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Abstract 
Introduction: Positive thinking skills are one of the most important skills to cope with academic challenges and 
students' success. The aim of this study was to determine the effectiveness of teaching positive thinking skills on 
academic buoyancy, academic engagement and goal orientation-progress in girl students with depression 
syndrome in Izeh city. 
Methods: This research was a quasi-experimental design with pretest-posttest design with control group. The 
statistical population of this study included all girl students with depression syndrome in Izeh city in 2017. 
Twenty-two of them were selected through convenience sampling method and were divided into two 
experimental and control groups by simple random method. The data was collected using the “Educational 
Vitality Questionnaire”, “Educational Enthusiasm Questionnaire”, and “Goal Orientation Questionnaire”. The 
validity of the instruments was confirmed by content validity and their reliability by Cronbach's alpha method. 
The experimental group received positive thinking skills training in 8 sessions of 90 minutes. Data was analyzed 
with SPSS. 23.  
Results: The mean of pre-test scores in the experimental and control groups were respectively academic 
buoyancy (29.7, 29.4), academic engagement (44.07, 43.95), mastery goal orientation (30.46, 30.63), 
performance goal orientation (33.52, 33.29) and avoidance goal orientation (28.01, 27.30) in experimental, and 
there was no significant difference. The comparison of the mean post-test scores in the experimental and control 
groups were respectively academic buoyancy (34.16, 29.95), academic engagement (49.03, 43.7), mastery goal 
orientation (34.22, 31.55), performance goal orientation (37.28, 32.74) and avoidance goal orientation (26.86, 
27.51) and there was a significant difference (P < 0.001). 
Conclusions: The intervention of teaching positive thinking skills in girl students with depression syndrome 
improves their academic performance. Therefore, the implementation of positive thinking training by experts is 
recommended to improve the educational conditions of girl students with depression syndrome. 
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مقدمه

ترین وظیفه نظام آموزشی، آماده کردن یادگیرندگان برای کسب اصلی

. در طی این [1]های شناختی و ورود به اجتماع است دانش و مهارت

کنند که بر رشد جسمانی، فیزیولوژیکی دوره نوجوانان بلوغ را تجربه می

با همساالن افزایش  ایشان باطگذارد، ارتها تأثیر میو روان شناختی آن

های بزرگساالنه و ورود به صحنه یابد و برای پذیرش مسئولیتمی

شوند؛ همه این مسائل سازگاری نوجوان را اجتماعی آماده می-سیاسی

و از این رو  [2]کنند هایی روبرو میبیش از هر زمان دیگر با چالش

ای دانست که تغییرات آشکار بیولوژیک، توان نوجوانی را دورهمی

و وی را مستعد  [9]گردد شناختی، اجتماعی و عاطفی در آن واقع می

. در صورت عدم [4]کند تغییرات خلقی، افسردگی و اضطراب می

 چکیده

دانش آموزان است. هدف پژوهش  تیو موفق یلیتحص یمقابله با چالشها یها برامهارت نیاز مهمتر یکی یشیمهارت مثبت اند :مقدمه

در  رفتشیپ-هدف یریو جهت گ یلیتحص اقیاشت ،یلیتحص یبر سرزندگ یشیمثبت اند یهاآموزش مهارت یاثربخش نییحاضر تع

 .باشدیم ذهیدوم شهر ا وسطهمقطع مت یدانش آموزان دختر با نشانگان افسردگ

 هیپژوهش شامل کل نیا یپس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آمار-آزمون شیبا طرح پ یتجرب مهیپژوهش از نوع ن نیا :روش کار

نفر به روش نمونه  22آنان  انیبودند. که از م 1931در سال  ذهیمقطع متوسطه دوم شهر ا ینشانگان افسردگ یدانش آموزان دختر دارا

 یپرسشنامه سرزندگ"ها با شدند. داده میو کنترل تقس شیساده به دو گروه آزما یتصادف شدردسترس انتخاب شدند و با رو یریگ

 Educational Enthusiasm) "یلیتحص اقیپرسشنامه اشت"(، Educational Vitality Questionnaire) "یلیتحص

Questionnaire شرفتیپ-هدف یریپرسشنامه جهت گ"( و" (Goal Orientation Questionnaireجمع آور )ابزار  ییشد. روا ی

جلسه  0 یرا ط یشیمثبت اند یهاآموزش مهارت ش،یشد. گروه آزما دییکرونباخ تأ یابزار به روش آلفا ییمحتوا و پاپا ییبه روش روا

 شد. لیتحل 29اس اس نسخه  یکردند. دادها با نرم افزار اس پ افتیدر یاقهیدق 38

 یلیتحص اقی(، اشت1/23،4/23) یلیتحص یسرزندگ بیو کنترل به ترت شیآزمون در دو گروه آزما شینمره پ نیانگیم ها:افتهی

 ی( بود و تفاوت آمار81/20،98/21) زی( و عملکردگر22/99،23/99(، عملکردگرا )41/98،19/98) ی(، اهداف تبحر81/44،32/49)

(، 11/94،32/23) یلیتحص یسرزندگ بیو کنترلبه ترت شیآزما یهانمرات پس آزمون در گروه نیانگیم سهینداشت. مقا یمعنادار

( بود و 01/21،21/21) زی( و عملکردگر20/91،14/92(، عملکردگرا )22/94،22/91) ی(، اهداف تبحر89/43،1/49) یلیتحص اقیاشت

 (.P < 881/8داشت ) یمعنادار یتفاوت آمار

 یلیحصت یسبب بهبود کارکردها ،یدر دانش آموزان دختر با نشانگان افسردگ یشیمثبت اند یهامداخله آموزش مهارت :یریجه گینت

دانش آموزان دختر با نشانگان  یلیتحص طیشرایتوسط کارشناسان در جهت ارتقا یشیمثبت اند یآموزش مهات ها یها شد. لذا اجراآن

 .شودیم هیتوص یافسردگ

 هدف یریجهت گ اق،یاشت ،یسرزندگ ل،یتحص ،یشیآموزش، مثبت اند واژگان کلیدی:
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تشخیص و درمان مناسب افسردگی در کودکی و نوجوانی، احتمال 

سوءمصرف مواد، خودکشی و اختالل عملکرد روان شناختی، اجتماعی 

ای نیز مشخص . طی مطالعه[2]یابد و بویژه افت تحصیلی افزایش می

دار  ابطه منفی معنیشده است که بین افسردگی و عملکرد تحصیلی ر

. از این رو یکی از عوامل فردی مؤثر بر میزان پیشرفت [1]وجود دارد 

تواند بر ابعاد تحصیلی، افسردگی فراگیر در نوجوانان است که می

ن باید بیان کرد احتماالً . در این میا[2]سازگاری وی تأثیرگذار باشد 

توان موفقیت و سازگاری یکی از ابعاد سازگاری در دوران نوجوانی را می

 هایی کــه در سازگاری تحصیلیتحصیلی دانست و از جمله توانمندی

دانش آموزان بدان توجه شده، سازه کلیدی سرزندگی تحصیلی 

(Academic buoyancy)  به صورت  . سرزندگی تحصیلی[1]است

های توانایی دانش آموزان برای موفقیت در برخورد با موانع و چالش

تحصیلی که در مسیر زندگی تحصیلی معمول هستند، تعریف شده 

ت یلی در ارتباط اس. سرزندگی تحصیلی با تاب آوری تحص[0, 1]است 

ای و دانش آموزان دارای این ویژگی نمرات باالتری در دروس مدرسه

و همکاران مشخص کردند  Collie. همچنین [3]کنند کسب می

سرزندگی تحصیلی با احساس کنترل در دانش آموزان در ارتباط است 

افراد دارای  .[18]و نقش اساسی در کنترل رفتاری و هیجانی دارد 

باالتر، انگیزش تحصیلی بیشتری دارند و به آینده سرزندگی تحصیلی 

 کنندامیدوارترند و خودکارآمدی باالتری نیز احساس می تحصیلی خود

[11]. 

( از عوامل Academic engagementهمچنین اشتیاق تحصیلی )

رود می ارمثبت در سرزندگی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان به شم

 به طور را تحصیلی عملکرد که است ایسازه تحصیلی اشتیاق. [12]

دانش  مثبت عاطفی به حالتو  [14, 19]کند بینی می پیش مثبت

و پیش بینی کننده  [12] دارد اشاره مدرسه و تحصیل به نسبت آموزان

و با پیشرفت و توسعه یادگیری جوانان  [11] سرزندگی تحصیلی بوده

 و Li & Lerner [10]طالعه . همچنین م[11] در ارتباط است

Upadyaya & Salmela-Aro [13] های خود دریافتند در پژوهش

 بهزیستی باالتر، تحصیلی موفقیت تواندمدرسه می به اشتیاق افزایش که

از سوی  .کند پیش بینیبرای دانش آموزان  را بهتر شغلی هایفرصت و

نشان دادند که هیجانات مثبت با و همکاران  Wangدیگر، مطالعات 

طه مثبت دارد و نیز اشتیاق شناختی، عاطفی و رفتاری دانش آموز راب

هیجانات مثبت با فرسودگی تحصیلی، خستگی تحصیلی و بی عالقگی 

. در همین رابطه، در پژوهشی مشخص [28]تحصیلی رابطه منفی دارند 

ارد رابطه منفی وجود د شده است که بین عملکرد تحصیلی و افسردگی

[1]. 

تواند بر عوامل مؤثر در تحصیل مانند جمله عواملی که احتماالً می از

رضایتمندی تاثیرگذار باشد، نوع هدف گزینی و جهت گیری هدف در 

 Goalپیشرفت )-. جهت گیری هدف[21]تحصیل است 

orientation-progressبرخورد فرد با یک تکلیف  (، شیوه ناخودآگاه

-مفهومی نظریه هدف . هسته[22]است  یادگیری شناخته شده

( این نکته است که Goal Orientation Theoryپیشرفت )

فراگیرنده چه قصدی برای فعالیت و پیشرفت در انجام تکالیف درسی 

های متداول اهداف پیشرفت، جهت . یکی از تقسیم بندی[21] دارد

ط، جهت گیری عملکردی و جهت گیری اجتنابی از شکست گیری تسل

 یادگیرنده در تالش برای رسیدن به. در جهت گیری تسلط [29] است

تأکید  لشصالحیت و تسلط بر موضوع است و بر درک موضوع و چا

برای نشان دادن  گیری عملکرد، یادگیرنده در تالش جهت .دارد

باکفایت و باهوش نشان دهد و دور  صالحیت خود است تا خود را الیق،

صرفاً برای جلوگیری از نشان  در جهت گیری اجتنابی .از چالش باشد

کند و تنها بر شکست نخوردن در درس و می دادن بی کفایتی تالش

نیز مشخص  Stan & Oprea. در پژوهش [22]د دارد تأکی تحصیل

با جهت گیری تسلط، کمترین و با جهت  شده است که دانشجویان

 .[24]بیشترین اضطراب تحصیلی را دارند  گیری اجتنابی

تواند در دوران نوجوانی بر میزان یکی از عواملی که احتماالً می

سرزندگی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان مؤثر بوده و میزان تالش 

مثبت اندیشی های برای رسیدن به هدف را افزایش دهد، آموزش مهارت

(Teaching positive thinking skills) .مهارت مثبت اندیشی  است

های منفی و اندیشیدن، تغییر در نگرش خوب عبارت از یادگیری

های چگونگی تحلیل رویدادهاست که فرد با در نظر گرفتن تمام جنبه

 نمایدیک مسأله دیدگاه مثبت را در خود به وجود آورده و حفظ می

های مثبت اندیشی برای افراد به منظور تقویت و . آموزش مهارت[22]

بهبود ارتباط مثبت با دیگران، ترویج احساسات مثبت، رفتارهای مثبت، 

 .[21] مفید است افسردگیافزایش بهزیستی، عزت نفس، کاهش عالئم 

ای در همین راستا نیز گزارش شد، آموزش مهارت طی مطالعات جداگانه

، افزایش سازش [21]تواند بر سبک اسنادی بدبینانه مثبت اندیشی می

در دانش آموزان مؤثر  [23]اضطراب امتحان ، [20]یافتگی اجتماعی 

ش دادند باشد. جمشیدیان قلعه شاهی و همکاران طی پژوهشی گزار

درمان مثبت ایرانی بر تنش، اضطراب و افسردگی زنان نابارور مؤثر است 

نیز در مطالعه خود نشان دادند  [91]صابر شهرکی و همکاران  [98]

ارتقای سالمت بر بهبود رفتارهای مرتبط با سالمت که مداخله 

باشد. حال با توجه به اینکه پیش بینی شده است دانشجویان مؤثر می

درصد نوجوانان حداقل یک دوره افسردگی را قبل از  22تا  14که بین 

درصد  2کنند و آمار آن در ایران نیز ورود به دوره بزرگسالی تجربه می

های مناسب کاهش خلق اهمیت بررسی روش، [92]گزارش شده است 

شوند، بسیار مهم افسرده در نوجوانان که قشر فعال جامعه محسوب می

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی  ،نماید. در همین راستامی

های مثبت اندیشی بر سرزندگی تحصیلی، اشتیاق آموزش مهارت

تبحری، عملکردگرا و ت )پیشرف -تحصیلی و جهت گیری هدف

در دانش آموزان دختر با نشانگان افسردگی مقطع  عملکردگریز(

 انجام شد. متوسطه دوم شهر ایذه

 روش کار

پس آزمون با گروه -آزمون طرح این پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش

به عنوان متغیر مستقل  "های مثبت اندیشیآموزش مهارت" .بود کنترل

 -سرزندگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و جهت گیری هدفهای و مؤلفه

به عنوان متغیر وابسته بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش  پیشرفت

 1931آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر ایذه در سال تحصیلی 

مشغول به تحصیل بودند که توسط مشاوران مدارس با تخصص کودک 

ها تشخص م افسردگی در آنو نوجوان و یا روان شناسی بالینی، عالئ

داده شده بود. برای تعیین گروه نمونه به روش در دسترس ابتدا به سه 

 1مدرسه دخترانه مقطع متوسطه مراجعه شد. شهر ایذه دارای بیش از 

باشد. مدرسه دخترانه مقطع متوسطه دوم دولتی و غیر انتفاعی می
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این سه مدرسه با  مدرسه اجازه کار در مدرسه را ندادند 4بدلیل اینکه 

روش دردسترس برای مطالعه در نظر گرفته شد و دانش آموزانی که 

توسط مشاور مدرسه با عالئم افسردگی تشخیص داده شده بودند و در 

 "مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی"ای افسردگی در گزینه 1مؤلفه 

(DASS-21: Depression Anxiety and Stress Scale)  ًکه قبال

مشاور مدرسه پس از احتمال افسردگی اخذ شده بود، طبق  توسط

نفر  42)نقطه برش( داشتند )که  14توضیحات پرسشنامه نمره باالتر از 

نفر  22نفر به روش دردسترس انتخاب شدند و از این گروه  98بودند(، 

موافقت کردند در مطالعه شرکت کنند و بصورت تصادفی ساده به دو 

نفر( تقسیم شدند. در مطالعه  11( و کنترل )نفر 11گروه مداخله )

پرسشنامه سرزندگی " ازبرای بررسی سرزندگی تحصیلی حاضر 

که توسط  (Educational Vitality Questionnaire) "تحصیلی

ساخته شده، استفاده  2812در سال  [99]حسین چاری و دهقانی زاده 

تحصیلی  سرزندگی مقیاس"از بهره گیری با را این پرسشنامهشد. ایشان 

 Martin and Marsh's Educational Vitality) "مارتین و مارش

Scale )[94] طراحی کردند. حسین چاری و  است، گویه 4 دارای که

یک  ابتدا ایرانی، فرهنگ در مقیاس این اجرای جهت [99]دهقانی زاده 

 متن انگلیسی زبان رشته در متخصص یک و شناسیروان رشته متخصص

 های گویه ترجمه از کردند. بعد ترجمه فارسی به را های مقیاسسؤال

 در و شدند بازنویسی مقیاس اصلی فرم اساس بر گویه مقیاس، تعدادی

شد.  نظرخواهی تربیتی شهر مهریز شناسیروان مدرسین از ها گویه مورد

 98دانش آموزان ) از گروهی روی بر ها مقدماتی، این گویه اجرای برای

 اجرای از شد. پس اجرا مهریز، شهرستان دبیرستانی دختر( 98 و پسر

 حاصل بازنویسی که گرفت، قرار بازنویسی مورد نهایی نسخه گویه ها این

 گویه های گویه تقلیل یافت. سپس 3بود که پس از بررسی به  گویه 18

 [99]مقدماتی که توسط حسین چاری و دهقانی زاده  مطالعه در مذکور

دبیرستان  دانش آموزان از نفر 101 شامل ایروی نمونه انجام شد مجدداً

 خصوصیات و اجرا انتخاب شدند، تصادفی ایخوشه روش به که مهریز

 2به این ابزار براساس یک طیف  شد. پاسخدهی بررسی آن روانسنجی

= کامالً موافقم 2= کامالً مخالفم تا 1شود از ای لیکرت انجام میدرجه

باشد و هرچه نمره باالتر باشد می 42و حداکثر نمره  3داقل نمره با ح

العه همچنین نتایج مط شود.سرزندگی تحصیلی فرد باالتر توصیف می

 101 شامل ایبر روی نمونه کرونباخ آلفای ضرایب که داد ایشان نشان

 بازآزمایی ضریب و 08/8 با برابر دبیرستان مهریز دانش آموزان از نفر

 نمره کل با گویه ها همبستگی دامنه همچنین .بود 19/8 با نیز برابرآنان 

 باشد.می 10/8تا  21/8 بین

تن  0در پژوهش حاضر جهت اندازه گیری روایی محتوا، پرسشنامه به 

نفر از گروه  2از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز )

از گروه پرستاری با  نفر 2مامایی با گرایش بهداشت مادر و کودک و 

نفر  2نفر از گروه روان شناسی که  4گرایش آموزش داخلی جراحی و 

نفر عمومی( داده شد و بر اساس نظر ایشان روایی  2با گرایش بالینی و 

همچنین در مطالعه حاضر  محتوای پرسشنامه قابل قبول ارزیابی شد.

نفر از  22بر با اجرای پرسشنامه  ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ

 به دست آمد. 14/8دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر ایذه 

پرسشنامه اشتیاق "برای تعیین اشتیاق تحصیلی از 

( که Educational Enthusiasm Questionnaire)"تحصیلی

 شده، ساخته 2884در سال  [92]و همکاران  Fredricks توسط

 از کدام هر باشد. پاسخگویه می 12 دارای استفاده شد. این پرسشنامه

 (2همیشه= تا 1از )هرگز=  باشد کهمی پنج تا یک نمرات دارای ها گویه

و هر چه  باشدمی 12و حداکثر نمره  12حداقل نمره . شودمی شامل را

شود. نمره فرد باالتر باشد میزان اشتیاق تحصیلی باالتر توصیف می

Fredrick  نفر  188ضریب همسانی درونی آن را بر  [92]و همکاران

ه کردند و همچنین ضریب محاسب 02/8از دانش آموزان آمریکایی 

گزارش کردند  01/8پایایی به روش آلفای کرونباخ بر روی همان گروه را 

 بعد از ترجمه و هنجاریابی [91]عباسی و همکاران نیز  راندر ای. [91]

گاه آزاد دانشدر دانشجویان علوم پزشکی  "پرسشنامه اشتیاق تحصیلی"

 از تن 2 به ، پرسشنامه راصوری تعیین روایی اسالمی واحد اراک، برای

و  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک داده گروه روان شناسی مدرسین

اشتیاق  پرسشنامه" ابتدا پایایی، تعیین جهت تأیید نمودند. هچنین

 پزشکی علوم مختلف هایرشته دانشجویان از نفر 288 بین "تحصیلی

آن  از نمونه نبودند( و بعد جز دانشجویان شد )این تکمیل و توزیع اراک

به  11/8 ضریب و انجام آلفای کرونباخ روش به پایایی ضریب محاسبه

در پژوهش حاضر جهت اندازه گیری روایی محتوا، پرسشنامه  د.دست آم

نفر  4تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ) 0به 

ها نفر گروه روان شناسی( داده شد و آن 4از گروه مامایی و پرستاری و 

را ارزیابی و تأیید نمودند. همچنین در  "پرسشنامه اشتیاق تحصیلی"

امه با اجرای پرسشن ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخر مطالعه حاض

به  03/8نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر ایذه  22بر 

 دست آمد.

پرسشنامه جهت "پیشرفت از -گیری هدفجهت برای مشخص کردن

که  (Goal Orientation Questionnaire) "پیشرفت -گیری هدف

 10شده و تهیه 1330در سال  [90]ن و همکارا Midgleyوسیله به

-سؤال دارد استفاده شد و دارای سه خرده مقیاس تبحری، عملکردی

 1باشد و هر خرده مقیاس به ترتیب می اجتنابی-رویکردی و عملکردی

 1ها آن بر اساس مقیاس دهی به عبارتعبارت را دربرمی گیرد. پاسخ

( است و در هر 1( تا کامالً نادرست )1درست )ای لیکرت از کامالً درجه

هر چه نمره فرد  است. 42و حداکثر نمره  1خرده مقیاس حداقل نمره 

-گیری هدفها باالتر باشد، میزان وجود ابعاد جهتدر خرده مقیاس

با مطالعه  [90]و همکاران  Midgleyشود. پیشرفت بیشتر گزارش می

نفره از دانش آموزان ابتدایی و متوسطه شهر  12 گروه مختلف 1بر 

 گیریهای جهتمیشیگان، روایی محتوا را مناسب و پایایی خرده آزمون

را برحسب  اجتنابی-رویکردی و عملکردی-هدف تبحری، عملکردی

و گزارش دادند. در پژوهش کارشکی  04/8تا  18/8آلفای کرونباخ بین 

دانش آموز پایه سوم  102پس از ترجمه، بر روی پرسشنامه فوق  [93]

های شهر تهران، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و روایی دبیرستان

محتوایی آن به وسیله کارشناسان تأیید شد. روایی سازه به روش تحلیل 

های شهر دانش آموز پایه سوم دبیرستان 102بر روی  یعاملی تأیید

( تأیید شد. بعالوه، پایایی ابزار RMSA ،34/8  =GFI=  82/8تهران )

بر اساس آلفای کرونباخ در همان گروه )سه خرده مقیاس به ترتیب 

( بود. در پژوهش حاضر جهت اندازه گیری روایی 11/8، 04/8، 01/8

تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی  0محتوا، پرسشنامه به 

نفر گروه روان شناسی(  4یی و پرستاری و نفر از گروه ماما 4واحد اهواز )

ی ضریب پایایها تأیید شد. همچنین در مطالعه حاضر توزیه و توسط آن

نفر از دانش آموزان  22با اجرای پرسشنامه بر  به روش آلفای کرونباخ
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برای خرده مؤلفه هدفی تبحری  دختر مقطع متوسطه دوم شهر ایذه

 11/8رای خرده مؤلفه اجتنابی و ب 03/8، خرده مؤلفه رویکردی، 39/8

 به دست آمد.

معیارهای ورود به پژوهش شامل؛ نداشتن اختالل حاد روان شناختی 

دیگر، در قید حیات بودن والدین بود و شرایط خروج نیز شامل؛ غیبت 

در بیش از دو جلسه و عدم عالقه به ادامه همکاری بود. پس از اجرای 

مثبت اندیشی که برگرفته از  هایپیش آزمون، جلسات آموزش مهارت

 Quilliamنوشته  "مثبت اندیشی و مثبت گرایی کاربردی"کتاب 

ای بصورت دو دقیقه 38 جلسه 0بود برای گروه تجربی به مدت  [48]

جلسه در هفته طی یک ماه و به روش مشارکتی )ارئه آموزش توسط 

ها به عنوان مثال پژوهشگر و انجام فعالیت و تمرین توسط آزمودنی

های تمرین تشخیص افکار مثبت از افکار منفی و تمرین ایجاد فرصت

ر ات دجلس افکار مثبت و موارد مشابه( اجرا شد. الزم به توضیح است

و طی دوره اجرای  مدرسه و پس از اتمام زمان درسی صورت گرفت

روش درمانی استفاده نکردند. برای هیچ اعضای گروه کنترل از مطالعه 

اطمینان از این موضوع قبل از اجرای مطالعه کلیه موارد به گروه توضیح 

بعد از اتمام آن، پس آزمون داده شد و روند کار برای آنان مشخص شد. 

ر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. خالصه جلسات آموزش د

 ذکر شده است. (1جدول های مثبت اندیشی در )مهارت

 

 های مثبت اندیشیخالصه جلسات آموزش مهارت: 1جدول 

 خالصه جلسات جلسه

 کار، علت انتخاب افراد، آشنایی با مفهوم مثبت اندیشی، آشنایی با گروه و مقررات حاکم بر آن انجام شد. در این جلسه تشریح چگونگی انجام جلسه اول

 آشنایی با چگونگی شکل گیری تفکر و نگرش مورد بحث قرار گرفت. جلسه دوم

 عمر افراد بحث و بررسی و تمرین شد.های تعدیل آن، تفکر مثبت و تأثیر آن بر سالمتی و طول آشنایی با افکار منفی و راه جلسه سوم

 د.ی و تمرین شآموزش مثبت بودن از طریق به چالش کشاندن افکار منفی، تغییر تصاویر ذهنی، استفاده از زبان سازنده و تجدید نظر در باورها بحث و بررس جلسه چهارم

 جلسه پنجم
های تفکر مثبت از طریق کنار آمدن و در زندگی، استمرار در تمرین افکار مثبت، فرصتهای تفکر مثبت آموزش مثبت بودن از طریق نهادینه کردن استراتژی

 ها را حل کنیم، تمرین و بحث شد.توانیم آنسازگاری با مشکالتی که نمی

 جلسه ششم
و  اطرافیان و دوست داشتن از صمیم قلب بحثامتحان مثبت زندگی کردن از طریق ایجادیک رابطه مثبت، سالمتی پیش نیاز مثبت گرایی، برقراری روابط خوب با 

 بررسی و تمرین شد.

 ها شامل الزام، مهار کردن و مبارزه طلبی اجرا و تمرین شد.مثبت بودن از طریق آموزش شیوه توقف فکر، آرام سازی و تغییر نگرش جلسه هفتم

 مطلوب ورزش بحث و بررسی و تمرین شد.وارد کردن خنده به زندگی، ایجاد اعتماد بنفس و ایجاد عادت  جلسه هشتم

 

 آزمونآزمون و پسهای آزمایش و کنترل، به تفکیک در مراحل پیشمیانگین و انحراف معیار سرزندگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و اهداف پیشرفت در گروه: 2جدول 

 پس آزمون پیش آزمون گروه

   سرزندگی تحصیلی

 11/94±13/4 1/23 ±13/4 مداخله

 32/23±23/4 4/23 ±12/4 کنترل

   اشتیاق تحصیلی

 89/43±14/4 11/44 ±82/4 مداخله

 1/49 ±11/9 32/49 ±11/9 کنترل

   اهداف تبحری

 22/94 ±42/9 41/98 ±84/9 مداخله

 22/91 ±42/2 19/98 ±21/2 کنترل

   رویکردی-اهداف عملکردی

 20/91 ±90/2 22/99 ±4/9 مداخله

 14/92 ±93/4 23/99 ±42/9 کنترل

   اجتنابی -اهداف عملکردی

 01/21 ±11/4 81/20 ±82/4 مداخله

 21/21 ±92/9 98/21 ±14/9 کنترل

برای شروع پژوهش، هماهنگی الزم با مسئولین آموزش و پرورش و 

مدارس انجام شد و به منظور رعایت نکات اخالقی قبل از انجام پژوهش 

ها توضیح داده شد و اطمینان داده شد که شرایط برای آزمودنی کلیه

ماند و رضایت آگاهانه  کلیه اطالعات جمع آوری شده محفوظ خواهد

کنندگان جلب شد و در ضمن به والدین دانش آموزان اهداف و  شرکت

روند مطالعه توضیح داده شد و از ایشان نیز رضایت نامه کتبی اخذ 

و به  ها، با توجه به تجربی بودن طرحتجزیه و تحلیل دادهگردید. برای 

افزایش دقت اندازه گیری  منظور حذف اثرات خارجی بر متغیر وابسته و

 در این ها( استفاده شد. پیش فرضه از تحلیل کوواریانس )با رعایت

انحراف معیار و در  پژوهش در بخش آمار توصیفی از گزارش میانگین و

در اس پی اس اس کوواریانس ی از روش تحلیل بخش آمار استنباط

درصد در  32سطح اطمینان  استفاده شد. در این پژوهش 29نسخه 

 .نظر گرفته شد

 هایافته

 11( هر گروه آزمایش و کنترلنفر دانش آموز در دو گروه ) 22تعداد 

نفر بودند با میانگین و انحراف استاندارد سنی شرکت کنندگان در گروه 

 که تفاوت بود 4/11±29/1و در گروه کنترل  1/11±14/1آزمایش 

قبل از تحلیل (. P=  31/8معنادار بین میانگین دو گروه یافت نشد )

های تحلیل کواریانس مورد های مربوط به فرضیه، ابتدا مفروضهداده
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بررسی قرار گرفت. جهت بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع متغیرها 

ف ـ اسمیرنف استفاده شد که آماره آن، ها از آزمون کلموگرودر گروه

، Z=12/8در گروه آزمایش در متغیرهای سرزندگی تحصیلی )

11/8=P( اشتیاق تحصیلی ،)13/8=Z ،22/8=P و اهداف پیشرفت )

، Z=11/8رویکردی )-عملکردی(، Z ،14/8=P=19/8تبحری )

11/8=P) عملکردی و- ( 02/8اجتنابی=Z ،43/8=P و در گروه کنترل )

(، اشتیاق Z ،14/8=P=18/8متغیرهای سرزندگی تحصیلی )در 

، Z=11/8( و اهداف پیشرفت تبحری )Z ،23/8=P=12/8تحصیلی )

11/8=P ،)عملکردی-( 13/8رویکردی=Z ،19/8=P) عملکردی و- 

( مورد بررسی و سطرح معناداری در دو Z ،41/8=P=01/8اجتنابی )

براین، از توزیع نرمال بود، بنا 82/8گروه آزمایش و کنترل بیشتر از 

کردند. جهت آزمون مفروضه همگنی واریانس متغیرهای پیروی می

وابسته، آماره لوین نشان داد که در متغیرهای سرزندگی تحصیلی 

(839/8=F ،11/8=P( اشتیاق تحصیلی ،)3/1=F ،10/8=P و اهداف )

رویکردی -عملکردی(، F ،23/8=P=94/8پیشرفت تبحری )

(218/8=F ،12/8=P) عملکردی و- ( 181/8اجتنابی=F ،14/8=P )

واریانس درون گروهی دو گروه )آزمایش و کنترل( با یکدیگر داری 

 ها برقرار بود.تفاوت معنی دار نیست و شرط همگنی واریانس

، میانگین نمرات پیش آزمون سرزندگی 2جدول با توجه به مندرجات 

( و در محله 4/23و  1/23و کنترل به ترتیب )تحصیلی در گروه مداخله 

باشد. میانگین نمرات پیش ( می32/23و  11/94پس آزمون به ترتیب )

و  11/44آزمون اشتیاق تحصیلی در گروه مداخله و کنترل به ترتیب )

باشد. ( می1/49و  89/43( و در محله پس آزمون به ترتیب )32/49

ی در گروه مداخله و کنترل میانگین نمرات پیش آزمون اهداف تبحر

 22/94( و در محله پس آزمون به ترتیب )19/98و  41/98به ترتیب )

رویکردی -باشد. میانگین نمرات پیش آزمون عملکردی( می22/91و 

( و در محله پس 23/99و  22/99در گروه مداخله و کنترل به ترتیب )

ت پیش باشد. میانگین نمرا( می14/92و  20/91آزمون به ترتیب )

 81/20اجتنابی در گروه مداخله و کنترل به ترتیب )-آزمون عملکردی

باشد. ( می21/21و  01/21( و در مرحله پس آزمون به ترتیب )98/21و 

( و 9جدول در این مرحله ابتدا آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره )

 ( صورت گرفت.4جدول سپس تک متغیره )
 

 کنترل های آزمایش وهای گروهآزمون سرزندگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و اهداف پیشرفت آزمودنیهای پسنتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیری بر روی میانگین نمره: 3جدول 

 توان آماری اندازه اثر سطح معنی داری خطا df فرضیه F df مقدار نام آزمون

 88/1 091/8 881/8 11 2 41/39 091/8 اثر پیالیی

 88/1 091/8 881/8 11 2 41/39 841/8 الندای ویلکز

 88/1 091/8 881/8 11 2 41/39 03/91 اثر هتلینگ

 88/1 091/8 881/8 11 2 41/39 03/91 ترین ریشه رویبزرگ

دهد که بین گروه تجربی و شاهد از لحاظ نشان می 9جدول مندرجات 

داری وجود دارد و تفاوت معنی P≤881/8متغیرهای وابسته در سطح 

توان گفت که حداقل در یکی از متغیرهای وابسته )سرزندگی می

تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و اهداف پیشرفت( بین دو گروه، تفاوت 

جود دارد. جهت پی بردن به این تفاوت دو تحلیل کواریانس دار ومعنی

 09در متن مانکوا صورت گرفت. با توجه به اندازه اثر محاسبه شده، 

های گروه تجربی و شاهد ناشی از اثر متغیر مستقل درصد از کل واریانس

 است.
 

 های آزمایش و کنترلهای پس آزمون سرزندگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و اهداف پیشرفت گروهمتن مانکوا روی میانگین نمرهنتایج حاصل از تحلیل کوواریانس در : 4جدول 

 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات نتایج

      سرزندگی تحصیلی

 881/8 14/141 44/211 1 44/211 پیش آزمون

 881/8 39/04 482/120 1 482/120 گروه

   131/2 13 482/41 خطا

      اشتیاق تحصیلی

 881/8 20/111 14/942 1 14/942 پیش آزمون

 881/8 14/19 30/130 1 30/130 گروه

   022/2 13 281/111 خطا

      اهداف تبحری

 881/8 4/31 32/229 1 32/229 پیش آزمون

 881/8 282/11 289/110 1 289/110 گروه

   819/2 13 482/93 خطا

      رویکردی -اهداف عملکردی 

 811/8 01/10 12/122 1 12/122 پیش آزمون

 881/8 84/19 82/182 1 82/182 گروه

   129/1 13 483/91 خطا

      اجتنابی -اهداف عملکردی 

 881/8 11/00 84/141 1 84/141 پیش آزمون

 881/8 22/41 80/32 1 80/32 گروه

   192/2 13 211/48 خطا
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های مثبت اندیشی بر ، آموزش مهارت4جدول با توجه به مندرجات 

(، اشتیاق تحصیلی F ،881/8=P=39/04سرزندگی تحصیلی )

(14/19=F ،881/8=P( و جهت گیری اهداف تبحری )282/11=F ،

881/8=P عملکردی(، اهداف-( 84/19رویکردی=F ،881/8=P و )

 ( تأثیر دارد.F ،881/8=P=22/41اجتنابی )-اهداف عملکردی

 بحث

های مثبت نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که آموزش مهارت

اندیشی بر سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دختر با نشانگان 

و  سی ادبیاتبرر .افسردگی مقطع متوسطه دوم شهر ایذه تأثیر دارد

که نتایج حاصل  پیشینه نظری و عملی پژوهش حاضر بیانگر آن است

همچون صادقی و بیرانوند  پیشین از این پژوهش با مطالعات پژوهشگران

به شیوه گروهی بر  مثبت اندیشی هایمهارت دهد آموزشکه نشان می

افزایش هیجان مثبت یادگیری و خودنظم دهی تحصیلی در دانش 

. همچنین [41]تر پایه اول متوسطه تأثیر دارد همخوان است آموزان دخ

آموزش مثبت و معظم آبادی نیز که نشان دادند با مطالعه صف آرا 

، [42]اندیشی بر افزایش استقالل عاطفی نوجوانان مؤثر بوده است 

تماالً باط کرد که احتوان استندر تبیین این یافته چنین میهمسو است. 

تواند عمل و های مثبت فکری اثرات تشویقی دارد و میآموزش مهارت

تر کند و منجر به دوری از ناامیدی و افزایش تفکر در تحصیل را وسیع

سرزندگی شود. نشاط، انبساط و سرزندگی در تحصیل موجب شکوفایی 

ی، ی تحصیلشود و انسان شاداب، پویا و پرتحرک در زندگاستعدادها می

کند و از این رو از میزان نشانگان برای اهداف خود سرسختانه تالش می

 کاهد.افسردگی می

های مثبت اندیشی بر اشتیاق همچنین مشخص شد آموزش مهارت

بررسی  .تحصیلی در دانش آموزان دختر با نشانگان افسردگی تأثیر دارد

و  Ronnelج دهد که این یافته با نتایهای قبلی نشان میپژوهش

همکاران که نشان داد دانش آموزانی که دارای عاطفه مثبت هستند 

و همکاران نشان دادند  و نعیمی [49]بیشتر اشتیاق تحصیلی دارند 

های دینی موجب بهبود نسبی مثبت اندیشی بر مبنای آموزهآموزش 

های شغلی تحصیلی آوری و تغییر نسبی در رغبتشاخص تاب

، همسو است. در کل اشتیاق تحصیلی که [44]آموزان شده است دانش

با سرزنده بودن و رغبت نسبت به کالس ارتباط دارد، با استفاده از 

ت های مثبی مهارتتواند افزایش یابد. آموزشآموزش مثبت اندیشی می

هایی چون چگونگی پذیرش و برخورد با اندیشی که شامل مهارت

ات باشد، هیجانها، شناسایی افکار، سازگاری با شرایط تنش زا میضعف

هد. از دمثبت تحصیلی از جمله اشتیاق تحصیلی در فرد را افزایش می

 حصیلتواند رکود خلق و نامالیمات گاه و بی گاه در طول تاین رو می

را مخصوصاً برای نوجوانان که دارای خلقی تکانشی و حساس هستند 

سامان بخشد و احتماالً در رسیدن به تعالی تحصیلی از راه مشتاقانه 

 های علمی و تحصیلی عاملی مؤثر باشد.عمل کردن در حیطه

های مثبت اندیشی بر در مطالعه حاضر مشخص شد آموزش مهارت

ر د بحری، عملکردگرا و عملکردگریز(تپیشرفت ) -جهت گیری هدف

این یافته با  .دانش آموزان دختر با نشانگان افسردگی تأثیر دارد

تحقیقات پژوهشگران پیشین همچون، مشتاقی و مویدفر که نشان 

دهد بین سرمایه روان شناختی )خوش بینی، امید، تاب آوری و می

اهمال کاری  خودکارآمدی( و چهار مؤلفه جهت گیری اهداف پیشرفت با

نیز که ن و همکارا، و با مطالعه محمودی [42]تحصیلی رابطه است 

نشان دادند سبک تفکر نوع اول )که همان سبک تفکر آزاد اندیش، کل 

نگر و ... است( نقش میانجی را در رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد 

و همکاران نیز نشان  و همچنین با پژوهش جلیلی [41]تحصیلی دارد 

، [41]رابطه وجود دارد  مهارت حل مساله با عملکرد تحصیلیدادند بین 

 یک موفقیت آموزشی، مؤسسات و در کل درمدارسباشد. همسو می

 شود و اکثرمی ارزیابی عملکردتحصیلی، طریق بررسی از آموز، دانش

 تحصیلی عملکرد گرورا در  خود فرزند آتی آرامش آسایش و ها،خانواده

 را تحصیلی موفقیت به دستیابی که ازعواملی آگاهی .دانندمی مطلوب

 دانش آموزش و در یادگیری ضمنی هایداللت تواندکند میمی تسهیل

 . عملکرد[41]باشد  داشته او روانی و روحی سالمت و در نتیجه آموز

 در دانش آن ارتقای برای ریزی برنامه و نیست واحدی تحصیلی سازه

. یکی از این موارد [40]طلبد می را ایگسترده آموزشی آموزان اقدامات

که در این رابطه طی نتایج تحقیق حاضر گزارش شده است، مهارت 

 باشد.مثبت اندیشی می

 گیرینتیجه

های مثبت اندیشی بر اثربخشی آموزش مهارتنتایج این مطالعه 

رفت پیش -سرزندگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و جهت گیری هدف

در دانش آموزان دختر با نشانگان  تبحری، عملکردگرا و عملکردگریز()

ود شافسردگی مقطع متوسطه دوم شهر ایذه را نشان داد. پیشنهاد می

آموزش مثبت اندیشی  درمانگران و مشاوران تحصیلی از روش مداخله

 برای کمک دانش آموزان با نشانگان افسردگی استفاده کنند.

ها هایی همراه بود که از جمله محدودیتپژوهش حاضر با محدودیت

ها از روش دردسترس و همچنین عدم توان به انتخاب آزمودنیمی

کنترل کامل متغیرهای مزاحم و عدم استفاده از روش مصاحبه بالینی 

در شهر ایذه و بر گروه دختران،  پژوهشها و اجرای خاب آزمودنیدر انت

 ها را باید با احتیاط صورت گیرد.اشاره کرد که تعیمیم یافته

 سپاسگزاری

آزیتا بابایی  روانشناسی ارشد کارشناسی پایان نامه از برگرفته مقاله این

 سحر دکتر راهنمایی با اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه در آبراک

در پایان الزم است از مسئولین آموزش و پرورش و  .باشدمی صفرزاده

مدارس و دانش آموزان دخترانه مقطع متوسطه شهر ایذه که با 

پژوهشگران در اجرای این پژوهش همراهی کردند تشکر و قدردانی 

با کد  12/1/1931 تاریخ در حاضر مقاله که است ذکر به الزمشود. 

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز  18128181312810پژوهشی 

 تصویب شد.
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