشــكات تحصیل ــه ب ــدم مقابل و ع
وجــود، کاهــش میــزان نشــاط ذهنــی و اعتمــاد بــه نفــس در آینــده 

ــود ]15، 16[. ــی ش م
ــن  ــر ای ــگران ب ــود پژوهش ــراز وج ــری اب ــكل گی ــوص ش در خص
ــر را در همــه  ــن اث ــد کــه اولیــن برداشــت از مدرســه قویتری باورن
ابعــاد ذهنــی دانــش آمــوز دارد بــه طــوری کــه بــا یــک برداشــت 
و معنــی مثبــت اولیــه در حالــت برانگیختگــی بهتــری قــرار                                                                        
مــی گیــرد ]17[. بدیهــي اســت کــه آمــوزش مناســب و پیشــرفت 
ــتلزم  ــی مس ــاط ذهن ــود و نش ــراز وج ــش اب ــری و افزای در یادگی
شناســایي مشــكاتي اســت کــه بــر ســر راه یادگیــري و پیشــرفت 
ــود دارد.  ــردگی وج ــانگان افس ــا نش ــوزان ب ــش آم ــی دان تحصیل
مشــكات مربــوط بــه ابــراز وجــود و نشــاط ذهنی یــا ریشــه درون 
ــكات  ــد ]18[. مش ــخصی دارن ــرون ش ــه ب ــا ریش ــخصی و ی ش
درون شــخصی از ویژگــي هــاي دانــش آمــوزان در پــردازش 
ــل  ــرد، در مقاب ــي گی ــأت م ــا نش ــري آن ه ــي و روش یادگی ذهن
مشــكات برونشــخصی از عوامــل فرهنگــي، اجتماعــي، آموزشــي، 
ــرد  ــس و برخــورد و بازخــورد معلمــان نشــأت مــي گی روش تدری
]19،20[. یكــي از مهمتریــن مشــكات برونشــخصی، روش ارائــه 
بازخوردهــای معلمــان بــه عنــوان جزئــی جدایــی ناپذیــر از رونــد 

ــی باشــد.   ــا م ــس آن ه ــوزش و تدری آم
ــا  ــد کــه یكــی از عواملــی کــه همــواره ب مطالعــات نشــان داده ان
ــت ]21[.  ــورد اس ــت بازخ ــاط اس ــم در ارتب ــس معل ــت تدری کیفی
ــوزان را  ــش آم ــوان دان ــی ت ــی م ــای اصاح ــه بازخورده ــا ارائ ب
ــه  ــیدن ب ــه رس ــرد و زمین ــود آگاه ک ــای خ ــف ه ــه ضع نســبت ب
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اهــداف یادگیــری تعییــن شــده را فراهــم کــرد ]22[. »بازخوردهای 
اصاحــی معلــم« مــی توانــد بــه صــورت نحــوه پاســخدهی معلــم 
بــه عملكــرد، نگــرش و رفتــار دانــش آمــوزان در راســتای هــدف 
ــورد  ــود ]23[. بازخ ــف ش ــده، تعری ــخص ش ــی مش ــای آموزش ه
مــی توانــد بــه شــكل هــای گوناگونــی نظیــر بازخــورد اصاحــی، 
نوشــتاری، کامــی، حــاالت و اشــارات بدنــی، تاییــد گفتــه  هــای 
ــاد اعمــال شــود ]23[. پژوهشــگران  ــوز، تشــویق و انتق ــش آم دان
حــوزه ســنجش معتقــد هســتند کــه اگــر بازخــورد اصاحــی اثــر 
خبــری و آگاهــی دهنــده روی دانــش آمــوز نداشــته باشــد نمــی 
ــی از  ــاب آورد ]24[. یك ــه حس ــبی ب ــورد مناس ــوان آن را بازخ ت
هــدف هــای مهــم ارائــه بازخوردهــای اصاحــی معلــم ایــن اســت 
کــه دانــش آمــوزان بــه نقــاط ضعــف و قــوت خــود آگاهــی یابنــد و 
بــرای غلبــه بــر آن هــا تــاش کننــد بــه جــای اینكــه بــا ناامیــدی 

از رســیدن بــه موفقیــت دســت بكشــند ]25[.
بــر اســاس پیشــینه مطالعاتــی، مشــخص شــد کــه دانــش آمــوزان 
ــاط  ــود ]26[ و نش ــراز وج ــزان اب ــردگی در می ــانگان افس ــا نش ب
ذهنــی ]27، 28[ در ســطح پاییــن تــری هســتند کــه همیــن عامــل 
ــند.  ــته باش ــی داش ــی ضعیف ــرد تحصیل ــود، عملك ــی ش ــث م باع
ــراز وجــود در عملكــرد  ــی و اب ــت نشــاط ذهن ــه اهمی ــا توچــه ب ب
تحصیلــی دانــش آمــوزان پرداختــن بــه ایــن موضــوع از اهمیــت 
و ضــرورت زیــادی برخــوردار اســت. از طــرف دیگــر، پژوهــش هــا 
ــم و چگونگــی اســتفاده  ــوع برخــورد معل نشــان داده اســت کــه ن
معلمــان از بازخوردهــای اصاحــی بــر میــزان نشــاط ذهنــی و ابراز 
وجــود در دانــش آمــوزان بــا نشــانگان افســردگی تاثیــری مثبــت و 
معنــا دار دارد. لــذا توجــه بــه بازخودهــای اصاحــی معلــم نیازمنــد 
پژوهــش هــای بیشــتری مــی باشــد. بــا بررســی پژوهــش هــای 
گذشــته مشــخص شــد کــه بررســی تاثیــر  »بازخودهــای اصاحی 
معلــم« بــر نشــاط ذهنــی و ابــراز وجــود در دانــش آمــوزان عــادی 
صــورت گرفتــه اســت ]8، 23، 43[ و حــال آنكــه ایــن موضــوع در 
بیــن دانــش آمــوزان بــا نشــانگان افســردگی انجــام نشــده اســت 
و از ایــن بُعــد در بیــن مطالعــات قبلــی شــكاف عمیقــی وجــود دارد.  
بنابرایــن، بــا توجــه بــه نقــش و اهمیــت ارائــه بازخــورد معلــم بــه 
دانــش آمــوزان بــا نشــانگان افســردگی، پژوهــش حاضــر بــا هــدف 
ــود  ــراز وج ــر اب ــم« ب ــی معل ــای اصاح ــر »بازخورده ــن تاثی تعیی
ــردگی  ــانگان افس ــا نش ــر ب ــوزان دخت ــش آم ــی دان ــاط ذهن و نش

شهرســتان کنــگاور مــی باشــد.

روش کار
پژوهــش حاضــر بــه صــورت نیمــه تجربــي بــود کــه در آن از طرح 

پیــش آزمــون، پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل اســـتفاده شــد. در 
ایــن پژوهــش »بازخوردهــای اصاحــی معلــم« بــه عنــوان متغیــر 
ــراز وجــود و نشــاط  مســتقل محســوب مــي شــود. متغیرهــاي اب
ذهنــی بــه عنــوان متغیرهــاي وابســته در نظــر گرفتــه شــده انــد.  
ــر  ــوزان دخت ــش آم ــه دان ــر را کلی ــش حاض ــاری پژوه ــه آم جامع
مقطــع متوســطه شهرســتان کنــگاور در ســال تحصیلــی 1400-
1399 تشــكیل دادنــد کــه تعــداد آن هــا بــر اســاس آمــاری کــه 
از اداره آمــوزش و پــرورش شـــهرستان کنگاور )اســتان کرمانشــاه(، 
ــه روش در  ــه ب ــن نمون ــرای تعیی ــد.  ب ــن بودن ــا 3150 ت ــر ب براب
دســترس ابتــدا بــه 5 مدرســه دخترانــه مراجعــه شــد. شــهر کنگاور 
دارای 8 مدرســه دخترانــه مقطــع متوســطه اســت. از بیــن 8 
مدرســه تنهــا 5 مدرســه اجــازه کار و پژوهــش در مدرســه را دادنــد. 
بــه همیــن دلیــل 5 مدرســه بــه روش در دســترس بــرای مطالعــه 
در نظــر گرفتــه شــد. دانــش آموزانــی توســط مشــاور و روانشــناس 
ــا نشــانگان افســردگی تشــخیص داده شــده و ســپس  مدرســه  ب
 II Beck Depression-( »2ــخه ــک نس ــردگی ب ــیاهه افس »س
ــكاری پژوهشــگران  ــا هم Inventory( توســط مشــاور مدرســه ب

توزیــع کردنــد.
ــرش 18 از 63 را  ــه ب ــر از نقط ــره باالت ــه نم ــی ک ــش آموزان دان
ــه  ــه روش نمون ــن ب ــد. ســپس40 ت ــن بودن ــد، 83 ت کســب کردن
گیــری در دســترس انتخــاب شــدند و بــه صــورت تصافــی ســاده با 
اســتفاده از روش قرعــه کشــی بــه در گــروه مداخلــه )بازخوردهــای 
ــد.  ــرار گرفتن ــن( ق ــرل )20 ت ــن( و کنت ــم 20 ت ــی معل اصاح
ــه واریانــس برگرفتــه از مطالعــه اولیــه  ــا توجــه ب ــه ب تعــداد  نمون
روی 25 مشــارکت کننــده بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران و بــا در 
نظرگرفتــن حداکثــر خطــای قابــل قبــول 0/06 و ســطح  اطمینــان 

95% برابــر بــا 40 تــن بــرآورد شــد. 
معیــار ورود شــامل: دانــش آمــوز مقطــع متوســطه و دختــر باشــند،  
بــا نشــانگان افســردگی و همچنیــن داشــتن رضایــت کامــل هــم از 
دانــش آمــوزان و هــم از والدیــن آن هــا بــرای شــرکت در پژوهــش 
ــروج از  ــای خ ــند. ماک ه ــتنه باش ــكاری داش ــه هم ــل ب و تمای
ــدم حضــور در جلســات  ــامل ع ــه ش ــروه مداخل ــرای گ ــه ب مطالع

مداخلــه بیــش از 3 جلســه، بــود. 
از ابزارهای زیر برای جمع آوری داده ها استفاده شد.

ــی و  ــامل ســن، مقطــع تحصیل ــناختی ش ــت ش پرسشــنامه جمعی
ــود.  ــن ب ــت اشــتغال والدی وضعی

»مقیــاس ابــراز وجــود« )Assertiveness Scale( در ســال 1975 
توســط Gambrill & Richey ســاخته شــده و دارای 40 عبــارت  
اســت.  ایــن مقیــاس بــدون زیرمقیــاس و در یــک طیــف لیكــرت 
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5 درجــه ای )خیلــی زیــاد: 5، زیــاد: 4، متوســط: 3، کــم: 2، خیلــی 
کــم: 1( نمــره گــذاری مــی شــود ]29[. حداقــل و حداکثــر نمــره 
در ایــن مقیــاس بــه ترتیــب 40 و 200 میباشــد. نمــره 40 بــه ایــن 
معنــا اســت کــه فــرد در میــزان ابــراز وجــود در پاییــن تریــن میزان 
و نمــره 200 بــه ایــن معنــا اســت کــه فــرد از لحــاظ ابراز وجــود در 
باالتریــن میــزان مــی باشــد. ســطح بنــدی نمــره ایــن مقیــاس بــه 
ایــن ترتیــب مــی باشــد. نمــره بیــن 20 تــا 80، ابــراز وجــود پاییــن، 
نمــره بیــن 81 تــا 120 ابــراز وجــود متوســط و نمــره بیــن 121 تــا 
200، ابــراز وجــود بــاال اســت. روایــی محتــوا بــه روش کیفــی بــا 
اســتفاده از نظــر 4 تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی دانشــگاه 
ــه  ــی ب ــد. پایای ــزارش ش ــوب گ ــتان، مطل ــور انگلس ــج کش کمبری
ــاخ روی  ــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونب ــی ب روش همســانی درون

715 دانش آمــوز شــهر لنــدن انجــام و 0/81 گــزارش شــد. 
در مطالعــه Lee و همــكاران ]30[ روایــی محتــوا بــه روش کیفــی 
»مقیــاس ابــراز وجــود« بــا اســتفاده از نظــر 5 تــن از متخصصــان 
حــوزه روانشناســی دانشــگاه برکلــی، مطلــوب گــزارش شــد. پایایی 
بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریب آلفــا کرونبــاخ روی 
682 دانش آمــوز مقطــع ابتدایــی و متوســطه شــهر برکلــی آمریــكا 
انجــام و 0/84 گــزارش شــد. در مطالعــه Morokoff  و همــكاران 
ــا  ــراز وجــود« ب ]31[ روایــی محتــوا بــه روش کیفــی »مقیــاس اب
اســتفاده از نظــر 7 تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی، دانشــگاه 
لــس آنجلــس مطلــوب گــزارش شــد. پایایــی بــه روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی 1613 زن در شــهر 

لــس آنجلــس انجــام و 0/87 گــزارش شــد.
در مطالعــه پیــری ]32[ روایــی محتــوا بــه روش کیفــی »مقیــاس 
ــوزه  ــان ح ــن از متخصص ــر 5 ت ــتفاده از نظ ــا اس ــود« ب ــراز وج اب
ــد.  ــزارش ش ــوب گ ــران، مطل ــگاه ته ــناختی دانش ــی ش روانشناس
ــا  ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب پایای
ــي مراکــز  ــر رشــته تجرب ــاخ روی 327 دانــش آمــوزان دخت کرونب
پیــش دانشــگاهي شــهر تهــران انجــام شــد و 0/88 گــزارش شــد. 
ــه  ــوا ب در مطالعــه حاجــی حســینی و همــكاران ]33[ روایــی محت
ــن  ــا اســتفاده از نظــر 5 ت ــراز وجــود« ب ــاس اب روش کیفــی »مقی
ــه  ــگاه عام ــناختی دانش ــی ش ــوزه روانشناس ــان ح از متخصص
طباطبایــی تهــران بررســی و  مطلــوب گــزارش شــد. پایایــی بــه 
ــاخ روی  ــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونب ــی ب روش همســانی درون
150 تــن از دانشــجویان دانشــگاه عامــه طباطبایــی تهــران انجام 

ــد. ــزارش ش و 0/86 گ
»مقیــاس نشــاط ذهنــی« )Mental Vitality Scale( توســط  
ــن  ــد ]34[. ای ــی ش ــال 1997 طراح Ryan& Frederick، در س

مقیــاس دارای 7 عبــارت مــی باشــد و بــه صــورت طیــف لیكــرت5  
ــدازه  ــم=5( ان ــیار موافق ــا )بس ــم=1( ت ــیار مخالف ــه ای از )بس درج
گیــری مــی شــود. دامنــه نمــره ایــن مقیــاس از 7 تــا 35 اســت. 
ــتر  ــی بیش ــاط ذهن ــانگر نش ــاس نش ــن مقی ــتر در ای ــره بیش نم
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــه روش کیف ــوا ب ــی محت ــت. روای ــی اس آزمودن
نظــر 8 تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی ســامت دانشــگاه 
ــه روش  ــی ب ــد. پایای ــزارش ش ــوب گ ــن مطل ــا در ژاپ یوکوهام
ــاخ روی 247  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب همســانی درون
ــزارش  ــام و 0/83 گ ــا انج ــگاه یوکوهام ــجویان دانش ــن از دانش ت
شــد. در مطالعــه Richman و همــكاران ]35[ روایــی محتــوا بــه 
روش کیفــی »مقیــاس نشــاط ذهنــی« بــا اســتفاده از نظــر 8 تــن 
از متخصصــان حــوزه روانشناســی بالینــی دانشــگاه برلیــن، مطلوب 
ــبه  ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــد. پایای ــزارش ش گ
ــردگی  ــه افس ــا ب ــار مبت ــاخ روی 1041 بیم ــا کرونب ــب آلف ضری
ــن  ــک مطــب پزشــكی چندتخصصــی در شــهر برلی اساســی از ی
 ]36[  De Young آلمــان انجــام و 0/88 گــزارش شــد. در مطالعــه
ــا  ــی« ب ــاط ذهن ــاس نش ــی »مقی ــه روش کیف ــوا ب ــی محت روای
اســتفاده از نظــر 7 تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی ســامت 
ــه روش  ــی ب ــد. پایای ــزارش ش ــوب گ ــتردام، مطل ــگاه آمس دانش
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی 558 تن 
از افــراد مبتــا بــه دیابــت شــهر آمســتردام کــه در برنامــه پیــاده 
ــزارش شــد. ــد انجــام و 0/79 گ ــی کردن روی منظــم شــرکت م

ــه  ــوا ب ــی محت ــان ]37[ روای ــره و احمدی ــی تج ــه خلیل در مطالع
روش کیفــی »مقیــاس نشــاط ذهنــی« بــا اســتفاده از نظــر 5 تن از 
متخصصــان حــوزه روانشناســی دانشــگاه ســنندج، مطلــوب گزارش 
ــا محاســبه ضریــب  کردنــد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی ب
ــن از ســالمندان شــهر ســنندج انجــام  ــاخ روی 200 ت ــا کرونب آلف
و 0/78 گــزارش شــد. در مطالعــه کیانــی و همــكاران ]38[ روایــی 
محتــوا بــه روش کیفــی »مقیــاس نشــاط ذهنــی« بــا اســتفاده از 
ــی دانشــگاه  ــی بالین ــوزه روانشناس ــن از متخصصــان ح ــر 5 ت نظ
ــه  ــی ب ــوب گــزارش شــد. پایای ــردگان، مطل آزاد اســامی واحــد ل
ــاخ روی  ــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونب ــی ب روش همســانی درون
333 تــن از دانــش آمــوزان مقطــع ابتدایــی شــهر لــردگان انجــام 

و 0/93 گــزارش شــد.
 II Beck Depression-( »2ــخه ــک نس ــردگی ب ــیاهه افس »س
Inventory( توســط Beck & Steer  در ســال 1978 طراحــی 

شــد ]39[. در ســال 1991 بــرای هماهنگــی بیشــتر بــا راهنمــای 
ــت.  ــرار گرف ــری ق ــورد بازنگ ــاری DSM-IV م ــخیصی - آم تش
ــاالن  ــردگی در بزرگس ــدت افس ــنجش ش ــرای س ــیاهه ب ــن س ای
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ــیاهه  ــت. »س ــده اس ــی ش ــاال طراح ــه ب ــال ب ــان 13 س و نوجوان
افســردگی بــک نســخه2« دارای 21 عبــارت مــی باشــد کــه هــر 
عبــارت دارای 4 گزینــه اســت کــه آزمودنــی بایــد یكــی از آن هــا را 
انتخــاب نمایــد. هــر عبــارت از هیچوقت=صفــر، گاهــی اوقــات=1، 
اغلــب اوقــات=2 و همیشــه=3 نمــره گــذاری مــی شــود. بنابرایــن، 
نمــره هــر فــرد بیــن صفــر تــا 63 مــی باشــد. نقطــه بــرش در ایــن 
مقیــاس 18 از 63 اســت  کــه نمــره باالتــر از ایــن نقطــه بــرش بــه 
معنــای ابتــای فــرد بــه افســردگی اســت ]39[. نمــره هــا بــه ایــن 
صــورت کــه نمــره بیــن صفــر تــا 18 بــه صــورت عــدم نشــانگان 
افســردگی، نمــره بیــن 19 تــا 35 بــه صــورت افســردگی خفیــف، 
نمــره بیــن 36 تــا 45 بــه صــورت افســردگی متوســط و نمــره بیــن 
46 تــا 63 بــه صــورت افســردگی اساســی یــا شــدید طبقــه بنــدی 

مــی شــود.
در مطالعــه Aben و همــكاران ]40[ روایــی محتــوا بــه روش کیفی 
ــن  ــتفاده از نظــر 4 ت ــا اس ــک نســخه2« ب ــیاهه افســردگی ب »س
ــج،  ــگاه کمبری ــامت دانش ــی س ــوزه روانشناس ــان ح از متخصص
مطلــوب گــزارش شــد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی 
ــه  ــا ب ــار مبت ــاخ روی 462 بیم ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ب
انفارکتــوس اولیــه نیمكــره مغــزی شــهر کمبریــج  انجــام و 0/88 
گــزارش شــد. در مطالعــه Vandeputte & de Weerd ]41[ روایی 
ــا  ــه روش کیفــی »ســیاهه افســردگی بــک نســخه2« ب ــوا ب محت
اســتفاده از نظــر 9 تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی ســامت 
ــه روش  ــی ب ــد. پایای ــزارش ش ــوب گ ــا، مطل ــگاه کالیفرنی دانش
ــاخ روی 917  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب همســانی درون
تــن مبتــا بــه اختــال خــواب در شــهر کالیفرنیــا انجــام و 0/81 

گــزارش شــد.
ــه  ــوا ب در مطالعــه حاجــی حســینی و همــكاران ]33[ روایــی محت
ــا اســتفاده از  ــک نســخه2« ب ــی »ســیاهه افســردگی ب روش کیف
نظــر 5 تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی شــناختی دانشــگاه 
عامــه طباطبایــی تهــران، مطلــوب گــزارش شــد. پایایی بــه روش 
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی 150 تن 
از دانشــجویان دانشــگاه عامــه طباطبایــی تهــران انجــام و 0/81 
ــی  ــكاران ]42[ روای ــا و هم ــوان بق ــه ای ــد. در مطالع ــزارش ش گ
ــا  ــه روش کیفــی »ســیاهه افســردگی بــک نســخه2« ب ــوا ب محت
اســتفاده از نظــر 4 تــن از متخصصــان حــوزه روانشناســی بالینــی 
دانشــگاه علــوم پزشــكی خلخــال، مطلــوب گــزارش شــد. پایایــی 
بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریب آلفــا کرونبــاخ روی 
207 تــن از دانشــجویان دانشــكده علــوم پزشــكی خلخــال انجــام 

و 0/83 گــزارش شــد. 

ــنامه  ــی پرسش ــه روش کیف ــوا ب ــی محت ــر روای ــه حاض در مطالع
ــا نظــر خواهــی از 15 تــن از متخصصــان  هــای مــورد اســتفاده ب
ــی )5  ــی عموم ــن( و روانشناس ــی )10 ت ــی تربیت ــوزه روانشناس ح
ــتان  ــگاه لرس ــگاور و دانش ــد کن ــامی واح ــگاه آزاد اس ــن( دانش ت
بررســی و تاییــد شــد. همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی درونی 
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای 40 تــن از دانــش آمــوز 
ــری  ــدازه گی ــگاور ان ــهر کن ــطه ش ــع متوس ــدارس مقط ــر م دخت
ــی« و  ــاط ذهن ــاس نش ــود«، »مقی ــراز وج ــاس اب ــرای »مقی و ب
ــب 0/87، 0/82 و  ــه ترتی ــخه2« ب ــک نس ــردگی ب ــیاهه افس »س

ــد.  ــزارش ش 0/86  گ
مداخلــه »بازخــورد اصاحــی معلــم« در مطالعــه یوســفوند و 
همــكاران ]43[ بــا عنــوان اثربخشــی بازخودهــای اصاحــی 
معلمــان بــر خودکارآمــدی و میــزان اســتفاده از راهبردهــای 
یادگیــری خودتنظیــم دانــش آمــوزان بــا اســتفاده از نظــر 7 تــن از 
متخصصــان حــوزه روانشناســی تربیتــی دانشــگاه خوارزمــی تهران 
ــی  ــز روای ــر نی ــه حاض ــت. در مطالع ــده اس ــی ش ــوب ارزیاب مطل
محتــوای »بازخــورد اصاحــی معلــم« از نظــر 7 تــن از متخصصان 
حــوزه روانشناســی تربیتــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کنــگاور و 

ــی شــد.  ــوب ارزیاب دانشــگاه لرســتان مطل
جلسات مداخله »بازخورد اصالحی معلم«

جلســه اول: اهــداف و معیارهــای مربــوط بــه محتــوای هــر فصــل 
ــا نشــانگان افســردگی  ــوزان ب ــش آم ــرای دان در شــروع کاس ب
مشــخص مــی شــد. ایــن فعالیــت معلــم در هــر هفتــه انجــام شــد.
جلســه دوم: ارائــه توضیحــات روشــن و رســا مبنــی بــر ایــن کــه 
ــتانداردهای  ــا و اس ــداف، معیاره ــر حســب اه ــرد مناســب ب عملك
مشــخص و پذیرفتــه شــده، کــدام اســت. ایــن فعالیــت معلــم در هر 
هفتــه انجــام شــد. همچنیــن در ایــن جلســه مــرور مطالــب جلســه 
ــا نشــانگان  ــه نقــاط ضعــف و قــوت دانــش آمــوزان ب قبــل و ارائ
افســردگی در قالــب بازخوردهــای اصاحــی، توســط معلــم انجــام 

شــد.
ــی  ــات کیف ــوب )اطاع ــت خ ــا کیفی ــات ب ــوم: اطاع ــه س جلس
ــاره نحــوه و میــزان  ــه دانــش آمــوز درب خــوب( از جانــب معلــم ب
یادگیــری دانــش آمــوز، ارائــه مــی شــد. ایــن فعالیــت معلــم در هــر 
هفتــه انجــام شــد. همچنیــن در ایــن جلســه مــرور مطالــب جلســه 
ــا نشــانگان  ــه نقــاط ضعــف و قــوت دانــش آمــوزان ب قبــل و ارائ
افســردگی در قالــب بازخوردهــای اصاحــی، توســط معلــم انجــام 

گردیــد.
ــاس                       ــر اس ــد ب ــا بای ــدف ه ــه ه ــی ک ــوزه های ــارم: ح ــه چه جلس
آن هــا طراحــی شــوند و همچنیــن راهبردهــای رســیدن بــه ایــن 
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اهــداف توســط معلــم مشــخص شــد. ایــن فعالیــت معلــم در هــر 
هفتــه انجــام شــد. همچنیــن در ایــن جلســه مــرور مطالــب جلســه 
ــب  ــوزان در قال ــش آم ــوت دان ــف و ق ــاط ضع ــه نق ــل و ارائ قب

ــت. ــم انجــام گرف بازخوردهــای اصاحــی، توســط معل
جلســه پنجــم: روش هایــی کــه دانــش آمــوزان بــرای خــود دارنــد 
تــا بــه اهــداف دقیــق آموزشــی مشــخص شــده، برســند، توســط 
ــه انجــام  ــم در هــر هفت ــت معل ــن فعالی ــم مشــخص شــد. ای معل
ــل و  ــه قب ــب جلس ــرور مطال ــه م ــن جلس ــن در ای ــد. همچنی ش
ارائــه نقــاط ضعــف و قــوت دانــش آمــوزان در قالــب بازخوردهــای 

اصاحــی، توســط معلــم انجــام گرفــت.
جلســه ششــم: در این جلســه راهبردهایی )شــناختی و فراشــناختی( 
کــه دانــش آمــوزان بــرای رســیدن بــه اهــداف بــه کار مــی گرفتند، 
توســط معلــم مشــخص شــد. ایــن فعالیــت معلــم در هــر هفتــه 
انجــام شــد. همچنیــن در ایــن جلســه مــرور مطالــب جلســه قبل و 
ارائــه نقــاط ضعــف و قــوت دانــش آمــوزان در قالــب بازخوردهــای 

اصاحــی، توســط معلــم انجــام شــد
جلســه هفتــم: پیامدهــای یادگیــری درونــی، بــه ایــن صــورت کــه 
آیــا دانــش آمــوزان از یادگیــری لــذت مــی برنــد یــا صرفــا و بــه 
اجبــار بــه مطالعــه مــی پردازنــد، مشــخص شــدند. ایــن فعالیــت 
ــب  ــرور مطال ــن جلســه م ــه انجــام شــد. در ای ــم در هــر هفت معل
جلســه قبــل و ارائــه نقــاط ضعــف و قــوت دانــش آمــوزان در قالــب 

بازخوردهــای اصاحــی، توســط معلــم انجــام گردیــد.
ــاهده  ــل مش ــای قاب ــردن پیامده ــخص ک ــتم: مش ــه هش جلس
بیرونــی، بــه ایــن صــورت کــه معلــم جنبــه هایــی از یادگیــری کــه 
بــه صــورت رفتــاری یــا عملكــردی ظاهــر مــی شــوند را به شــكل 
اهــداف دقیــق آموزشــی تنظیــم گردیــد. ایــن فعالیــت معلــم در هر 
هفتــه انجــام شــد. در ایــن جلســه مــرور مطالــب جلســه قبــل و 
ارائــه نقــاط ضعــف و قــوت دانــش آمــوزان در قالــب بازخوردهــای 

اصاحــی، توســط معلــم انجــام گرفــت.
جلســه نهــم: در ایــن جلســه چگونگــی تســهیل و توســعه فراینــد 
خــود – نظارتــی در جریــان یادگیــری و تســهیل اســتفاده از 
راهبردهــای فراشــناختی توســط معلــم بــه دانــش آمــوزان آمــوزش 
داده شــد. ایــن فعالیــت معلــم در هــر هفتــه انجــام شــد. همچنیــن 
در ایــن جلســه مــرور مطالــب جلســه قبــل و ارائــه نقــاط ضعــف 
و قــوت دانــش آمــوزان در قالــب بازخوردهــای اصاحــی، توســط 

معلــم انجــام شــد.
جلســه دهــم: در ایــن جلســه بــه دانــش آمــوز جهــت پــر کــردن 
شــكاف بیــن عملكــرد فعلــی و مطلــوب از طــرف معلــم فرصــت 
ــه انجــام شــد.  ــم در هــر هفت ــت معل ــن فعالی ــی داده شــد. ای کاف

ــل، انجــام و  ــب جلســه قب ــرور مطال ــن جلســه م ــن در ای همچنی
ارائــه نقــاط ضعــف و قــوت دانــش آمــوزان در قالــب بازخوردهــای 

اصاحــی، توســط معلــم انجــام گرفــت.
ــوب  ــت خ ــا کیفی ــات ب ــه اطاع ــن جلس ــم: در ای ــه یازده جلس
)اطاعــات کیفــی خــوب( از جانــب معلــم بــه دانــش آمــوز دربــاره 
ــن  ــد. ای ــال داده ش ــوز انتق ــش آم ــری دان ــزان یادگی ــوه و می نح
فعالیــت معلــم در هــر هفتــه انجــام شــد. همچنیــن در ایــن جلســه 
مــرور مطالــب جلســه قبــل و ارائــه نقــاط ضعــف و قــوت دانــش 
ــام  ــم انج ــط معل ــی، توس ــای اصاح ــب بازخورده ــوزان در قال آم

ــد. گردی
جلســه دوازدهــم: در ایــن جلســه بــه دانــش  آمــوزان جهــت پــر 
کــردن شــكاف بیــن عملكــرد فعلــی و مطلــوب زمــان کافــی داده 
مــی شــد )ایــن فعالیــت معلــم در هــر هفتــه انجــام شــد(. همچنین 
در ایــن جلســه مــرور مطالــب جلســه قبــل و ارائــه نقــاط ضعــف 
و قــوت دانــش آمــوزان در قالــب بازخوردهــای اصاحــی، توســط 

معلــم انجــام گرفــت.
روش اجــرا بدیــن صــورت بــود کــه در مرحلــه اول؛ پژوهشــگران 
ــوم پزشــكی لرســتان مجــوز و  از شــورای پژوهشــی دانشــگاه عل
ــوم پزشــكی  ــی از شــورای پژوهشــی دانشــگاه عل ــه اخاق تاییدی
لرســتان دریافــت کردنــد. در مرحلــه دوم بــه مدیریــت کل حراســت 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان کنــگاور )اســتان کرمانشــاه( مراجعه 
ــی الزم جهــت انجــام پژوهــش اخــذ شــد. در  و مجوزهــای قانون
مرحلــه بعــد بــه مــدارس مربوطــه مراجعــه شــد و پــس از معرفــی 
ــل انجــام  ــداف پژوهــش و مراح ــط، اه ــه مســئولین ذیرب ــود ب خ
کار را بــرای آن هــا بیــان شــد. نهایتــا و پــس از کســب موافقــت 

ریاســت مــدارس مربوطــه، کار نمونــه گیــری آغــاز گردیــد. 
مــدت نمونــه گیــری بیــن 18 تــا 25 روز بــه طــول انجامیــد. روش 
ــن  ــه ای ــرل،  ب ــه و کنت ــروه مداخل ــه گ ــا ب ــی ه ــارش آزمودن گم
صــورت بــود کــه بــه هــر آزمودنــی کــدی اختصــاص داده و همــه 
ــد  ــه بع ــرار داده شــد. در مرحل ــزرگ ق ــه ب ــک جعب ــا درون ی کده
ــا اســتفاده از روش قرعــه  ــه صــورت تصادفــی ســاده و ب کدهــا ب
ــرل  ــه و کنت ــروه مداخل ــه گ ــیده و ب ــرون کش ــه بی ــی از جعب کش
گمــارده شــدند. قبــل از شــروع قرعــه کشــی مقــرر شــد کــه 20 
کــد کــه اول از جعبــه بیــرون کشــیده شــدند بــرای گــروه مداخلــه 
و 20 کــد باقــی مانــده بــرای گــروه کنتــرل در نظــر گرفتــه شــوند. 
سپس هـــر 2 گــــروه در مرحلــه  پــیش آزمــــون »مقیاس ابراز 
وجــود«  و »مقیــاس نشــاط ذهنــی« را تكمیـــل کردنـــد. »بازخورد 
ــه در طــی 10 جلســه 90  ــروه مداخل ــرای، گ ــم« ب ــی معل اصاح

دقیقــه ای ارائــه شــد و 60 روز طـــول کشــید. 
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یكــی از پژوهشــگران مطالعــه حاضــر  کــه ایــن دوره آموزشــی را 
اجــرا کردنــد بــا مطالعــه دســتورالعمل مداخلــه »بازخــورد اصاحــی 
معلــم« نســبت بــه آن آگاهــی و اطــاع دقیــق داشــتند. مداخلــه در 
یكــی از کاس هــای یكــی از مــدارس شــهر کنــگاور کــه دارای 
ــل  ــت کام ــا رعای ــه ب ــود اجــرا شــد. اجــرای مداخل ــی ب 40 صندل
دســتورالعمل هــای بهداشــتی از جملــه رعایــت فاصلــه اجتماعــی 
ــن مــدت  و زدن ماســک امــكان داشــت، انجــام شــد. در طــي ای
گــروه کنتــرل هیــچ نــوع مداخلــه اي دریافــت نكــرد.  هفته پـــس 
ــه  ــي هــاي 2 گــروه پــس آزمــون ب ــه مجـــدداً از آزمودن از مداخل
ــه جهــت رعایــت اصــول اخاقــی پژوهــش، بعــد  عمــل آمــد.  ب
از اتمــام پژوهــش، بــرای گــروه کنتــرل نیــز مداخلــه مــورد نظــر 

اجــرا شــد.  
ــي و اســتنباطي  ــع آوري در 2 ســطح توصیف ــس از جم ــا پ داده ه
ــش  ــاي گرای ــاخص ه ــي از ش ــطح توصیف ــدند. در س ــل ش تحلی
مرکــزي و در ســطح اســتنباطي بــراي آزمــون فــرض هــاي آماري 
از روش تحلیــل کوواریانــس اســتفاده شــد. تحلیــل داده هــا در نــرم 

افــزار اس پــی اس اس نســخه 23 انجــام شــد.

یافته ها
یافتــه هــای جمعیــت شــناختی نشــان داد کــه تعــداد کل شــرکت 
کننــدگان 40 تــن بــا دامنــه ســنی بیــن 13 تــا 18 ســال بودنــد. 
همچنیــن همــه شــرکت کننــدگان در پژوهــش مونــث بودنــد. 13 
تــن)32/5 درصــد( از شــرکت کننــدگان دارای والدیــن شــاغل و 27 
تــن )67/5 درصــد( دیگــر دارای والدیــن غیرشــاغل بودنــد. گــروه 

ــن )60  ــاغل و 12 ت ــن ش ــد(  از والدی ــن )40 درص ــه 8 ت مداخل
درصــد( از والدیــن غیــر شــاغل بودنــد. در گــروه کنتــرل 7 تــن )35 
درصــد( از والدیــن شــاغل و 13 تــن )65 درصــد( از والدیــن غیــر 
ــه  ــراد نمون ــن )45 درصــد( از اف ــن 18 ت ــد.  همچنی ــاغل( بودن ش
مقطــع متوســطه اول و 22 تــن )55 درصــد( مقطــع متوســطه دوم 
بودنــد. در گــروه  مداخلــه افــراد در مقطــع تحصیلــی متوســطه اول 
ــراد در مقطــع  ــرل اف ــن )55 درصــد( و در گــروه کنت شــامل 10 ت
ــد. در  ــد( بودن ــن )45 درص ــامل 8 ت ــطه اول ش ــی متوس تحصیل
ــی متوســطه دوم شــامل  ــراد در مقطــع تحصیل ــه اف گــروه  مداخل
10 تــن )45 درصــد( و در گــروه کنتــرل افــراد در مقطــع تحصیلــی 

متوســطه دوم شــامل 11 تــن )55 درصــد( بودنــد. 
آمــاره هــای توصیفــی مربــوط بــه متغیرهــای جمعیــت شــناختی 
شــرکت کننــدگان در پژوهــش بــه ایــن صــورت بــود کــه؛ بــرای 
متغیــر ســن؛ میانگیــن و انحــراف معیــار ســن شــرکت کننــدگان 
در گــروه مداخلــه »بازخوردهــای اصاحــی معلــم« 15/81±3/22، 
ــروه  ــدگان در گ ــرکت کنن ــن ش ــار س ــراف معی ــن و انح و میانگی
ــی  ــه طــور کل ــا P=0/501 مــی باشــد. ب کنتــرل 4/87±16/01 ب
نتایــج آزمــون t مســتقل نشــان داد کــه بیــن گــروه هــای مداخلــه 
ــود  ــاداری وج ــاوت معن ــن )P=0/501( تف ــر س ــرل در متغی و کنت
ــج آزمــون دقیــق فیشــر نشــان  ــدارد )P<0/01(. همچنیــن نتای ن
ــت  ــر وضعی ــرل از نظ ــه و کنت ــای مداخل ــروه ه ــن گ ــه بی داد ک
 )P=0/476( و وضعیــت اشــتغال والدیــن )P=0/734( تحصیــات
ــر  ــا از نظ ــروه ه ــدارد )P<0/01( و گ ــود ن ــاداری وج ــاوت معن تف

ایــن متغیرهــا همگــون مــی باشــند.

جدول1: یافته های توصیفی گروه هاي مداخله و کنترل در متغیرهاي نشاط ذهنی و ابراز وجود به تفكیک پیش آزمون و پس آزمون

مراحل آزمون

          پس آزمونپیش آزمون

میانگین و انحراف استاندارد میانگین و انحراف استانداردتعدادگروهمتغیر

نشاط ذهنی
5/63±4/8532/25±2022/65“بازخوردهای اصاحی معلم”  

5/56±5/2122/58±2021/32کنترل

ابراز وجود
15/96±13/39139/97±20102/72“بازخوردهای اصاحی معلم”  

12/15±12/25101/21±20100/34کنترل

ــر  ــه هــای توصیفــی در )جــدول 1( گــزارش شــده اســت. ب یافت
ــن  ــه میانگی ــت ک ــخص اس ــی مش ــای توصیف ــه ه ــاس یافت اس
ــراز وجــود و نشــاط ذهنــی در پــس آزمــون گــروه  متغیرهــای اب
ــل ماحظــه ای  ــرل افزایــش قاب ــه گــروه کنت ــه نســبت ب مداخل

داشــته اســت.

از جملــه پیــش فــرض هایــی کــه در تحلیــل کوواریانــس 
چندمتغیــره منظــور می گــردد، فــرض نرمــال بــودن توزیــع 
ــن  ــمیرنوف اســت. ای ــروف – اس ــون کولموگ ــتفاده از آزم ــا اس ب

ــدول2(. ــد )ج ــام ش ــش انج ــای پژوه ــی روی متغیره بررس



79

حسین حافظی و علیرضا مرآتی

جدول 2: آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغیرها

P-value کولموگروف – اسمیرنوف )K-S(گروهمتغیر

نشاط ذهنی
0/950/301کنترل
0/720/245مداخله

ابراز وجود
0/790/250کنترل
0/960/315مداخله

همانطــور کــه از یافتــه هــای )جــدول2( اســتنباط می شــود، از آنجا 
ــروف  ــون کولموگ ــده در آزم ــه دســت آم ــاداری ب ــه ســطح معن ک
ــروه  ــک گ ــه تفكی ــی )ب ــای نشــاط ذهن ــمیرنوف در متغیره – اس
مداخلــه P=0/301 و کنتــرل P=0/245( و ابــراز وجــود )بــه 
ــتر  ــرل P=0/315( بیش ــه P=0/250 و کنت ــروه مداخل ــک گ تفكی
ــت  ــوان گف ــی ت ــی باشــد، در نتیجــه م ــدار مــاک 0/05 م از مق
ــاری داری  ــه آم ــی در نمون ــورد بررس ــای م ــع متغیره ــه توزی ک
ــه هــای پژوهــش  ــوان فرضی ــی ت ــی باشــد و م ــال م ــع نرم توزی
ــرار داد.  ــون ق ــورد آزم ــک م ــای پارامتری ــون ه ــق آزم را از طری
جهــت تحلیــل داده هــای مربــوط بــه تفــاوت بیــن 2 گــروه کنترل 
و مداخلــه از لحــاظ  نشــاط ذهنــی و ابــراز وجــود از روش تحلیــل 
کوواریانــس چنــد متغیــره )مانُكــوا( بهــره گرفتــه شــد. قبــل از بــه 
کارگیــری آزمــون تحلیــل واریانــس چندمتغیــره مفروضه هــای آن 

بــه وســیله آزمــون باکــس، المبــدای ویلكــز و آزمــون لــون مــورد 
ــش  ــرای بررســی پی ــن منظــور ب ــه همی ــت. ب ــرار گرف بررســی ق
فــرض همگنــی ماتریــس واریانــس - کوواریانــس نشــاط ذهنــی 
 M و ابــراز وجــود در گــروه هــای مــورد پژوهــش نیــز از آزمــون
باکــس اســتفاده شــد.  نتایــج تحلیــل مربــوط بــه کرویــت بارتلــت 
نشــان داد کــه ســطح معنــاداری P<0/05 مــی باشــد کــه گویــای 
آن اســت شــرط همگنــی ماتریــس واریانــس – کواریانــس بــرای 
مولفــه هــای نشــاط ذهنــی )F=1/918 و P<0/05( و ابــراز وجــود 

ــت شــده اســت.  ــی رعای ــه خوب )F=1/005 و P<0/05( ب
بــرای تعییــن معنــاداری اثــر گــروه بــر نشــاط ذهنــی و ابــراز وجــود 
ــج حاصــل در  ــه نتای ــدای ویلكــز اســتفاده شــد ک ــون المب از آزم

)جــدول 3( گــزارش شــده اســت.

جدول 3: نتایج آزمون المبدای ویكلز در تحلیل واریانس چندمتغیره 

مجذور ایتاP-valueدرجه آزادی اثردرجه آزادی خطاFارزشآزمونمتغیرها

0/7058/0127630/0010/163المبدای ویكلزنشاط ذهنی و ابراز وجود

نتایــج آزمــون المبــدای ویلكــز در )جــدول3( نشــان مــی دهــد که 
بیــن 2 گــروه کنتــرل و مداخلــه حداقــل در یكــی از متغیــر هــای 
ــاوت  ــود )F=8/012 و P<0/001( تف ــراز وج ــی و اب ــاط ذهن نش

معنــادار وجــود دارد. 

بــرای بررســی پیــش فــرض برابــری واریانــس هــای  متغیــر هــای 
نشــاط ذهنــی و ابــراز وجــود در گــروه هــای مــورد پژوهــش نیــز 
ــون در )جــدول 4( ــون اســتفاده شــد. نتایــج آزمــون ل از آزمــون ل

آمــده اســت.

جدول 4: نتایج آزمون لوین جهت بررسی پیشفرض برابری واریانس ها

Fdf1df2 P-valueمتغیرها

1/3511780/653نشاط ذهنی
1/0051780/548ابراز وجود

ــای نشــاط  ــس ه ــه واریان ــای آن اســت ک ــدول4( گوی ــج )ج نتای
ذهنــی و ابــراز وجــود در 2 گــروه بــا هــم برابــر بــوده و بــا یكدیگــر 
تفــاوت معنــاداری ندارنــد، کــه ایــن یافتــه، پایایــی نتایــج بعــدی را 
نشــان مــی دهــد. نتیجــه آزمــون کرویــت بارتلــت از لحــاظ آمــاری 
ــر  ــی ب ــر مبن ــا کــه فــرض صف ــن معن ــه ای ــادار مــی باشــد ب معن

ناهمبســته بــودن داده هــا رد و فــرض خــاف مبتنــی بــر همبســته 
بــودن داده هــا تاییــد مــی شــود. یعنــی ایــن آزمــون نشــان داد کــه 
ماتریــس همبســتگی مشــاهده شــده متعلــق بــه جامعــه هــای بــا 
ــس و  ــل واریان ــوان تحلی ــی ت ــذا م متغیرهــای همبســته اســت. ل

کوواریانــس را انجــام داد.
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جدول 5: تحلیل کوواریانس چند متغیره اثرات بازخوردهای اصاحی بر نشاط ذهنی و ابراز وجود

ضریب اتا P-value F MS DF SS متغیر وابسته منبع تغییر

0/052 0/419 13/28 587/48 2 1174/96 نشاط ذهنی پیش آزمون
0/19 0/003 7/02 225/30 2 550/60 نشاط ذهنی گروه

34/86 57 1987/24 نشاط ذهنی خطا
0/041 0/320 15/56 676/26 2 1325/52 ابرازوجود پیش آزمون
0/21 0/002 9/01 344/76 2 689/52 ابراز وجود گروه

36/92 57 2104/96 ابراز وجود خطا

مندرجــات )جــدول 5( نشــان میدهــد کــه اثــر گــروه )ســطح متغیــر 
ــراز وجــود   ــر متغیرهــای نشــاط ذهنــی P=0/003 و اب مســتقل( ب
P=0/002 دانــش آمــوزان دختــر بــا نشــانگان افســردگی از نظــر 

.)P=0/05( آمــاری معنــادار اســت

بحث 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیــر »بازخوردهــای اصاحــی 
ــش  ــود دان ــراز وج ــی و اب ــاط ذهن ــزان نش ــر می ــر تغیی ــم« ب معل
ــا نشــانگان افســردگی شهرســتان کنــگاور انجــام شــد.  آمــوزان ب
ــاط  ــزان نش ــه می ــان داد ک ــر نش ــژوهش حاض ــاي پـ ــه هـ یافتـ
ــان  ــه معلم ــا نشــانگان افســردگی ک ــوزان ب ــش آم ــی در دان ذهن
آن هــا »بازخوردهــای اصاحــی« بازخــورد داده بودنــد در مقایســه 
بــا دانــش آموزانــی کــه بــا روش ســنتی بازخــورد دریافــت                      
مــی کردنــد، افزایــش معنــاداري داشــته اســت. ایــن یافتــه هــا بــا 
 ]24[ Han & Hyland  ،]15[ نتایــج مطالعــات افكنــد و همــكاران
ــه  ــی ک ــه دالیل ــت. از جمل ــو اس و Gilbert & Allan ]29[ همس
ــات  ــج مطالع ــا نتای ــا و در مقایســه ب ــه ه ــن یافت ــن ای ــرای تبیی ب
افكنــد و همــكاران ]15[ و  Han & Hyland ]24[ وجــود دارد 
ایــن اســت کــه ارائــه »بازخوردهــای اصاحــی« نوشــتاری موثــر، 
صــرف نظــر از ایــن کــه دانــش آمــوزان بــا نشــانگان افســردگی را 
بــه نقــاط ضعــف و قــوت خــود و کاســتن از ضعــف های خــود آگاه 
ــدگان  ــز در یادگیرن ــه لحــاظ شــخصیتی و انگیزشــی نی ــد، ب میكن
موثــر واقــع مــی شــود بــه گونــه ای کــه در فراینــد دریافــت ایــن 
گونــه اطاعــات ایــن بــاور در یادگیرنــدگان ایجــاد مــی شــود کــه 
بــه آن هــا توجــه مــی شــود که همیــن عقیــده بــرای آن هــا ایجاد 
ادراک مطلــوب و بهینــه از فضــای آموزشــی مــی کنــد. از طرفــی 
هــم ایــن نــوع بازخوردهــا باعــث مــی شــود کــه دانــش آمــوزان با 
نشــانگان افســردگی بــه ایــن درک برســند کــه از توانمنــدی هــای 
ــف  ــاط ضع ــردن نق ــرف ک ــه برط ــتند و ب ــوردار هس ــی برخ خاص
وتقویــت نقــاط قــوت خــود قــادر هســتند ]22[. بنابرایــن، بــه خاطر 
ــتاری در کاس درس نســبت  ــای نوش ــوان انگیزشــی بازخورده ت
بــه عملكــرد یادگیرنــدگان، معلمــان در چارچــوب کاس درس بــا 

اتخــاذ رویــه هــای صحیــح آموزشــی بــه ایجــاد انگیــزه و معنــا در 
دانــش آمــوزان بــا نشــانگان افســردگی نســبت بــه خــود، موضــوع، 
ــد کــه  ــدام کنن ــری اق ــد یادگی مدرســه، تحصیــل آن هــا در فراین
همیــن عاملــی مــی شــود تــا میــزان ابــراز وجــود و نشــاط ذهنــی 

نیــز ارتقــا پیــدا کنــد ]24[.
تبییــن دیگــر بــرای ایــن یافتــه و در همســویی بــا نتایــج مطالعــه                 
ــه در  ــی ک ــم زمان ــه، معل ــن اســت ک Gilbert & Allan ]29[  ای

جلســه هــای آموزشــی مبتنــی بــر اصــول بازخــوردی بــه دانــش 
آمــوز بــا نشــانگان افســردگی بازخــورد مــی دهــد باعــث افزایــش 
درک دانــش آمــوز از نقــاط ضعــف و آگاهــی خــود مــی شــود کــه 
ــه  ــوز نســبت ب ــش آم ــه دان ــی شــود ک ــن آگاهــی باعــث م همی
توانایــی هــای خــود واقــع بیــن تــر و منطقــی تــر باشــد. زمانــی 
ــا واقــع بینــی کامــل  ــا نشــانگان افســردگی ب کــه دانــش آمــوز ب
ــه شكســت در تحصیــل دچــار شــود  رســید هنگامــی هــم کــه ب
ــا آگاهــی کــه از  امیــد و انگیــزه خــود را از دســت نمــی دهــد و ب
توانایــی هــای خــود دارد میدانــد کــه در آیندهــای زود مجــددا بــه 
موفقیــت خواهــد رســید. تمامــی ایــن مــوارد زمینــه بــرای اینكــه 
ــراز وجــود کــردن و نشــاط  ــی از اب ــزان باالی ــه می ــوز ب ــش آم دان

ذهنــی برســد، را فراهــم مــی کنــد ]18[. 
یافتـــه دوم پـــژوهش حاضــر نشــان داد کــه میــزان ابــراز وجــود 
ــا نشــانگان افســردگی کــه معلمــان آن هــا  ــی ب در دانــش آموزان
»بازخوردهــای اصاحــی معلــم« بازخــورد داده بودنــد در مقایســه 
ــا روش ســنتی بازخــورد دریافــت مــی  ــی کــه ب ــش آموزان ــا دان ب
کردنــد افزایــش معنــاداري داشــته اســت. ایــن یافتــه هــا بــا نتایــج 
مطالعــات Ghimire ]19[ و Achat و همــكاران ]26[ همســو 

اســت.
یكــی از تبییــن هــای ایــن یافتــه و در مقایســه بــا نتایــج مطالعــه 
Ghimire ]19[  ایــن اســت کــه؛ کارکــرد »بازخوردهــای اصاحی 

ــش  ــرد دان ــود عملك ــر بهب ــه ب ــت ک ــن اس ــب ای ــم« مناس معل
ــش  ــس دان ــه نف ــاد ب ــش اعتم ــث افزای ــد دارد و باع ــوزان تاکی آم
آمــوزان در رســیدن بــه اهــداف و بهبــود عملكــرد بــا بهــره گیــری 
ــاش و  ــی، ت ــش کارای ــن افزای ــود. ای ــی ش ــدی م از خودکارآم
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ــراز وجــود و نشــاط  ــرای ارتقــای اب ــه را ب ــه نفــس زمین اعتمــاد ب
ــی آورد ]11[. ــم م ــی فراه ذهن

ــه  ــج مطالع ــا نتای ــه ب ــه و درمقایس ــن یافت ــرا ای ــر ب ــن دیگ تبیی
Achat و همــكاران ]26[ ایــن اســت کــه »بازخوردهــای اصاحــی 

ــر  ــد ب ــا تاکی ــتاری و ب ــكل نوش ــه ش ــه ب ــی ک ــم« در صورت معل
ــش  ــی در دان ــاد آگاه ــث ایج ــد باع ــردی باش ــتباهات عملك اش
آمــوزان بــا نشــانگان افســردگی نســبت بــه فرایندهــای انگیزشــی 
ــری،  ــده نگ ــتقال، آین ــی، اس ــای خودانگیزش ــاری، فراینده و رفت
ــه بازخــورد بــه  معنایابــی تحصیلــی مــی شــود. معلــم ضمــن ارائ
ــد کــه کــدام  ــه دانــش آمــوز مــی گوی ــا ب شــكل نوشــتاری دقیق
ــش  ــی را کــه دان قســمت عملكــردش اشــتباه اســت و راهبردهای
ــت  ــرده اس ــتفاده ک ــد اس ــا ب ــرده ی ــتفاده نك ــا اس ــوز از آن ه آم
بــرای او توضیــح مــی دهــد و چگونگــی بهــره گیــری صحیــح و 
کامــل را از ایــن راهبردهــا بــرای او بیــان مــی کنــد. در تكالیــف 
بعــدی معلــم مــی توانــد بــا مراجعــه بــه توضیحــات قبلــی خــود 
ــا عملكــرد فعلــی  در راســتای عملكــرد دانــش آمــوز و مقایســه ب
ضمــن بیــان نقــاط ضعــف و قوتــش توضیحــات کامــل تــری را 
نیــز بــرای او در دفتــر تكلیــف یــا برگــه امتحــان یادداشــت کنــد. 
بنابرایــن، توضیخــات کتبــی معلــم باعــث میشــود کــه دانــش آموز 
بــا نشــانگان افســردگی از خــود ســواالتی بپرســد و نقــاط ضعــف و 
قــوت خــود را مشــخص کنــد کــه ایــن بــه نوبــه ی خــود باعــث 
ــتر و  ــتر و بیش ــای بیش ــت ه ــرای موفقی ــی ب ــار روان کاهــش فش

تــوام بــا تنــش، مــی شــود و نهایتــا ابــراز وجــود و نشــاط ذهنــی در 
ــد ]24-22[. ــوز افزایــش مــی یاب ــش آم دان

نتیجه گیری
یافتــه هــای مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه »بازخوردهــای 
اصاحــی معلــم« بــر تغییــر میــزان ابــراز وجــود و نشــاط ذهنــی 
دانشــآموزان دختــر با نشــانگان افســردگی تاثیــر مثبــت و معناداری 
مــی گذارنــد. پیشــنهاد مــی شــود که معلمــان بــرای ارتقــای میزان 
نشــاط ذهنــی و شــادابی روحــی و همچنیــن بــرای ارتقــای میــزان 
ابــراز وجــود در دانــش آمــوزان بــا نشــانگان افســردگی، حتمــا بــه 
ــه  ــت مطالع ــد.  محدودی ــی کنن ــت کاف ــود دق ــه بازخ ــوه ارائ نح
حاضــر ایــن بــود کــه ایــن مطالعــه بــر روی دانــش آمــوزان دختــر 
بــا نشــانگان افســردگی شــهر کنــگاور انجــام شــد کــه در تعمیــم 
نتایــج بــه ســایر دانــش آمــوزان در ســایر مقاطــع تحصیلــی بایــد 

احتیــاط شــود. 
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ــد،  ــاری نموده ان ــش ی ــن پژوه ــام ای ــه در انج ــانی ک ــام کس تم
تشــكر مــی شــود.
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