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Abstract
Purpose: The aim of this study was to investigate the effectiveness of education based on
positive psychology in general, and flourishing education in particular, on anxiety,
depression and resilience of gifted school students.
Method: In order to examine the effectiveness of flourishing education, a quasi-experimental
study with pretest-posttest and control group design was conducted. The statistical sample of
this study consisted of 50 female students studying at Farzanegan High School in TorbatHeydariyeh. First, the statistical population (all students at the mentioned school) were asked to
complete the Depression-Anxiety-Stress Scale (DASS) and Connor-Davidson Resilience
Scale. From this population, 50 students with the highest scores on DASS and the lowest scores
on the resilience scale were then selected and randomly divided into experimental and control
groups. For the experimental group, flourishing education was implemented in fourteen 60minute sessions (two sessions per week). The control group did not receive any intervention
during the time of study. However, they received the same treatment at the end of the research.
The data were then analyzed using ANCOVA statistical method.
Findings: The results of this study showed a significant difference between the experimental
and control groups (at the confidence level of 99%) indicationg that flourishing education was
influential in reducing students’ anxiety and depression and increasing their resilience in the
experimental group, compared to the control group. These findings provide support for the
efficacy of flourishing education protocol on anxiety, depression, and resilience variables.
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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر روانشناسي مثبتگرا به طور کلي وآموزش شکوفایي به طور
ویژه بر اضطراب و افسردگي و تابآوري دانشآموزان مدارس تيزهوشان بود.
روش :به منظور بررسي اثربخشي آموزش شکوفایي ،یک مطالعه نيمه-آزمایشي با طرح پيشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل
اجرا شد .نمونه آماري این مطالعه شامل  50نفر از دانش آموزان دختر مشغول به تحصيل در دبيرستان فرزانگان شهر تربتحيدریه
بود .ابتدا از جامعهي آماري یعني کليهي دانش آموزان دبيرستان مذکور درخواست شد که به مقياس افسردگي ،اضطراب و استرس
و پرسشنامه تابآوري پاسخ بدهند .سپس تعداد  50نفر از دانش آموزاني که بيشترین نمره را در مقياس افسردگي ،اضطراب و
استرس و کمترین نمره را در مقياس تابآوري کسب کرده بودند ،انتخاب شده و به طور تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل
گمارش شدند .براي گروه آزمایش ،آموزش شکوفایي در  14جلسه  60دقيقهاي (هفتهاي دو جلسه) اجرا شد وگروه کنترل هيچ
نوع مداخله اي را دریافت نکردند هرچند در پایان پژوهش ،آموزش شکوفایي براي گروه کنترل نيز اجرا شد .دادههاي پژوهش
از طریق آزمون تحليل کوواریانس مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج این پژوهش نشان داد که بين گروه آزمایش و کنترل (در سطح اطمينان  99درصد) تفاوت معناداري وجود داشته
است .یافته ها نشان داد که آموزش شکوفایي در کاهش اضطراب و افسردگي دانشآموزان و افزایش تابآوري آنها در گروه
آزمایش در مقایسه با گروه کنترل مؤثر بوده است .یافتههاي پژوهش حاضر از اثربخشي پروتکل آموزشي مبتني بر شکوفایي بر
متغيرهاي اضطراب ،افسردگي و تابآوري در دانش آموزان پشتيباني ميکنند.
واژههای کلیدی :روانشناسي مثبتگرا ،آموزش شکوفایي ،افسردگي ،اضطراب،تابآوري.
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مقدمه
تجربه هيجانات منفي از قبيل افسردگي ،اضطراب ،استرس ،خشم ،کينه و نفرت و ...همواره مشکالتي
براي انسانها به دنبال داشته است .این سبکهاي هيجان منفي به عنوان مثال اضطراب ،افسردگي و خصومت
مدت طوالني است که به عنوان پيشبينيکنندههاي قابلقبول عوامل افزایش خطر ابتال به بيماري و مرگومير
محسوب ميشوند ( .)Cohen & Pressman, 2006افراد مبتال به افسردگي در مقایسهي با افراد سالم عملکرد
نامناسبي از نظر فيزیکي ،اجتماعي و شغلي دارند و ميزان تأثير افسردگي بر کيفيت زندگي این افراد بستگي
به شدت افسردگي آنها دارد ( .)O’Neill, 2008افراد داراي بيماري افسردگي همگي یک نوع عالئم را
تجربه نميکنند .شدت یا زیاد بودن و مدت این عالئم با توجه به نوع بيماري یا خود شخص تغيير ميکند و
این عالئم شامل ناراحتي مزمن ،اضطراب یا احساس پوچي کردن ،احساس نااميدي یا احساس بدبيني،
احساس گناه کردن ،بيارزشي و درماندگي ،احساس بيقراري و تحریکپذیري (زودرنج بودن) ،فقدان
عالقه در فعاليتها ،کاهش انرژي ،به سختي تمرکز کردن ،یادآوري جزئيات و تصميمگيري ،بيخوابي،
کمخوابي در صبح ،خواب زیاد در صبح ،پرخوري یا کماشتها شدن ،افکار خودکشي ،تالش براي
خودکشي ،دردهاي مزمن ،سردرد ،گرفتگي عضالني یا مشکالت گوارشي که بهراحتي قابل درمان نيست،
است ( .)Devane, Chiao, Franklin, & Kruep, 2005افسردگي شایعترین اختالل خلقي است
( )Dalgleish & Power, 2000که غمگيني ،خلق افسرده ،بيعالقگي ،عدم توانایي در لذت بردن از عالئم
کليدي آن هستند و در صورت عدم درمان مناسب ميتواند سبب ناتواني جسمي و هيجاني و مرگ زودرس
و کاهش کارایي فرد مبتال و مشکالت خانوادگي گردد ( .)Hu, He, Zhang, & Chen, 2007همچنين
برخالف بسياري از پدیدههاي تحولي افسردگي کودکي پيشبينيکنندهي شدت و تداوم افسردگي در
بزرگسالي است و چنانچه عوامل مؤثر در ایجاد آن بدون مداخله بمانند عوارض بعدي نيز غيرقابل اجتناب
خواهند بود (.)Chahar Dooli 2003

مورد دیگري که در دانش آموزان تيزهوش دیده ميشود ،اضطراب است .در بررسي آزمون سالمت
روان و آزمون غربالگري که هرساله بهصورت آنالین و هماهنگ در سطح کشور در مدارس متوسطه دوم
برگزار ميشود ،نمرات اضطراب دانش آموزان مدارس تيزهوشان متأسفانه هر ساله افزایش یافته است و در
دو ساله اخير رشد بيشتري مشاهده شده که گمان ميرود ناشي از اثرات همهگيري بيماري کووید  19بوده
است ،همچنين مراجعهي دانش آموزان به دليل حالتهاي اضطراب و افسردگي و گاهي افت تحصيلي ناشي
از این حالتها به اتاق مشاوره و کلينيک مشاورهي آموزشوپرورش رشد چشمگيري داشته است .اضطراب
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یک احساس ناخوشایند و ناصحيح بيم از آینده است که اغلب با عالئم فيزیولوژیک همراه است ( Talton,

 .)1995اضطراب بخشي از زندگي هر انسان و تا حد متعادلي در همه جا وجود دارد و تا زماني که به اضطراب
مرضي تبدیل نشده به عنوان پاسخي سازش یافته محسوب ميشود (.)Lieb, Becker, & Altamura, 2005

اضطراب کم ميتواند مثبت بوده و باعث انگيزه شود ولي اگر اضطراب زیاد باشد احساس ترس به وجود
ميآید و سالمت رواني و بدني دانشآموزان را به خطر مياندازد و عملکرد تحصيلي دانشآموزان را تحت تأثير
قرار ميدهد .در سالهاي اخير کاهش ميزان تابآوري نيز در جوامع جهاني مشاهده شده است (.)Omand, 2005
کامپفر ( )Compfer, 1999باور داشت که تابآوري بازگشت به تعادل اوليه یا رسيدن به تعادل سطح باالتر در
شرایط تهدیدکننده است؛ از اینرو سازگاري موفق در زندگي را فراهم ميکند .در روانشناسي ظرفيت مثبت افراد
براي سازگاري با استرس و فجایع را تابآوري مينامند در این معنا تابآوري به عنوان عوامل محافظتي و مقاومت
در مقابل عوامل خطرساز آینده مورد توجه واقع شده است(.)Karimi, 2015

با توجه به شيوع باالي افسردگي و اضطراب و کاهش تابآوري در دانش آموزان (،)Golverdi, 2018
تاکنون روش هاي درماني متفاوتي براي درمان یا کاهش این مشکالت پيشنهاد شده و یا به کار گرفته شده
است ولي در ارتباط با دانش آموزان مدارس خاص بهویژه تيزهوشان ،در بررسي پيشينه ،مداخلهاي یافت
نشد و خل موجود در این زمينه محقق را بر آن داشت تا در این زمينه اقدام نماید.
یکي از روشهایي که اخيراً مورد توجه محافل علمي قرار گرفته است استفاده از روانشناسي مثبتگرا
براي بهبود اختالالت و مشکالت رواني از جمله افسردگي ،اضطراب و استرس است .روانشناسي مثبتگرا
به توانمندسازي افراد در مقابل تنشهاي رواني پيش روي افراد ميپردازد با توجه به این بيان ،یکي از راههاي
کاهش مشکالت روانشناختي تمرکز بر روانشناسي مثبت است .از اینرو روانشناسي مثبت به جاي تأکيد بر
جنبههاي آسيبشناختي بر جنبههاي مثبت و افزایش آن تأکيد ميکند ( .)Compton, 2005روانشناسي
مثبتگرا یعني مطالعه علمي عملکرد یک انسان ایدهآل و هدف از آن ،کشف و ارتقاء عواملي است که به
افراد و خانوادهها و جوامع کمک ميکند تا پيشرفت کرده و شکوفا شوند ( M. Seligman, 1999; M. E.

 .)Seligman, Rashid, & Parks, 2006در حقيقت روانشناسي مثبتگرا علم شادکامي و شکوفایي انسان
است ( .)Compton & Hoffman, 2019سليگمن پدر روانشناسي مثبتگرا است .او ميگوید این روانشناسي،
روانشناسي قرن بيست و یکم است و علمي که به جاي توجه به ناتوانيها و ضعفهاي بشري ،روي
توانایيهاي آدمها متمرکز شده است .توانایيهایي از قبيل شاد زیستن ،لذت بردن ،قدرت حل مسئله و
خوشبيني .در واقع روانشناسي مثبتنگر بر این تمرکز دارد که زندگي انسان چگونه شکوفا و انسان چگونه
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به توانایيهایش ميرسد ( .)M. E. Seligman et al., 2006نتایج پژوهش در خصوص روانشناسي مثبتگرا
نشان داده است که استفاده از آموزشهاي روانشناسي مثبتگرا منجر به افزایش بهزیستي رواني و کاهش
استرس و افسردگي شده و از کساني که مستعد تجربه و استرس و افسردگي بيمارگونه بودهاند محافظت
کرده؛ به شکلي که کمتر دچار احساس استرس و افسردگي شدهاند ( Wood, Maltby, Gillett, Linley,

 .)& Joseph, 2008در پژوهشي دیگر که تأثير آموزش روانشناسي مثبت نگر بر خودکارآمدي و سرسختي
روانشناختي دانش آموزان دختر بررسي شد نتایج حاکي از آن بود که روانشناسي مثبت با توجه کردن به
خودکارآمدي ،تعهد و سرسختي دانش آموزان دختر به عنوان یک الگوي مناسب آموزشي و مداخلهاي
توانسته است در بهبود حالتهاي روانشناختي مثبت آنان مؤثر باشد ( Mortazavi, AHGHAR, PIRANI,

 .)Heidari, & HamidiPour, 2019درواقع نتایج تحقيقات حاکي از آن است که آموزش شکوفایي و
پيروي از چارچوب آن موجب کاهش استرس ،افسردگي و اضطراب گشته است .واژهي شکوفایي در
فرهنگ لغت کوچک آکسفورد ( )The Concise Oxford Dictionary, 1964به عنوان رشد با شور و
نشاط ،رشد و پيشرفت ،موفق شدن و برجسته بودن تعریف ميشود.
عالوه بر آن شکوفایي به معني زنده کردن با سالمت فيزیک بيشتر ،خالقيت بيشتر در کار ،آرامش
بيشتر و کاميابي است که از طریق پيروي از چارچوب « »PERMAکه در واقع یک کلمه تلخيص شده از
عناوین ،هيجانات مثبت ،1مجذوبيت ،2روابط مثبت ،3معنا 4و موفقيت 5است ،حاصل ميگردد

( M. E.

 .)Seligman et al., 2006شکوفایي حالتي از سالمت روان بهينه است .با این تعریف افراد شکوفا ،نهتنها
احساس خوبي دارند بلکه خوب هم عمل ميکنند .آنها به طور منظم هيجانهاي خوبي تجربه ميکنند ،در
زندگي روزانه خود برجسته هستند و بهصورت سازنده با محيط اطراف خود مشارکت دارند (.)Keyes, 2002

فرضيهي شکوفایي بر این نکته تأکيد دارد که زندگي فرد باید در حد بهينه و مطلوب باشد و موقعيتهاي
رشد شخصي ،زایندگي و تابآوري را تجربه کرده باشد .ازآنجایيکه عواملي همچون اضطراب ،افسردگي
در بين دانشآموزان شيوع فراواني پيدا کرده ،ضرورت شناسایي و اقدام جهت کاهش این اختالالت احساس
ميشود ( .)Narimani , HssanZadeh , & Abolghassemi 2012همانطور که اشاره شد ،نتایج پژوهشها
خاطر نشان کرده است که آموزش شکوفایي ميتواند در کاهش پریشاني روانشناختي از جمله کاهش

1. positive emotion
2. engagement
3. positive relationship
4. meaning
5. achievement
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استرس ،اضطراب و افسردگي مؤثر باشد (.)Keyes, 2010

بررسي پژوهشهاي داخلي نشان ميدهد تحقيقات انجام شده در داخل کشور بيشتر متمرکز بر
رویکردهاي بهزیستي دانشمنداني همچون 1رایف یا کيز بوده است ( )Bahadori & NosratAbadi 2011و
در زمينهي نظریات جدیدتر روانشناسي مثبت که شامل الگوهاي شکوفایي انسان است پژوهشهاي کمتري
انجام شده است.
با توجه به مشاهدات پژوهشگر در خالل سالها تدریس و مشاوره در مدارس تيزهوشان و بررسي نتایج
آزمون سالمت روان و آزمون غربالگري که هر ساله از سوي کارشناسي مشاوره و پيشگيري از آسيبهاي
اجتماعي بهصورت آنالین و هماهنگ کشوري برگزار ميشود و همچنين با توجه به نتایج پژوهشهاي اخير
در دنيا در ارتباط با افزایش اضطراب و افسردگي و کاهش تابآوري در بين دانش آموزان ( Cao et al.,

 )2020و افزایش مشکالت سالمتي در بين نوجوانان ( )Zhou et al., 2020و افزایش مراجعهي دانش آموزان
با مشکالت و حالتهاي افسردگي ،اضطراب و استرس به مراکز مشاوره دانشآموزي و مراکز مشاورهي
خانواده در آموزشوپرورش و کلينيکهاي خصوصي روانشناسي و مشاوره در سطح شهرستان بهویژه در
دوساله اخير ،در این پژوهش سعي شده است تا با آموزش شکوفایي با بستهي آموزشي محقق ساخته ،در
کاهش پریشاني روانشناختي دانش آموزان تيزهوش مداخله انجام داده و براي پاسخ به این پرسش که آیا
تعاليم روانشناسي مثبتگرا و بهویژه شکوفایي منجر به کاهش حالتهاي اضطراب و افسردگي و افزایش
تابآوري دانشآموزان مدارس تيزهوشان شده است ،تالش صورت گرفته است.
روش
پژوهش حاضر کمي و طرح آن بهصورت شبه آزمایشي است که با بهرهگيري از طرح پيشآزمون
پسآزمون ،با گروه کنترل ،با هدف ایجاد و به کارگيري بسته آموزش شکوفایي ،تئوريها و فرضيات مرتبط
با اثربخشي این بسته در کاهش ميزان حالتهاي اضطراب و افسردگي و افزایش تابآوري در سال تحصيلي
 1400-1399انجام شده است .پژوهش از نظر هدف در حيطهي پژوهشهاي کاربردي قرار دارد؛ زیرا نتایج
حاصل از آن براي مربيان و معلمان مراکز آموزشوپرورش استثنائي و مدارس تيزهوشان ،والدین و
پژوهشگران آموزشهاي متوسطه دوم قابليت استفاده دارد.
جامعهي موردنظر براي آزمون فرضيه ،شامل کليهي دانشآموزان مقطع متوسطه دوم مدارس تيزهوشان
1. Ryff &Keyes
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شهرستان تربتحيدریه ( 180نفر) در سال تحصيلي ذکر شده بود .از جامعه در دسترس تعداد  50نفر دانش
آموزان متوسطه دوم با روش نمونهگيري هدفمند انتخاب شد (دانشآموزاني که نمره باالیي در مقياس
اندازهگيري اضطراب و افسردگي و نمره پایين در مقياس تابآوري کانر و دیویدسون کسب کرده بودند)
و به شيوهاي کامالً تصادفي در دو گروه  25نفري در گروه آزمایشي و گروه کنترل قرار گرفتند .به افراد
نمونه اجازه داده شد که در صورت عدم عالقه به همکاري و مشارکت در طرح از گروه خارج شوند .از
طرفي با توجه به احتمال افت تعداد آزمودنيها ،به دليل اینکه اعتبار تحقيق تحت تأثير قرار نگيرد ،پيشبيني
احتمالي آن است که با موافقت مسئولين مدرسه ،اجراي طرح در قالب دروس فوقبرنامه توسط مشاور مدرسه
صورت گرفت و از این طریق در وقت دانشآموزان هم صرفهجویي شد.
ابزارها
در این پژوهش براي دستیابي به اطالعات موردنياز از پرسشنامههاي زیر استفاده شد:
مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس ()DASS

مقياس DASS1مجموعهاي از سه مقياس خود گزارش دهي براي ارزیابي حالتهاي عاطفه منفي در
افسردگي ،اضطراب و استرس است .کاربرد این مقياس اندازهگيري شدت نشانههاي اصلي افسردگي،
اضطراب و استرس است .براي تکميل پرسشنامه فرد باید وضعيت یک نشانه را در طول هفتهي گذشته
مشخص کند .ازآنجایيکه مقياس ميتواند مقایسهاي از شدت عالئم در طول هفتههاي مختلف فراهم کند
ميتوان از آن براي ارزیابي پيشرفت درمان در طول زمان استفاده کرد .در نمرهگذاري و تفسير نمرات این
مقياس بایستي خاطرنشان کرد که هر یک از خرده مقياسهاي  DASSشامل  7سؤال است که نمرههاي هر
کدام از طریق مجموع نمرات سؤالهاي مربوط به آن به دست ميآید .هر سؤال از صفر (اصالً در مورد من
صدق نميکند) تا ( 3کامالً در مورد من صدق ميکند) نمرهگذاري ميشود از آنجا که  DASS-21فرم
کوتاه شده مقياس اصلي ( 42سؤالي) است ،نمره نهایي هر یک از این خرده مقياسها باید  2برابر شود سپس
با مراجعه به جدول شدت هر یک از خرده مقياسهاي  DASSميتوان شدت عالئم را مشخص کرد
( .)Lovibond & Lovibondسؤالهاي 13 ،16 ،17 ,21و  3 ،5 ،10مقياس افسردگي و سؤالهاي ،19 ،20
 2 ،4 ،7 ،9 ،15مقياس اضطراب و سؤالهاي 1 ،6 ،8 ،11 ،12 ،18،14مقياس استرس را ميسنجد.
در ارتباط بااعتبار و روایي این مقياس ،آنتوني ،بيلينگ ،کاکس ،انس و سينسون ( Antony, Bieling,

)1. depression anxiety stress scale (DASS
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 )Cox, Enns, & Swinson, 1998مقياس مذکور را مورد تحليل عاملي قرار دادندکه نتایج پژوهش آنان
مجدداً حاکي از وجود سه عامل افسردگي ،اضطراب و استرس

بود( & Antony, Bieling, Cox, Enns,

 .)Swinson, 1998روایي و اعتبار این پرسشنامه در ایران توسط ( )Samani & Jokar, 2007مورد بررسي
قرار گرفته که اعتبار باز آزمایي را براي مقياس افسردگي ،اضطراب و تنيدگي به ترتيب برابر  0/74 ،0/81و
 0/78گزارش نمودهاند.
پرسشنامهی تابآوری کانر و دیویدسون

پرسشنامه تاب آوري 1را کانر و دیویدسون ( )Connor, & Davidson, 2003با مرور منابع پژوهشي
( )1991 – 1979حوزهي تابآوري تهيه کردند .بررسي ویژگيهاي روانسنجي این مقياس در شش گروه،
جمعيت عمومي ،مراجعهکنندگان به بخش مراقبتهاي اوليه ،بيماران سرپایي روانپزشکي ،بيماران با مشکل
اختالل اضطراب فراگير و دو گروه از بيماران استرس پس از سانحه انجام شده است .تهيهکنندگان این مقياس
بر این باورند که این پرسشنامه به خوبي به تفکيک افراد تاب آور از غير تاب آور در گروههاي باليني و غير
باليني بوده و ميتوان در موقعيتهاي پژوهشي و باليني مورداستفاده قرار گيرد .پرسشنامه تابآوري کانر
دیویدسون  25عبارت دارد که در یک مقياس ليکرت بين صفر (کامالً نادرست) تا پنج (هميشه درست)
نمرهگذاري ميشود .نمرهگذاري گزینهها در این مقياس بدین شرح است که کامالً نادرست =  ،0به ندرت
=  ،1گاهي درست =  ،2اغلب درست =  ،3هميشه درست = 4؛ بنابراین ،طيف نمرات آزمون بين  0تا 100
قرار دارد .نمرات باالتر بيانگر تابآوري بيشتر آزمودني است .نتایج تحليل عاملي حاکي از آناند که این
آزمون  5عامل تصور شایستگي فردي ،اعتماد به غرایز فردي ،تحمل عاطفه منفي ،پذیرش مثبت ،تغيير و
روابط ایمن و کنترل و تأثيرات معنوي است.
سؤاالت  25 ،24 ،17 ،16 ،12 ،11 ،10زیرمقياس تصور در شایستگي سؤاالت 7،6 ،18،15،14 ،20،19
زیرمقياس اعتماد به غرایز فردي و تحمل عاطفه منفي و سؤاالت  2-4 ،5 -8زیر مقياس پذیرش مثبت تغيير
و روابط ایمن و سؤاالت  13 – 22،21زیرمقياس کنترل و سؤاالت  3 - 9زیرمقياس تأثيرات معنوي را
ميسنجند.
این پرسشنامه داراي  25سؤال بوده و هدف آن سنجش ميزان تابآوري در افراد مختلف است .براي
به دست آوردن امتياز کلي پرسشنامه مجموع امتيازات همه سؤاالت باهم جمع ميشود و این امتياز دامنهاي
از  0تا  100را خواهد داشت که هر چه باالتر باشد بيانگر ميزان تابآوري بيشتر فرد پاسخدهنده است و

)1. connor-davidson resilience scale (CD-RSC
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برعکس .نقطهي برش این پرسشنامه امتياز  50است به عبارتي ،نمره باالتر از  50نشانهي افراد داراي تابآوري
خواهد بود و هر چه امتياز باالتر از  50باشد شدت تابآوري فرد باالتر است و برعکس.
در این پژوهش ابتدا همهي دانش آموزان مدرسه تيزهوشان به یک پرسشنامه که بهصورت گوگل فرم
تهيه شده بود و پرسشنامه  DASSو کانر ودیویدسون را شامل ميشد ،پاسخ دادند و گروه آزمایشي و کنترل
با توجه به نمرات به دست آمده از این پرسشنامه انتخاب شدند و سپس گروه آزمایش به مدت  14جلسه 60
دقيقهاي (هفتهاي دو جلسه ) تحت آموزش قرار گرفتند و در مورد گروه کنترل در آن زمان هيچ مداخلهاي
صورت نگر فت و بعد از دو ماه جهت رعایت عدالت آموزشي ،گروه کنترل پس از اجراي پسآزمون ،این
آموزش را دریافت کردند .ضمناً جهت جلوگيري از انتقال آموزش به گروه کنترل ،در مرحلهاي که آموزش
فقط براي گروه آزمایش اجرا ميشد با گروه آزمایش هماهنگ گردید تا آموزش کسب شده را به دیگران
انتقال ندهند .ساختار و محتواي جلسات آموزش گروهي شکوفایي که بر اساس بستهي محقق ساخته ،به
شرح جدول شماره ( )1که در ادامه ذکر خواهد شد ،است ،این پروتکل توسط محقق که دانشجوي دکتري
روانشناسي تربيتي و مشاور رسمي آموزشوپرورش در مدارس سمپاد (تيزهوشان) است با استفاده از
کتابهاي مرتبط با آموزش فضيلتهاي اخالقي برگرفته از روانشناسي مثبتگرا و همچنين مقاالت مرتبط
با موضوعات افسردگي ،تابآوري و اضطراب ساخته شده و اعتباریابي آن نيز با کمک متخصصان صورت
گرفته است .شایان توجه است که به دليل شرایط پيش آمده و همهگيري بيماري کووید  19بخشي از آموزش
از طریق نرمافزار ادوبي کانکت ( )Adobe Connectو بهصورت مجازي صورت گرفته است.
قابل ذکر است که پژوهش با رضایت آگاهانه ،تضمين محرمانه ماندن دادهها و رعایت دیگر نکات
مهم اخالق پژوهش انجام گرفت.
جدول  :1محتواي جلسات بستهي آموزشي مبتني بر شکوفایي
جلسه

نام درس

توضیحات (محتوا)
یک روز خيلي خيلي بد (داستان) ،تعریف تابآوري ،مؤلفههاي

1

تابآوري ،رویکرد عقالني و

تابآوري ،تابآوري آموختني است ،ویژگيهاي اصلي افراد تابآور،

مدل ABC

توصيههایي جهت تابآوري ،معرفي مدل  ،ABCاجزاي مدل ،ABC
داستان واقعي و کاربرد مدل  ،ABCپيام مدل .ABC

2

معرفي تلههاي فکري و چگونگي
اصالح آنها

عدم تماس (داستان) ،تله ذهني ،هزینههاي تله ذهني ،چطور از تلههاي
ذهني بيرون بيایيم ،رهایي از تلههاي ذهني ،چند نمونه از تلههاي فکري،
روشهاي به چالش کشيدن تلههاي فکري.

 48پژوهشهاي روانشناسي باليني و مشاوره ،دانشگاه فردوسي مشهد

3

معرفي توانمنديهاي شخصيتي و
عناصر پنجگانه شکوفایي ()1
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شوخ طبعي ،چرکنویس (داستان) ،خسته نشدي (داستان) ،اگر بخندیم
جهان به روي ما ميخندد (چهار نشانه مهم) ،سنجش شوخ طبعي ،گامهاي
کوچک ،تغييرات بزرگ.
پشتکار ،گياهان در حال انقراض (داستان) ،پشتکار چيست؟ چرا باید

4

معرفي توانمنديهاي شخصيتي و

پشتکار داشت؟ چهار دليل مهم ،چه عواملي پشتکار ما را تغيير ميدهد؟

عناصر پنجگانه شکوفایي ()2

(تقویتکننده و تضعيفکننده) ،سنجش پشتکار ،کارهاي ناتمام من،
موفقيت :هفت گام آنطرفتر ،گامهاي کوچک تغييرات بزرگ.
سرزندگي ،بدو! تا مي توني بدو(...داستان) ،خوشمزه (داستان) – تعریف

5

معرفي توانمنديهاي شخصيتي و

سرزندگي– فایدههاي سرزندگي– چه عواملي بر سر زندگي ما تأثير

عناصر پنجگانه شکوفایي ()3

ميگذارند؟ (تقویتکنندهها و تضعيفکنندهها) ،سنجش انرژي– تار و
مار عادت بد– گامهاي کوچک ،تغييرات بزرگ -پنج عنصر شکوفایي.
عشق و دوست داشتن– بيشتر (داستان) -هيجان چيست– انواع هيجان–

6

هيجانات مثبت و نقش آن در
زندگي ()1

دليل شناخت هيجان– هيجانهاي مثبت– کارکردهاي مثبت هيجان– تأثير
هيجان بر زندگي– عالقه– مادربزرگ (داستان) – عوامل تغيير دوست
داشتنها (تقویتکننده و تضعيفکننده) – سنجش عالقه -گامهاي
کوچک ،تغييرات بزرگ.

7

8

9

هيجانات مثبت و نقش آن در
زندگي ()2
هيجانات مثبت و نقش آن در
زندگي ()3
مجذوبيت یا غرقهگي و
چگونگي افزایش آن

قدرداني و شکر گذاري-رد و بدل ایميل (داستان) -باران (داستان)-معناي
واقعي -شکر نعمت ،نعمتت افزون کند( -هفت دليل مهم) -سنجش
قدرداني -قلک شکر-گامهاي کوچک ،تغييرات بزرگ.
اميد -خاطرات آینده (داستان) -مؤلفههاي اميد واقعي -دالیل مهم تأثير
اميدواري بر کيفيت زندگي -عوامل تغيير اميدواري (تقویتکنندهها و
تضعيفکنندهها)-سنجش اميد-گامهاي کوچک ،تغييرات بزرگ.
داستان یک اتفاق ساده -تعریف -به وجود آوردن غرقهگي -عالئم ورود
به غرقهگي-ارتباط تجربه غرقهگي با سطح مهارت و سختي چالش.
یک محصول مشترک (داستان) -آینهي دروغگو (داستان) -فلسفه
کارگروهي -فواید توانمندي کارگروهي -سنجش کارگروهي -رفتار من

10

روابط و اهميت آن در زندگي

 11و

احساس معني و اهميت آن در

چگونگي برخورد با احساسات -ریشهي احساسات -دليل واکنشهاي

12

زندگي

متفاوت با یک موضوع مشابه -دالیل زندگي معنوي-سنجش معنویت-

در گروه -حقایقي درباره گروه -گامهاي کوچک ،تغييرات بزرگ.
پدربزرگ (داستان)-کج و راست (داستان) -تعریف احساس معني-

گامهاي کوچک ،تغييرات بزرگ.
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13

پيشرفت و اهميت آن در زندگي

14

جلسه جمعبندي پسآزمون

داستان خواستن و توانستن -تعریف– معيارهاي پيشرفت -ابعاد مختلف
پيشرفت -پيشرفت از نظر قرآن کریم.
نتيجهگيري و جمعبندي مطالب.

روش تحلیل
در این پژوهش به کمک نرمافزار  SPSS - 26دادهها در قسمت تعيين اثربخشي مورد تجزیهوتحليل قرار
گرفتند .نتایج تجزیهوتحليل آماري در دو بخش یافتههاي توصيفي و یافتههاي استنباطي ارائه شده است .در
بخش یافتههاي توصيفي به توصيف متغيرهاي اصلي با استفاده از شاخصهاي آماري ميانگين ،انحراف
استاندارد ،مقادیر حداقل و حداکثر پرداخته شد .در بخش یافتههاي استنباطي و آزمون فرضيهها ،از آزمون
تحليل کوواریانس یا آنکووا ( )ANCOVAاستفاده شد که قبل از اجراي این آزمون به بررسي مفروضات این
آزمون پرداخته شد .حداکثر سطح خطاي آلفا جهت آزمون فرضيهها 0/05 ،در نظر گرفته شد (.)p ≥0/05
یافتهها
در جدول  2به توصيف متغيرهاي اصلي (اضطراب و افسردگي) پرداخته شد .متغيرها با استفاده از
آمارههاي ميانگين ،انحراف استاندارد ،مقادیر حداقل و حداکثر توصيف شدند.
جدول  :2آمارههاي توصيفي متغيرهاي اصلي به تفکيک نوع گروه و مرحله آزمون
متغیر

گروه
آزمایش

تابآوري
کنترل
آزمایش
اضطراب
کنترل
آزمایش
افسردگي
کنترل

مرحله

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون

57/80
83
57/24
57/64
13/36
7/36
13/44
12/96
16/64
9/56
15/68
13/60

16/96
14/76
15/76
14/19
4/35
4/03
4/10
3/92
5/06
4/78
4/15
4/55

26
46
26
31
8
2
6
6
10
2
6
6

83
98
80
82
20
14
20
20
26
18
22
20
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در بخش استنباطي جهت بررسي اثربخشي مداخله از آزمون تحليل کوواریانس تک متغيري یا آنکووا
استفاده شد .قبل از اجراي آزمون آنکووا به بررسي برقراري مفروضههاي آماري پرداخته شد.
از آزمون آماري کولموگروف-اسميرنوف 1و شاپيرو-ویلک 2جهت تعيين وضعيت توزیع دادهها
(نرمال بودن) استفاده شد؛ در مجموع ،نتایج به دست آمده از آزمون کولموگروف-اسميرنوف و شاپيرو-
ویلک بيانگر این است که فرض توزیع نرمال متغيرها را نميتوان رد کرد ( .)p <0/001با توجه به اینکه
سطح معناداري به دست آمده در هر دو آزمون ،بيشتر از  0/001است ميتوان گفت که انحراف جدي از
نرمال بودن مشاهده نشده است و با توجه به اینکه اکثر متغيرها داراي سطح معناداري باالتر از  0/05هستند
ميتوانيم نرمال بودن را نيز بپذیریم و از آزمون پارامتریک تحليل کوواریانس استفاده کنيم.
مفروضه همگوني شيبهاي رگرسيون تأثيرگذار مستلزم آن است که رابطه بين همپراش و متغير وابسته
براي هر گروه مشابه باشد .نتایج حاصل شده نشان ميدهد سطح معناداري به دست آمده در تمامي موارد
بيشتر از مقدار  0/05است ( )p <0/05و نشاندهندهي آن است که اثر تعاملي متغيرها رد ميشود و در نتيجه
شيبهاي رگرسيوني در تمامي موارد همگون هستند و این مفروضه نيز مورد تأیيد قرار ميگيرد.
در بخش آزمون همبستگي بين متغيرها با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون به بررسي همبستگي بين
نمرات پيشآزمون با پسآزمون متغيرهاي اصلي پژوهش یعني ،اضطراب و افسردگي و تابآوري پرداخته
شد و همبستگيها به تفکيک دو گروه بررسي شد .آزمون همبستگي پيرسون نشان داد وجود همبستگي بين
نمرات پيشآزمون با پسآزمون تمامي متغيرها به تفکيک گروهها تأیيد شده است ( .)p>0/05جهت تمامي
همبستگيها مثبت است و شدت همبستگيها نيز مقدار قوي و قابلتوجهي است و از حداقل  0/73براي
افسردگي در گروه کنترل تا حداکثر  0/95براي اضطراب در گروه آزمایش به دست آمده است.
براي آزمودن یکساني واریانس ميتوان از آزمون لوین استفاده کرد .آزمون لوین (،)Leven’s test
فرضيه آماري یکساني پراکندگي واریانسها را در تمام سطوح متغير مستقل موردسنجش قرار ميدهد .رد
فرضيهي صفر ( ) p < 0/05نشاندهندهي تخطّي از پيشفرض نابرابري پراکندگي واریانس است .نتایج نشان
ميدهد سطح معناداري به دست آمده براي تمامي متغيرها بيشتر از مقدار  0/05است ( ) p < 0/05است که
بيانگر این است که پراکندگي متغيرهاي وابسته در سطوح گروهها (متغير مداخلهگر) همگن و مشابه است؛
بنابراین ،مطابق نتایج پيشفرض همگني واریانسها برقرار است .در جدول ( )3به مطالعه نتایج آزمون آنکووا

1. Kolmogorov-Smirnov
2. Shapiro-Wilk
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جهت بررسي اثربخشي پروتکل آموزشي مبتني بر شکوفایي بر متغير اضطراب ميپردازیم.
جدول  :3نتایج آزمون آنکووا جهت بررسي اثربخشي پروتکل آموزشي مبتني بر شکوفایي بر متغير اضطراب
منبع

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

p

اندازه اثر

اثر گروه (مداخله)

382/12

1

382/12

206/71

0/001

0/815

خطا

86/88

47

1/85

کل

6312/00

50

نتایج آزمون آنکووا نشان ميدهد که با توجه به معنيدار شدن مقدار  Fنتيجه ميگيریم که فرضيه
پژوهش مبني بر اثربخشي پروتکل آموزشي مبتني بر شکوفایي بر متغير اضطراب در سطح اطمينان  99درصد
تأیيد ميشود .اندازه اثر به دست آمده نشان از تأثير قابلتوجه مداخله بر متغير اضطراب دارد .در ادامه در
جدول ( )4به مطالعه نتایج آزمون آنکووا جهت بررسي اثربخشي پروتکل آموزشي مبتني بر شکوفایي بر
متغير افسردگي ميپردازیم.
جدول  :4نتایج آزمون آنکووا جهت بررسي اثربخشي پروتکل آموزشي مبتني بر شکوفایي بر متغير افسردگي
منبع

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

p

اندازه اثر

اثر گروه (مداخله)

290/45

1

290/45

42/97

0/001

0/478

خطا

317/70

47

6/76

کل

7953

50

نتایج آزمون آنکووا نشان ميدهد که با توجه به معنيدار شدن مقدار  Fميتوان نتيجه گرفت که
فرضيهي پژوهش که حاکي از اثربخشي پروتکل آموزشي مبتني بر شکوفایي بر متغير افسردگي است در
سطح اطمينان  99درصد تأیيد ميشود .اندازه اثر به دست آمده نشان از تأثير قابلتوجه مداخله بر متغير
افسردگي دارد .در ادامه در جدول ( ) 5به مطالعه نتایج آزمون آنکووا جهت بررسي اثربخشي پروتکل
آموزشي مبتني بر شکوفایي بر متغير تابآوري ميپردازیم.
جدول  :5نتایج آزمون آنکووا جهت بررسي اثربخشي پروتکل آموزشي مبتني بر شکوفایي بر متغير تابآوري
منبع

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

p

اندازه اثر

اثر گروه (مداخله)

7745/51

1

7745/51

292/90

0/001

0/862

خطا

1242/89

47

26/44

کل

265346/00

50

 52پژوهشهاي روانشناسي باليني و مشاوره ،دانشگاه فردوسي مشهد

سال  ،11شماره  ،2پایيز و زمستان 1400

نتایج آزمون آنکووا حاکي از آن است که با توجه به معنيدار شدن مقدار  Fنتيجه ميگيریم که فرضيه
پژوهش مبني بر اثربخشي پروتکل آموزشي مبتني بر شکوفایي بر متغير تابآوري در سطح اطمينان  99درصد
تأیيد ميشود .اندازه اثر به دست آمده نشان ميدهد که مداخله تأثير قابلتوجه بر متغير تابآوري دارد.
نتیجه
سؤال اساسي پژوهش حاضر این است که آیا استفاده از تعاليم روانشناسي مثبتگرا و به طور ویژه
آموزش شکوفایي منجر به کاهش پریشاني روانشناختي (افسردگي و اضطراب) و افزایش تابآوري ميشود
یا خير؟ به منظور نيل به هدف پژوهش ،فرایند این پژوهش به ترتيبي که در بخش روش توضيح داده شد
انجام گرفت و نتایج نشان داد که استفاده از تعاليم روانشناسي مثبتگرا به طور ویژه آموزش شکوفایي
موجب کاهش حالتهاي افسردگي و اضطراب و افزایش تابآوري دانشآموزان گروه آزمایش در مقایسه
با گروه کنترل شده است؛ بنابراین ،فرضيههاي پژوهش مبني بر اثربخشي آموزش شکوفایي بر کاهش
افسردگي و اضطراب و افزایش تابآوري تأیيد گردید .این نتایج با نتایج سایر پژوهشهاي مشابه همسو
است .به عنوان مثال پژوهشي نشان داده است که آموزش مثبت ضمن آنکه ميتواند مانع از افسردگي در
نوجواني شود ميتواند به مدارس کمک کند تا تمرکز مجددي ،به ساختار شخصيت شده و باعث افزایش
بهزیستي و شکوفایي شود ( .)Benard, 1991عالوه بر آن بر اساس نظر فردریکسون ،هيجانات منفي دامنهي
تفکر  -عمل لحظهاي را محدود مينمایند؛ درحاليکه بر طبق بررسيهاي انجام شده ،افرادي که هيجانات
مثبت را تجربه کرده بودند ،از تفکرات و توانایيهاي ذهني بيشتر و غنيتر نسبت به افرادي که تجارب منفي
داشتند ،برخوردار بودند .در زمينهي تأثير آموزش مثبتگرایي و شکوفایي بر زندگي افراد در سالهاي اخير
تحقيقات متعددي صورت گرفته است (.)Fredrickson, 2004

در تحقيقي دیگر ،رواندرماني مثبت گروهي در مورد دانشجویاني اجرا شد که داراي افسردگي خفيف
تا متوسط بودند .نتایج این تحقيق نشان داد که گروه آزمایش کاهش بيشتري در عالئم افسردگي و افزایش
بيشتري در رضایت از زندگي داشتند که تا یک سال بعد هم دوام داشت ( .)Post, 2005در پژوهشي که در
مورد ارتباط بين نوعدوستي ،شادي و سالمتي که از زیر مؤلفههاي روانشناسي مثبتگرا است ،انجام شد،
شواهد نشان داد که کمک کردن به دیگران و داشتن این احساس که زندگي هدفمند و بامعناست ،در سالمت
رواني و بدني دانشآموزان نقش مؤثري دارد ( .)Snyder et al., 1997در تحقيقي دیگر که اثربخشي
رواندرماني مثبتگراي گروهي بر کاهش افسردگي ،استرس و اضطراب مرگ افراد مبتال به سرطان تحت
شيميدرماني توسط ( )Saeedi, Bahrainian, & Ahmadi, 2016صورت گرفت نتایج با نتيجه پژوهش

سال  ،11شماره  ،2پایيز و زمستان 1400

اثربخشي آموزش شکوفایي بر افسردگي و اضطراب53 ...

حاضر همسو بود و نشان داد که رواندرماني مثبت گروهي بر کاهش افسردگي ،اضطراب و استرس مرگ
افراد مبتال به سرطان تحت شيميدرماني مؤثر است .از طرف دیگر برخورداري از اميد ،براي بهزیستي
کودکان و بزرگساالن امري حياتي است .افرادي که در مقياس اميد ،از اميدواري باالیي برخوردار هستند،
به طور معمول از توانمندي و عزتنفس باالتري برخوردار بوده و نشانه کمتري از افسردگي نشان ميدهند.
آنها خوشبينتر هستند و به جاي شکست ،بر موفقيت تمرکز دارند و براي حل مشکالتي که با آنها مواجه
ميشوند ،خود را توانمند ميبينند .تحقيقات نشان ميدهد که ميزان باالیي از اميدواري ارتباط بسيار نزدیکي
با حس هدفمندي در زندگي دارد و در پژوهشي دیگر که با هدف بررسي اثر روانشناسي مثبتگرا بر سالمت
رواني دانشآموزان در مدارس انجام شد ،نتایج نشان داد روانشناسي مثبتگرا در بهزیستي دانشآموزان و
ایجاد صفات مثبت تأثير مثبتي داشته است ..همچنين در پژوهشي دیگر اثربخشي آموزش اميد بر تابآوري
معلمان دبيرستاني منطقه  2قم نشان داد که اميد درماني ،ميزان تابآوري را افزایش داده است ( Mortazavi

)et al., 2019؛ بنابراین ،ميتوان نتيجه گرفت که استفاده از آموزش مثبتگرا و شکوفایي ،در کاهش استرس
نيز مفيد است .در پژوهشي که اثربخشي آموزش شکوفایي بر هيجانهاي مثبت ،روابط ،احساس معنا،
پيشرفت و مجذوبيت پژوهشگران جوان و نخبگان مورد بررسي قرار گرفت و نتایج همراستا با این پژوهش
نشان داد که برنامهي آموزش شکوفایي در طي هشت جلسه دو ساعته به طور معناداري مؤلفههاي شکوفایي
گروه آزمایش را در مقایسه با گروه کنترل افزایش داده است

( Marashipour, Mirzakhani, Rezaei,

 .)Shafiei, & Akbarzadeh Baghban, 2018در پژوهشي دیگر که تأثير آموزش روانشناسي مثبت نگر بر
خود کارآمدي و سرسختي روانشناختي دانشآموزان دختر انجام گرفت نتایج حاکي از آن بود که
روانشناسي مثبت نگر با توجه به خودکارآمدي ،تعهد و سرسختي دانش آموزان دختر به عنوان یک الگوي
مناسب آموزشي مداخلهاي توانسته است در بهبود حالتهاي شناختي مثبت آنان مؤثر باشد و این نتيجه با
نتيجهي پژوهش حاضر همسو است ( .)Mortazavi et al., 2019همانگونه که ذکر شد نتایج پژوهش حاضر
نيز بيانگر تأثير مثبت استفاده از تعاليم روانشناسي مثبتگرا و بهطور ویژه آموزش شکوفایي مبتني بر مؤلفههاي
شکوفایي سليگمن (هيجانات مثبت ،مجذوبيت یا غرقهگي ،روابط ،احساس معني و پيشرفت) بر کاهش
پریشاني روانشناختي (افسردگي و اضطراب) و افزایش تابآوري بود.

با توجه به اینکه نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج حاصل از سایر پژوهشهاي انجام شده قبلي،
همراستا است ،ميتوان نتيجه گرفت که آموزش تعاليم مثبتگرایي و شکوفایي ،در زمينهي کاهش حالتها
و عوارض افسردگي و اضطراب و افزایش تابآوري مؤثر واقع شده و ميتواند باعث رضایت بيشتر از
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زندگي و آرامش بيشتر باشد .در تبيين این یافتهها ميتوان گفت که آموزشهاي مبتني بر روانشناسي
مثبتگرا با آموزش رضایت داشتن در مقابل بيشينه خواهي و همچنين آموزش خوشبيني و اميد ،توجه به
عشق و دلبستگي ،احساس معنا در زندگي و ایجاد توانمنديها منشي براي خدمت به دیگران و راههاي نيل
به یک زندگي کامل با ایجاد توانمنديها و هيجانهاي مثبت همراه است و با افزایش معنا در زندگي
مراجعان ،به تخفيف و تسکين آسيبهاي رواني و افزایش شادکامي ميپردازد؛ بنابراین ،برگزاري کالسهاي
آموزش شکوفایي که نشأت گرفته از تعاليم روانشناسي مثبتگرا است ،در بهبود وضعيت دانشآموزاني
که بر اساس مقياس  ،DASS-21داراي حالتهاي افسردگي ،اضطراب یا استرس بودند و بر اساس پرسشنامه
کانر و دیویدسون تابآوري آنها پایين بود ،مفيد واقع شد و مبتني بر نتایج این پژوهش و پژوهشهاي قبلي
استفاده از روانشناسي مثبتگرا و آموزش شکوفایي به منظور کاهش پریشاني روانشناختي توصيه ميشود.
پژوهش حاضر محدود به دانشآموزان دختر در مقطع متوسطه دوم (تيزهوشان) در شهر تربتحيدریه
بود .عالوه بر آن در این پژوهش از طرح پيشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد که در آن گروه
کنترل این آموزش را پس از حدود دو ماه دریافت کردند .پيشنهاد ميشود در آینده با توجه به شرایط پيشآمده
(اپيدمي بيماري کرونا و گسترش شدید افسردگي ،اضطراب و استرس) و کاهش تابآوري ،این آموزش و
تأکيد بر روانشناسي مثبتگرا و شکوفایي در تمام مقاطع و مدارس اجرا گردد و همچنين در صورت امکان از
مطالعات پيگيرانه به منظور بررسي اثربخشي طوالنيمدت این روش استفاده شود.
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