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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.
Keywords: Teaching, Optimism, Academic, Vitality, Engagement, Organizational Goals
© 2019 Iranian Nursing Scientific Association (INA)

مقاله پژوهشی

نشریه مدیریت ارتقای سالمت
بهمن و اسفند  ،7931دوره  ،8شماره 7

DOI: 10.21859/jhpm-08013

اثربخشی آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر سرزندگیتحصیلی ،اشتیاق تحصیلی
و جهتگیری هدف-پیشرفت در دانشآموزان دختر با نشانگان افسردگی
آزیتا باباییآبراک

،1

 ،سحر صفرزاده

،*،2

 1کارشناسی ارشد ،گروه روان شناسی تربیتی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 2استادیار ،گروه روان شناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
* نویسنده مسئول :سحر صفرزاده ،استادیار ،گروه روان شناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران .ایمیل:
safarzadeh1152@yahoo.com
تاریخ پذیرش مقاله1931/11/20 :

تاریخ دریافت مقاله1931/80/22 :
چکیده

مقدمه :مهارت مثبت اندیشی یکی از مهمترین مهارتها برای مقابله با چالشهای تحصیلی و موفقیت دانش آموزان است .هدف پژوهش
حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر سرزندگی تحصیلی ،اشتیاق تحصیلی و جهت گیری هدف-پیشرفت در
دانش آموزان دختر با نشانگان افسردگی مقطع متوسطه دوم شهر ایذه میباشد.
روش کار :این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه
دانش آموزان دختر دارای نشانگان افسردگی مقطع متوسطه دوم شهر ایذه در سال  1931بودند .که از میان آنان  22نفر به روش نمونه
گیری دردسترس انتخاب شدند و با روش تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .دادهها با "پرسشنامه سرزندگی
تحصیلی" (" ،)Educational Vitality Questionnaireپرسشنامه اشتیاق تحصیلی" ( Educational Enthusiasm
 )Questionnaireو "پرسشنامه جهت گیری هدف-پیشرفت" ( )Goal Orientation Questionnaireجمع آوری شد .روایی ابزار
به روش روایی محتوا و پاپایی ابزار به روش آلفای کرونباخ تأیید شد .گروه آزمایش ،آموزش مهارتهای مثبت اندیشی را طی  0جلسه
 38دقیقهای دریافت کردند .دادها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه  29تحلیل شد.
یافتهها :میانگین نمره پیش آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب سرزندگی تحصیلی ( ،)23/23،4/1اشتیاق تحصیلی
( ،)49/44،32/81اهداف تبحری ( ،)98/98،19/41عملکردگرا ( )99/99،23/22و عملکردگریز ( )21/20،98/81بود و تفاوت آماری
معناداری نداشت .مقایسه میانگین نمرات پس آزمون در گروههای آزمایش و کنترلبه ترتیب سرزندگی تحصیلی (،)23/94،32/11
اشتیاق تحصیلی ( ،)49/43،1/89اهداف تبحری ( ،)91/94،22/22عملکردگرا ( )92/91،14/20و عملکردگریز ( )21/21،21/01بود و
تفاوت آماری معناداری داشت (.)P > 8/881
نتیجه گیری :مداخله آموزش مهارتهای مثبت اندیشی در دانش آموزان دختر با نشانگان افسردگی ،سبب بهبود کارکردهای تحصیلی
آنها شد .لذا اجرای آموزش مهات های مثبت اندیشی توسط کارشناسان در جهت ارتقایشرایط تحصیلی دانش آموزان دختر با نشانگان
افسردگی توصیه میشود.
واژگان کلیدی :آموزش ،مثبت اندیشی ،تحصیل ،سرزندگی ،اشتیاق ،جهت گیری هدف
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
سیاسی-اجتماعی آماده میشوند؛ همه این مسائل سازگاری نوجوان را
بیش از هر زمان دیگر با چالشهایی روبرو میکنند [ ]2و از این رو
میتوان نوجوانی را دورهای دانست که تغییرات آشکار بیولوژیک،
شناختی ،اجتماعی و عاطفی در آن واقع میگردد [ ]9و وی را مستعد
تغییرات خلقی ،افسردگی و اضطراب میکند [ .]4در صورت عدم

اصلیترین وظیفه نظام آموزشی ،آماده کردن یادگیرندگان برای کسب
دانش و مهارتهای شناختی و ورود به اجتماع است [ .]1در طی این
دوره نوجوانان بلوغ را تجربه میکنند که بر رشد جسمانی ،فیزیولوژیکی
و روان شناختی آنها تأثیر میگذارد ،ارتباط ایشان با همساالن افزایش
مییابد و برای پذیرش مسئولیتهای بزرگساالنه و ورود به صحنه
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صالحیت و تسلط بر موضوع است و بر درک موضوع و چالش تأکید
دارد .جهت گیری عملکرد ،یادگیرنده در تالش برای نشان دادن
صالحیت خود است تا خود را الیق ،باکفایت و باهوش نشان دهد و دور
از چالش باشد .در جهت گیری اجتنابی صرفاً برای جلوگیری از نشان
دادن بی کفایتی تالش میکند و تنها بر شکست نخوردن در درس و
تحصیل تأکید دارد [ .]22در پژوهش  Stan & Opreaنیز مشخص
شده است که دانشجویان با جهت گیری تسلط ،کمترین و با جهت
گیری اجتنابی بیشترین اضطراب تحصیلی را دارند [.]24
یکی از عواملی که احتماالً میتواند در دوران نوجوانی بر میزان
سرزندگی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان مؤثر بوده و میزان تالش
برای رسیدن به هدف را افزایش دهد ،آموزش مهارتهای مثبت اندیشی
( )Teaching positive thinking skillsاست .مهارت مثبت اندیشی
عبارت از یادگیری خوب اندیشیدن ،تغییر در نگرشهای منفی و
چگونگی تحلیل رویدادهاست که فرد با در نظر گرفتن تمام جنبههای
یک مسأله دیدگاه مثبت را در خود به وجود آورده و حفظ مینماید
[ .]22آموزش مهارتهای مثبت اندیشی برای افراد به منظور تقویت و
بهبود ارتباط مثبت با دیگران ،ترویج احساسات مثبت ،رفتارهای مثبت،
افزایش بهزیستی ،عزت نفس ،کاهش عالئم افسردگی مفید است [.]21
طی مطالعات جداگانهای در همین راستا نیز گزارش شد ،آموزش مهارت
مثبت اندیشی میتواند بر سبک اسنادی بدبینانه [ ،]21افزایش سازش
یافتگی اجتماعی [ ،]20اضطراب امتحان [ ]23در دانش آموزان مؤثر
باشد .جمشیدیان قلعه شاهی و همکاران طی پژوهشی گزارش دادند
درمان مثبت ایرانی بر تنش ،اضطراب و افسردگی زنان نابارور مؤثر است
[ ]98صابر شهرکی و همکاران [ ]91نیز در مطالعه خود نشان دادند
که مداخله ارتقای سالمت بر بهبود رفتارهای مرتبط با سالمت
دانشجویان مؤثر میباشد .حال با توجه به اینکه پیش بینی شده است
که بین  14تا  22درصد نوجوانان حداقل یک دوره افسردگی را قبل از
ورود به دوره بزرگسالی تجربه میکنند و آمار آن در ایران نیز  2درصد
گزارش شده است [ ،]92اهمیت بررسی روشهای مناسب کاهش خلق
افسرده در نوجوانان که قشر فعال جامعه محسوب میشوند ،بسیار مهم
مینماید .در همین راستا ،پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی
آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر سرزندگی تحصیلی ،اشتیاق
تحصیلی و جهت گیری هدف -پیشرفت (تبحری ،عملکردگرا و
عملکردگریز) در دانش آموزان دختر با نشانگان افسردگی مقطع
متوسطه دوم شهر ایذه انجام شد.

تشخیص و درمان مناسب افسردگی در کودکی و نوجوانی ،احتمال
سوءمصرف مواد ،خودکشی و اختالل عملکرد روان شناختی ،اجتماعی
و بویژه افت تحصیلی افزایش مییابد [ .]2طی مطالعهای نیز مشخص
شده است که بین افسردگی و عملکرد تحصیلی رابطه منفی معنی دار
وجود دارد [ .]1از این رو یکی از عوامل فردی مؤثر بر میزان پیشرفت
تحصیلی ،افسردگی فراگیر در نوجوانان است که میتواند بر ابعاد
سازگاری وی تأثیرگذار باشد [ .]2در این میان باید بیان کرد احتماالً
یکی از ابعاد سازگاری در دوران نوجوانی را میتوان موفقیت و سازگاری
تحصیلی دانست و از جمله توانمندیهایی کــه در سازگاری تحصیلی
دانش آموزان بدان توجه شده ،سازه کلیدی سرزندگی تحصیلی
( )Academic buoyancyاست [ .]1سرزندگی تحصیلی به صورت
توانایی دانش آموزان برای موفقیت در برخورد با موانع و چالشهای
تحصیلی که در مسیر زندگی تحصیلی معمول هستند ،تعریف شده
است [ .]0 ,1سرزندگی تحصیلی با تاب آوری تحصیلی در ارتباط است
و دانش آموزان دارای این ویژگی نمرات باالتری در دروس مدرسهای
کسب میکنند [ .]3همچنین  Collieو همکاران مشخص کردند
سرزندگی تحصیلی با احساس کنترل در دانش آموزان در ارتباط است
و نقش اساسی در کنترل رفتاری و هیجانی دارد [ .]18افراد دارای
سرزندگی تحصیلی باالتر ،انگیزش تحصیلی بیشتری دارند و به آینده
تحصیلی خود امیدوارترند و خودکارآمدی باالتری نیز احساس میکنند
[.]11
همچنین اشتیاق تحصیلی ( )Academic engagementاز عوامل
مثبت در سرزندگی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان به شمار میرود
[ .]12اشتیاق تحصیلی سازهای است که عملکرد تحصیلی را به طور
مثبت پیش بینی میکند [ ]14 ,19و به حالت عاطفی مثبت دانش
آموزان نسبت به تحصیل و مدرسه اشاره دارد [ ]12و پیش بینی کننده
سرزندگی تحصیلی بوده [ ]11و با پیشرفت و توسعه یادگیری جوانان
در ارتباط است [ .]11همچنین مطالعه  ]10[ Li & Lernerو
 ]13[ Upadyaya & Salmela-Aroدر پژوهشهای خود دریافتند
که افزایش اشتیاق به مدرسه میتواند موفقیت تحصیلی باالتر ،بهزیستی
و فرصتهای شغلی بهتر را برای دانش آموزان پیش بینی کند .از سوی
دیگر ،مطالعات  Wangو همکاران نشان دادند که هیجانات مثبت با
اشتیاق شناختی ،عاطفی و رفتاری دانش آموز رابطه مثبت دارد و نیز
هیجانات مثبت با فرسودگی تحصیلی ،خستگی تحصیلی و بی عالقگی
تحصیلی رابطه منفی دارند [ .]28در همین رابطه ،در پژوهشی مشخص
شده است که بین عملکرد تحصیلی و افسردگی رابطه منفی وجود دارد
[.]1
از جمله عواملی که احتماالً میتواند بر عوامل مؤثر در تحصیل مانند
رضایتمندی تاثیرگذار باشد ،نوع هدف گزینی و جهت گیری هدف در
تحصیل است [ .]21جهت گیری هدف-پیشرفت ( Goal
 ،)orientation-progressشیوه ناخودآگاه برخورد فرد با یک تکلیف
یادگیری شناخته شده است [ .]22هسته مفهومی نظریه هدف-
پیشرفت ( )Goal Orientation Theoryاین نکته است که
فراگیرنده چه قصدی برای فعالیت و پیشرفت در انجام تکالیف درسی
دارد [ .]21یکی از تقسیم بندیهای متداول اهداف پیشرفت ،جهت
گیری تسلط ،جهت گیری عملکردی و جهت گیری اجتنابی از شکست
است [ .]29در جهت گیری تسلط یادگیرنده در تالش برای رسیدن به

روش کار
طرح این پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه
کنترل بود" .آموزش مهارتهای مثبت اندیشی" به عنوان متغیر مستقل
و مؤلفههای سرزندگی تحصیلی ،اشتیاق تحصیلی و جهت گیری هدف-
پیشرفت به عنوان متغیر وابسته بود .جامعه آماری شامل کلیه دانش
آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر ایذه در سال تحصیلی 1931
مشغول به تحصیل بودند که توسط مشاوران مدارس با تخصص کودک
و نوجوان و یا روان شناسی بالینی ،عالئم افسردگی در آنها تشخص
داده شده بود .برای تعیین گروه نمونه به روش در دسترس ابتدا به سه
مدرسه دخترانه مقطع متوسطه مراجعه شد .شهر ایذه دارای بیش از 1
مدرسه دخترانه مقطع متوسطه دوم دولتی و غیر انتفاعی میباشد.
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استفاده شد .این پرسشنامه دارای  12گویه میباشد .پاسخ هر کدام از
گویه ها دارای نمرات یک تا پنج میباشد که از (هرگز=  1تا همیشه=)2
را شامل میشود .حداقل نمره  12و حداکثر نمره  12میباشد و هر چه
نمره فرد باالتر باشد میزان اشتیاق تحصیلی باالتر توصیف میشود.
Fredrickو همکاران [ ]92ضریب همسانی درونی آن را بر  188نفر
از دانش آموزان آمریکایی  8/02محاسبه کردند و همچنین ضریب
پایایی به روش آلفای کرونباخ بر روی همان گروه را  8/01گزارش کردند
[ .]91در ایران نیز عباسی و همکاران [ ]91بعد از ترجمه و هنجاریابی
"پرسشنامه اشتیاق تحصیلی" در دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اراک ،برای تعیین روایی صوری ،پرسشنامه را به  2تن از
مدرسین گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک داده و
تأیید نمودند .هچنین جهت تعیین پایایی ،ابتدا "پرسشنامه اشتیاق
تحصیلی" بین  288نفر از دانشجویان رشتههای مختلف علوم پزشکی
اراک توزیع و تکمیل شد (این دانشجویان جز نمونه نبودند) و بعد از آن
محاسبه ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ انجام و ضریب  8/11به
دست آمد .در پژوهش حاضر جهت اندازه گیری روایی محتوا ،پرسشنامه
به  0تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ( 4نفر
از گروه مامایی و پرستاری و  4نفر گروه روان شناسی) داده شد و آنها
"پرسشنامه اشتیاق تحصیلی" را ارزیابی و تأیید نمودند .همچنین در
مطالعه حاضر ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ با اجرای پرسشنامه
بر  22نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر ایذه  8/03به
دست آمد.
برای مشخص کردن جهتگیری هدف-پیشرفت از "پرسشنامه جهت
گیری هدف -پیشرفت" ( )Goal Orientation Questionnaireکه
بهوسیله  Midgleyو همکاران [ ]90در سال  1330تهیهشده و 10
سؤال دارد استفاده شد و دارای سه خرده مقیاس تبحری ،عملکردی-
رویکردی و عملکردی-اجتنابی میباشد و هر خرده مقیاس به ترتیب 1
عبارت را دربرمی گیرد .پاسخدهی به عبارتها آن بر اساس مقیاس 1
درجهای لیکرت از کامالً درست ( )1تا کامالً نادرست ( )1است و در هر
خرده مقیاس حداقل نمره  1و حداکثر نمره  42است .هر چه نمره فرد
در خرده مقیاسها باالتر باشد ،میزان وجود ابعاد جهتگیری هدف-
پیشرفت بیشتر گزارش میشودMidgley .و همکاران [ ]90با مطالعه
بر  1گروه مختلف  12نفره از دانش آموزان ابتدایی و متوسطه شهر
میشیگان ،روایی محتوا را مناسب و پایایی خرده آزمونهای جهتگیری
هدف تبحری ،عملکردی-رویکردی و عملکردی-اجتنابی را برحسب
آلفای کرونباخ بین  8/18تا  8/04و گزارش دادند .در پژوهش کارشکی
[ ]93پرسشنامه فوق پس از ترجمه ،بر روی  102دانش آموز پایه سوم
دبیرستانهای شهر تهران ،مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و روایی
محتوایی آن به وسیله کارشناسان تأیید شد .روایی سازه به روش تحلیل
عاملی تأییدی بر روی  102دانش آموز پایه سوم دبیرستانهای شهر
تهران ( )GFI = 8/34 ،RMSA = 8/82تأیید شد .بعالوه ،پایایی ابزار
بر اساس آلفای کرونباخ در همان گروه (سه خرده مقیاس به ترتیب
 )8/11 ،8/04 ،8/01بود .در پژوهش حاضر جهت اندازه گیری روایی
محتوا ،پرسشنامه به  0تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اهواز ( 4نفر از گروه مامایی و پرستاری و  4نفر گروه روان شناسی)
توزیه و توسط آنها تأیید شد .همچنین در مطالعه حاضر ضریب پایایی
به روش آلفای کرونباخ با اجرای پرسشنامه بر  22نفر از دانش آموزان

بدلیل اینکه  4مدرسه اجازه کار در مدرسه را ندادند این سه مدرسه با
روش دردسترس برای مطالعه در نظر گرفته شد و دانش آموزانی که
توسط مشاور مدرسه با عالئم افسردگی تشخیص داده شده بودند و در
مؤلفه  1گزینهای افسردگی در "مقیاس افسردگی ،اضطراب و تنیدگی"
( )DASS-21: Depression Anxiety and Stress Scaleکه قبالً
توسط مشاور مدرسه پس از احتمال افسردگی اخذ شده بود ،طبق
توضیحات پرسشنامه نمره باالتر از ( 14نقطه برش) داشتند (که  42نفر
بودند) 98 ،نفر به روش دردسترس انتخاب شدند و از این گروه  22نفر
موافقت کردند در مطالعه شرکت کنند و بصورت تصادفی ساده به دو
گروه مداخله ( 11نفر) و کنترل ( 11نفر) تقسیم شدند .در مطالعه
حاضر برای بررسی سرزندگی تحصیلی از "پرسشنامه سرزندگی
تحصیلی" ( )Educational Vitality Questionnaireکه توسط
حسین چاری و دهقانی زاده [ ]99در سال  2812ساخته شده ،استفاده
شد .ایشان این پرسشنامه را با بهره گیری از"مقیاس سرزندگی تحصیلی
مارتین و مارش" ( Martin and Marsh's Educational Vitality
 ]94[ )Scaleکه دارای  4گویه است ،طراحی کردند .حسین چاری و
دهقانی زاده [ ]99جهت اجرای این مقیاس در فرهنگ ایرانی ،ابتدا یک
متخصص رشته روانشناسی و یک متخصص در رشته زبان انگلیسی متن
سؤالهای مقیاس را به فارسی ترجمه کردند .بعد از ترجمه گویه های
مقیاس ،تعدادی گویه بر اساس فرم اصلی مقیاس بازنویسی شدند و در
مورد گویه ها از مدرسین روانشناسی تربیتی شهر مهریز نظرخواهی شد.
برای اجرای مقدماتی ،این گویه ها بر روی گروهی از دانش آموزان (98
پسر و  98دختر) دبیرستانی شهرستان مهریز ،اجرا شد .پس از اجرای
این گویه ها نسخه نهایی مورد بازنویسی قرار گرفت ،که حاصل بازنویسی
 18گویه بود که پس از بررسی به  3گویه تقلیل یافت .سپس گویه های
مذکور در مطالعه مقدماتی که توسط حسین چاری و دهقانی زاده []99
انجام شد مجدداً روی نمونهای شامل  101نفر از دانش آموزان دبیرستان
مهریز که به روش خوشهای تصادفی انتخاب شدند ،اجرا و خصوصیات
روانسنجی آن بررسی شد .پاسخدهی به این ابزار براساس یک طیف 2
درجهای لیکرت انجام میشود از  =1کامالً مخالفم تا  =2کامالً موافقم
با حداقل نمره  3و حداکثر نمره  42میباشد و هرچه نمره باالتر باشد
سرزندگی تحصیلی فرد باالتر توصیف میشود .همچنین نتایج مطالعه
ایشان نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ بر روی نمونهای شامل 101
نفر از دانش آموزان دبیرستان مهریز برابر با  8/08و ضریب بازآزمایی
آنان نیز برابر با  8/19بود .همچنین دامنه همبستگی گویه ها با نمره کل
بین  8/21تا  8/10میباشد.
در پژوهش حاضر جهت اندازه گیری روایی محتوا ،پرسشنامه به  0تن
از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ( 2نفر از گروه
مامایی با گرایش بهداشت مادر و کودک و  2نفر از گروه پرستاری با
گرایش آموزش داخلی جراحی و  4نفر از گروه روان شناسی که  2نفر
با گرایش بالینی و  2نفر عمومی) داده شد و بر اساس نظر ایشان روایی
محتوای پرسشنامه قابل قبول ارزیابی شد .همچنین در مطالعه حاضر
ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ با اجرای پرسشنامه بر  22نفر از
دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر ایذه  8/14به دست آمد.
برای تعیین اشتیاق تحصیلی از "پرسشنامه اشتیاق
تحصیلی"( )Educational Enthusiasm Questionnaireکه
توسط  Fredricksو همکاران [ ]92در سال  2884ساخته شده،
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پژوهشگر و انجام فعالیت و تمرین توسط آزمودنیها به عنوان مثال
تمرین تشخیص افکار مثبت از افکار منفی و تمرین ایجاد فرصتهای
افکار مثبت و موارد مشابه) اجرا شد .الزم به توضیح است جلسات در
مدرسه و پس از اتمام زمان درسی صورت گرفت و طی دوره اجرای
مطالعه اعضای گروه کنترل از هیچ روش درمانی استفاده نکردند .برای
اطمینان از این موضوع قبل از اجرای مطالعه کلیه موارد به گروه توضیح
داده شد و روند کار برای آنان مشخص شد .بعد از اتمام آن ،پس آزمون
در دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد .خالصه جلسات آموزش
مهارتهای مثبت اندیشی در (جدول  )1ذکر شده است.

دختر مقطع متوسطه دوم شهر ایذه برای خرده مؤلفه هدفی تبحری
 ،8/39خرده مؤلفه رویکردی 8/03 ،و برای خرده مؤلفه اجتنابی 8/11
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
پیش آزمون ،جلسات آموزش مهارتهای مثبت اندیشی که برگرفته از
کتاب "مثبت اندیشی و مثبت گرایی کاربردی" نوشته Quilliam
[ ]48بود برای گروه تجربی به مدت  0جلسه  38دقیقهای بصورت دو
جلسه در هفته طی یک ماه و به روش مشارکتی (ارئه آموزش توسط
جدول  :1خالصه جلسات آموزش مهارتهای مثبت اندیشی
جلسه

خالصه جلسات

جلسه اول

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

جلسه دوم

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

جلسه سوم

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

جلسه چهارم

آموزش مثبت بودن از طریق به چالش کشاندن افکار منفی ،تغییر تصاویر ذهنی ،استفاده از زبان سازنده و تجدید نظر در باورها بحث و بررسی و تمرین شد.

جلسه پنجم
جلسه ششم

آموزش مثبت بودن از طریق نهادینه کردن استراتژیهای تفکر مثبت در زندگی ،استمرار در تمرین افکار مثبت ،فرصتهای تفکر مثبت از طریق کنار آمدن و
سازگاری با مشکالتی که نمیتوانیم آنها را حل کنیم ،تمرین و بحث شد.
امتحان مثبت زندگی کردن از طریق ایجادیک رابطه مثبت ،سالمتی پیش نیاز مثبت گرایی ،برقراری روابط خوب با اطرافیان و دوست داشتن از صمیم قلب بحث و
بررسی و تمرین شد.

جلسه هفتم

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

جلسه هشتم

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

جدول  :2میانگین و انحراف معیار سرزندگی تحصیلی ،اشتیاق تحصیلی و اهداف پیشرفت در گروههای آزمایش و کنترل ،به تفکیک در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
پیش آزمون

گروه

پس آزمون

سرزندگی تحصیلی
مداخله
کنترل

23/1± 4/13
23/4 ±4/12

94/11±4/13
23/32±4/23

44/11 ±4/82
49/32 ±9/11

43/89±4/14
49/1 ±9/11

98/41 ±9/84
98/19 ±2/21

94/22 ±9/42
91/22 ±2/42

99/22 ±9/4
99/23 ±9/42

91/20 ±2/90
92/14 ±4/93

20/81 ±4/82
21/98 ±9/14

21/01 ±4/11
21/21 ±9/92

اشتیاق تحصیلی
مداخله
کنترل
اهداف تبحری
مداخله
کنترل
اهداف عملکردی-رویکردی
مداخله
کنترل
اهداف عملکردی -اجتنابی
مداخله
کنترل

بخش آمار استنباطی از روش تحلیل کوواریانس در اس پی اس اس
نسخه  29استفاده شد .در این پژوهش سطح اطمینان  32درصد در
نظر گرفته شد.

برای شروع پژوهش ،هماهنگی الزم با مسئولین آموزش و پرورش و
مدارس انجام شد و به منظور رعایت نکات اخالقی قبل از انجام پژوهش
کلیه شرایط برای آزمودنیها توضیح داده شد و اطمینان داده شد که
کلیه اطالعات جمع آوری شده محفوظ خواهد ماند و رضایت آگاهانه
شرکت کنندگان جلب شد و در ضمن به والدین دانش آموزان اهداف و
روند مطالعه توضیح داده شد و از ایشان نیز رضایت نامه کتبی اخذ
گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،با توجه به تجربی بودن طرح و به
منظور حذف اثرات خارجی بر متغیر وابسته و افزایش دقت اندازه گیری
از تحلیل کوواریانس (با رعایت پیش فرضه ها) استفاده شد .در این
پژوهش در بخش آمار توصیفی از گزارش میانگین و انحراف معیار و در

یافتهها
تعداد  22نفر دانش آموز در دو گروه (آزمایش و کنترل) هر گروه 11
نفر بودند با میانگین و انحراف استاندارد سنی شرکت کنندگان در گروه
آزمایش  11/1±1/14و در گروه کنترل  11/4±1/29بود که تفاوت
معنادار بین میانگین دو گروه یافت نشد ( .)P = 8/31قبل از تحلیل
دادههای مربوط به فرضیه ،ابتدا مفروضههای تحلیل کواریانس مورد
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واریانس درون گروهی دو گروه (آزمایش و کنترل) با یکدیگر داری
تفاوت معنی دار نیست و شرط همگنی واریانسها برقرار بود.
با توجه به مندرجات جدول  ،2میانگین نمرات پیش آزمون سرزندگی
تحصیلی در گروه مداخله و کنترل به ترتیب ( 23/1و  )23/4و در محله
پس آزمون به ترتیب ( 94/11و  )23/32میباشد .میانگین نمرات پیش
آزمون اشتیاق تحصیلی در گروه مداخله و کنترل به ترتیب ( 44/11و
 )49/32و در محله پس آزمون به ترتیب ( 43/89و  )49/1میباشد.
میانگین نمرات پیش آزمون اهداف تبحری در گروه مداخله و کنترل
به ترتیب ( 98/41و  )98/19و در محله پس آزمون به ترتیب (94/22
و  )91/22میباشد .میانگین نمرات پیش آزمون عملکردی-رویکردی
در گروه مداخله و کنترل به ترتیب ( 99/22و  )99/23و در محله پس
آزمون به ترتیب ( 91/20و  )92/14میباشد .میانگین نمرات پیش
آزمون عملکردی-اجتنابی در گروه مداخله و کنترل به ترتیب (20/81
و  )21/98و در مرحله پس آزمون به ترتیب ( 21/01و  )21/21میباشد.
در این مرحله ابتدا آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (جدول  )9و
سپس تک متغیره (جدول  )4صورت گرفت.

بررسی قرار گرفت .جهت بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع متغیرها
در گروهها از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف استفاده شد که آماره آن،
در گروه آزمایش در متغیرهای سرزندگی تحصیلی (،Z=8/12
 ،)P=8/11اشتیاق تحصیلی ( )P=8/22 ،Z=8/13و اهداف پیشرفت
تبحری ( ،)P=8/14 ،Z=8/19عملکردی-رویکردی (،Z=8/11
 )P=8/11و عملکردی -اجتنابی ( )P=8/43 ،Z=8/02و در گروه کنترل
در متغیرهای سرزندگی تحصیلی ( ،)P=8/14 ،Z=8/18اشتیاق
تحصیلی ( )P=8/23 ،Z=8/12و اهداف پیشرفت تبحری (،Z=8/11
 ،)P=8/11عملکردی-رویکردی ( )P=8/19 ،Z=8/13و عملکردی-
اجتنابی ( )P=8/41 ،Z=8/01مورد بررسی و سطرح معناداری در دو
گروه آزمایش و کنترل بیشتر از  8/82بود ،بنابراین ،از توزیع نرمال
پیروی میکردند .جهت آزمون مفروضه همگنی واریانس متغیرهای
وابسته ،آماره لوین نشان داد که در متغیرهای سرزندگی تحصیلی
( ،)P=8/11 ،F=8/839اشتیاق تحصیلی ( )P=8/10 ،F=1/3و اهداف
پیشرفت تبحری ( ،)P=8/23 ،F=8/94عملکردی-رویکردی
( )P=8/12 ،F=8/218و عملکردی -اجتنابی ()P=8/14 ،F=8/181

جدول  :3نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیری بر روی میانگین نمرههای پسآزمون سرزندگی تحصیلی ،اشتیاق تحصیلی و اهداف پیشرفت آزمودنیهای گروههای آزمایش و کنترل
نام آزمون

مقدار

اثر پیالیی

8/091

F
39/41

 dfفرضیه

 dfخطا

سطح معنی داری

اندازه اثر

توان آماری

2

11

8/881

8/091

1/88

الندای ویلکز

8/841

39/41

2

11

8/881

8/091

1/88

اثر هتلینگ

91/03

39/41

2

11

8/881

8/091

1/88

بزرگترین ریشه روی

91/03

39/41

2

11

8/881

8/091

1/88

معنیدار وجود دارد .جهت پی بردن به این تفاوت دو تحلیل کواریانس
در متن مانکوا صورت گرفت .با توجه به اندازه اثر محاسبه شده09 ،
درصد از کل واریانسهای گروه تجربی و شاهد ناشی از اثر متغیر مستقل
است.

مندرجات جدول  9نشان میدهد که بین گروه تجربی و شاهد از لحاظ
متغیرهای وابسته در سطح  P≥8/881تفاوت معنیداری وجود دارد و
میتوان گفت که حداقل در یکی از متغیرهای وابسته (سرزندگی
تحصیلی ،اشتیاق تحصیلی و اهداف پیشرفت) بین دو گروه ،تفاوت

جدول  :4نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس در متن مانکوا روی میانگین نمرههای پس آزمون سرزندگی تحصیلی ،اشتیاق تحصیلی و اهداف پیشرفت گروههای آزمایش و کنترل
مجموع مجذورات

نتایج

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی داری

سرزندگی تحصیلی
پیش آزمون

211/44

1

211/44

141/14

8/881

گروه

120/482

1

120/482

04/39

8/881

خطا

41/482

13

2/131

اشتیاق تحصیلی
پیش آزمون

942/14

1

942/14

111/20

8/881

گروه

130/30

1

130/30

19/14

8/881

111/281

13

2/022

خطا
اهداف تبحری
پیش آزمون

229/32

1

229/32

31/4

8/881

گروه

110/289

1

110/289

11/282

8/881

93/482

13

2/819

خطا
اهداف عملکردی  -رویکردی
پیش آزمون

122/12

1

122/12

10/01

8/811

گروه

182/82

1

182/82

19/84

8/881

91/483

13

1/129

خطا
اهداف عملکردی  -اجتنابی
پیش آزمون

141/84

1

141/84

00/11

8/881

گروه

32/80

1

32/80

41/22

8/881

خطا

48/211

13

2/192
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دانش آموزان دختر با نشانگان افسردگی تأثیر دارد .این یافته با
تحقیقات پژوهشگران پیشین همچون ،مشتاقی و مویدفر که نشان
میدهد بین سرمایه روان شناختی (خوش بینی ،امید ،تاب آوری و
خودکارآمدی) و چهار مؤلفه جهت گیری اهداف پیشرفت با اهمال کاری
تحصیلی رابطه است [ ،]42و با مطالعه محمودی و همکاران نیز که
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
تحصیلی دارد [ ]41و همچنین با پژوهش جلیلی و همکاران نیز نشان
دادند بین مهارت حل مساله با عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد [،]41
همسو میباشد .در کل درمدارس و مؤسسات آموزشی ،موفقیت یک
دانش آموز ،از طریق بررسی عملکردتحصیلی ،ارزیابی میشود و اکثر
خانوادهها ،آسایش و آرامش آتی فرزند خود را در گرو عملکرد تحصیلی
مطلوب میدانند .آگاهی ازعواملی که دستیابی به موفقیت تحصیلی را
تسهیل میکند میتواند داللتهای ضمنی در یادگیری و آموزش دانش
آموز و در نتیجه سالمت روحی و روانی او داشته باشد [ .]41عملکرد
تحصیلی سازه واحدی نیست و برنامه ریزی برای ارتقای آن در دانش
آموزان اقدامات آموزشی گستردهای را میطلبد [ .]40یکی از این موارد
که در این رابطه طی نتایج تحقیق حاضر گزارش شده است ،مهارت
مثبت اندیشی میباشد.

با توجه به مندرجات جدول  ،4آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر
سرزندگی تحصیلی ( ،)P=8/881 ،F=04/39اشتیاق تحصیلی
( )P=8/881 ،F=19/14و جهت گیری اهداف تبحری (،F=11/282
 ،)P=8/881اهداف عملکردی-رویکردی ( )P=8/881 ،F=19/84و
اهداف عملکردی-اجتنابی ( )P=8/881 ،F=41/22تأثیر دارد.

بحث
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که آموزش مهارتهای مثبت
اندیشی بر سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دختر با نشانگان
افسردگی مقطع متوسطه دوم شهر ایذه تأثیر دارد .بررسی ادبیات و
پیشینه نظری و عملی پژوهش حاضر بیانگر آن است که نتایج حاصل
از این پژوهش با مطالعات پژوهشگران پیشین همچون صادقی و بیرانوند
که نشان میدهد آموزش مهارتهای مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر
افزایش هیجان مثبت یادگیری و خودنظم دهی تحصیلی در دانش
آموزان دختر پایه اول متوسطه تأثیر دارد همخوان است [ .]41همچنین
با مطالعه صف آرا و معظم آبادی نیز که نشان دادند آموزش مثبت
اندیشی بر افزایش استقالل عاطفی نوجوانان مؤثر بوده است [،]42
همسو است .در تبیین این یافته چنین میتوان استنباط کرد که احتماالً
آموزش مهارتهای مثبت فکری اثرات تشویقی دارد و میتواند عمل و
تفکر در تحصیل را وسیعتر کند و منجر به دوری از ناامیدی و افزایش
سرزندگی شود .نشاط ،انبساط و سرزندگی در تحصیل موجب شکوفایی
استعدادها میشود و انسان شاداب ،پویا و پرتحرک در زندگی تحصیلی،
برای اهداف خود سرسختانه تالش میکند و از این رو از میزان نشانگان
افسردگی میکاهد.
همچنین مشخص شد آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر اشتیاق
تحصیلی در دانش آموزان دختر با نشانگان افسردگی تأثیر دارد .بررسی
پژوهشهای قبلی نشان میدهد که این یافته با نتایج  Ronnelو
همکاران که نشان داد دانش آموزانی که دارای عاطفه مثبت هستند
بیشتر اشتیاق تحصیلی دارند [ ]49و نعیمی و همکاران نشان دادند
آموزش مثبت اندیشی بر مبنای آموزههای دینی موجب بهبود نسبی
شاخص تابآوری و تغییر نسبی در رغبتهای شغلی تحصیلی
دانشآموزان شده است [ ،]44همسو است .در کل اشتیاق تحصیلی که
با سرزنده بودن و رغبت نسبت به کالس ارتباط دارد ،با استفاده از
آموزش مثبت اندیشی میتواند افزایش یابد .آموزشی مهارتهای مثبت
اندیشی که شامل مهارتهایی چون چگونگی پذیرش و برخورد با
ضعفها ،شناسایی افکار ،سازگاری با شرایط تنش زا میباشد ،هیجانات
مثبت تحصیلی از جمله اشتیاق تحصیلی در فرد را افزایش میدهد .از
این رو میتواند رکود خلق و نامالیمات گاه و بی گاه در طول تحصیل
را مخصوصاً برای نوجوانان که دارای خلقی تکانشی و حساس هستند
سامان بخشد و احتماالً در رسیدن به تعالی تحصیلی از راه مشتاقانه
عمل کردن در حیطههای علمی و تحصیلی عاملی مؤثر باشد.
در مطالعه حاضر مشخص شد آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر
جهت گیری هدف -پیشرفت (تبحری ،عملکردگرا و عملکردگریز) در

نتیجهگیری
نتایج این مطالعه اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر
سرزندگی تحصیلی ،اشتیاق تحصیلی و جهت گیری هدف -پیشرفت
(تبحری ،عملکردگرا و عملکردگریز) در دانش آموزان دختر با نشانگان
افسردگی مقطع متوسطه دوم شهر ایذه را نشان داد .پیشنهاد میشود
درمانگران و مشاوران تحصیلی از روش مداخله آموزش مثبت اندیشی
برای کمک دانش آموزان با نشانگان افسردگی استفاده کنند.
پژوهش حاضر با محدودیتهایی همراه بود که از جمله محدودیتها
میتوان به انتخاب آزمودنیها از روش دردسترس و همچنین عدم
کنترل کامل متغیرهای مزاحم و عدم استفاده از روش مصاحبه بالینی
در انتخاب آزمودنیها و اجرای پژوهش در شهر ایذه و بر گروه دختران،
اشاره کرد که تعیمیم یافتهها را باید با احتیاط صورت گیرد.

سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی آزیتا بابایی
آبراک در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز با راهنمایی دکتر سحر
صفرزاده میباشد .در پایان الزم است از مسئولین آموزش و پرورش و
مدارس و دانش آموزان دخترانه مقطع متوسطه شهر ایذه که با
پژوهشگران در اجرای این پژوهش همراهی کردند تشکر و قدردانی
شود .الزم به ذکر است که مقاله حاضر در تاریخ  1931/1/12با کد
پژوهشی  18128181312810در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
تصویب شد.
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