اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تأکید بر آموزههای
دینی بر تابآوری و رغبتهای شغلی دانشآموزان
ابراهیم نعیمی ،1عبداهلل شفیع آبادی ،2فاطمه
تاریخ دریافت5030/30/03 :

داوودآبادی3

تاریخ پذیرش5030/53/50 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبتاندیشی با تأکید بر آموزههای دینی بر تابآوری و
رغبتهای شغلی دانشآموزان پایه اول متوسطه شهرستان چهاردانگه انجام گردید .پژوهش مورد مطالعه از
نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون– پسآزمون با گروه کنترل انجام پذیرفت .جامعه آماری تحقیق را
کلیه دانشآموزان دختر پایه اول متوسطه مشغول به تحصیل در دبیرستانهای شهرستان چهاردانگه تشکیل
دادند .به منظور انتخاب آزمودنیها با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای  03نفر به صورت تصادفی انتخاب
شدند و در دو گروه آزمایش( 50نفر) و گروه کنترل(50نفر) جایگزین شدند .برای هر دو گروه پیشآزمون
اجرا شد .گروه آزمایش مدت  3جلسهی  33دقیقهای تحت آموزش مثبتاندیشی بر مبنای آموزههای دینی
قرار گرفتند .در پایان دوره آموزش ،پسآزمون اجرا گردید .پرسشنامههای مورداستفاده در پژوهش پرسشنامه
تابآوری کانر و دیویدسون و فرم کوتاه رغبتسنج شغلی استرانگ بود .دادههای جمعآوریشده با استفاده
از نرمافزار  ،SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج بهدستآمده از پژوهش نشان داد که  -5بین
عملکرد دو گروه در پسآزمون تابآوری تفاوت معناداری وجود دارد -2.بین عملکرد دو گروه در پس-
آزمون رغبت شغلی ،تفاوت معناداری وجود دارد .در مجموع مثبتاندیشی بر مبنای آموزههای دینی ،موجب
بهبود شاخص تابآوری و تغییر نسبی در رغبتهای شغلی تحصیلی دانشآموزان شده است.

واژگان کلیدی  :تابآوری ،رغبت شغلی  ،مثبتاندیشی با نگرش دینی

 .5استادیار گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی ،ایمیلNaeimi@atu.ac.ir :
 .2استاد گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی
 .0دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشگاه عالمه طباطبائی(نویسنده مسئول)
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مقدمه
اشتغال مناسب و کارآمد افراد جامعه برای رشد و توسعه جامعه بشری الزم و ضروری است.
بهبیاندیگر جوامعی پیشرفت میکنند که افراد آن در اشتغال کارآمدتر باشند (شفیعآبادی،
 .)50۳5بررسی عالیق و انگیزههای شغلی نوجوان ،عامل مهمی در تعیین مسیر اصلی زندگی
فرد تلقی میشود (سگینر و شلیسینگر .)533۳ ،5ویژگیهای جاذب و دافع مشاغل میتواند
زمینهی استقبال یا بیمیلی نوجوان را در فعالیت خاصی موجب شود .تمایل نوجوان به عناصر
مؤثر در تصمیمگیری شغلی همچون نفوذ والدین و اعضای خانواده ،تأثیر آموزش ،نقش و
نفوذ همساالن و فعالیتهای اجتماعی ،ارزشها و نگرشهای اجتماعی ،مذهبی ،سیاسی،
اقتصادی و توجه به تأمین احساس احترام به خود و داشتن هویتی ارزشمند در انتخاب شغل
نوجوان حائز اهمیت است (فرجی50۳5 ،؛ شفر ،533۱ ،2به نقل از سلیمی و همکاران.)50۳۳ ،
پیشرفتهای سریع فنآوری علیرغم مزایای فراوان ،خألهایی را برای انسان معاصر به
وجود آورده است .موج فراوان فزایندهی افسردگی ،پایین آمدن سن خودکشی ،افزایش
طالق و بزهکاری و بسیاری از مشکالت روحی اجتماعی دیگر واقعیتهایی هستند که نشان
می دهند گویا شادی از جوامع بشری رخت بر بربسته است .شادی موهبت بزرگی است که
باید آن را جستجو کرد ،یافت و غنیمت شمرد و به دیگران نیز منتقل کرد (آرگابل ،0ترجمه
انارکی.)50۳۱ ،
در پنجاه سال گذشته تالش روانشناسان بیشتر بر درمان کمبودها و رفع ناتوانیها متمرکز
بوده است .روانشناسان مثبتگرا به افزایش شادمانی و مطالعه در مورد نقش نیرومندیهای
شخصی و سامانههای اجتماعی مثبت در ارتقای سالمت بهینه تأکیددارند و به طریق علمی به
شناسایی عواملی میپردازند که میتوانند سالمت را افزایش دهند (کار 2334 ،4به نقل از
پاشا شریفی .)5035

1. Seginer&Shelesinger
2. Shefer
3. Argabel
4. Allan Carr
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مثبتاندیشی به ما نشان میدهد ،برای آنکه درباره خود احساس خوبی داشته باشیم،
روابط ارزشمندی با دیگران برقرار کنیم ،در تصمیمگیریهایمان اصول منطقی را رعایت
کنیم و از پس چالشهای زندگی برآییم و در رویارویی با مشکالت زندگی شانه خالی
نکنیم ،باید با چه دیدی به زندگی بنگریم (کویلیام ،5ترجمه براتی سده .)5030 ،پژوهشها
درزمینهی روانشناسی مثبتگرا در دههی گذشته توسعهیافته است .در کنار پیشرفتهای
تحقیقاتی ،کاربردهای زیادی هم براثر این بررسیها پیداشده است .در حقیقت نتایج
پژوهشها در مورد روانشناسی مثبتگرا کاربردهایی را در آموزشوپرورش ،ازدواج،
اشتغال ،تربیت فرزند و موارد دیگر نشان داده است (مگیر -موئی ،جینا ،ال ،ترجمه براتی
صادق.)5035 ،
مطابق دیدگاه مثبت نگر ،هیجانات و توانمندیها از بهترین عوامل جلوگیری از
آسیبهای روانی هستند .پژوهشگران حوزه پیشگیری اعتقاددارند ،پیشگیری تأکید برساختن
توانمندیها و نه اصالح ضعفهاست ،بنابراین توانمندیهای انسان ،محافظی در برابر
بیماریهای روانی است .شهامت ،خوشبینی ،مهارتهای ارتباط بین فردی ،رعایت کردن
اخالق کار ،امید ،صداقت نمونهای از این توانمندیها محسوب میشود (سلیگمن.)2353 ،
نتایج تحقیقات مختلف در مورد اثربخشی پیشگیرانه مداخالت مثبتنگر (گیلهام و ریویچ،
5333؛ ریف و سینگر2333 ،؛ دنر ،استودان و فریسن )2335 ،نشان میدهد که شناسایی و
ارتقای هیجانات مثبت و افزایش بهزیستی روانشناختی بهعنوان یک سد محافظتکننده ،از
ابتالی افراد به افسردگی ،اضطراب ،آسیبهای مزمن و تنشهای زندگی جلوگیری میکند
(خدا یاری فرد.)5030 ،
رواندرمانی مثبت نگر نهتنها از طریق کاهش نشانگان منفی بلکه بهگونهای مؤثر و
مستقیم میتواند از طریق ایجاد هیجانات مثبت ،توانمندیهای منش و معنا موجب تغییر
آسیبپذیری به تابآوری شود .رواندرمانی مثبت نگر نهتنها میتواند منابع مثبت را ایجاد
نماید ،بلکه میتواند تأثیر متقابلی بر نشانگان منفی داشته و نیز سدی برای وقوع مجدد آنها
1. Quilliam
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باشد (کردمیرزا .)50۳۳ ،دیدگاههای سنتی تابآوری را بهعنوان یک خصیصهی شخصیتی
ترسیم کردهاند ولی شواهد نشاندهندهی آن است که این ویژگی را میتوان در افراد ایجاد
کرد (لوتار ،سی ،سیچتی ،بکر2333 ،5؛ نتلس و پلک533۱ 2؛ جو ،گرن ،کروگر5333 ،0؛
ماستن2335 ،4؛ بونانو2334 ،0؛ یوسف و لوتانز ،2330 ،۱بهنقلاز علیزاده .)5032
در تالش برای شناسایی عوامل ارتقاء دهنده تابآوری ،برخی محققان به بررسی و
مطالعه دینداری روی آوردهاند .شواهدی که نقش مذهب را بهعنوان یک مکانیسم حفاظتی
در نوجوانان در معرض خطر بررسی کردهاند ،حاکی از آن است که دینداری میتواند باعث
ارتقاء تابآوری در آنها شود (بال .)2330 ،بهعنوانمثال ریگنروس 7و همکاران ()2330
تاثیرشرکت در برخی از مراسم و فعالیتهای مذهبی بر پیشرفت تحصیلی نوجوانان محلههای
باالدست ،میانی و پاییندست را بررسی کردند .نتایج حاکی از آن بود که مشارکت در
فعالیتهای مذهبی و مراسم مذهبی کلیسا ،به افزایش موفقیت تحصیلی منجر میشود
(جمشیدی و همکاران.)5035 ،
مذهب و معنویت با زندگی ما آمیختهشدهاند .بسیاری از افراد اذعان دارند که این امور
نقش محوری در زندگی آنها بازی میکنند .معنویت عبارت از ارتباط با یک وجود متعالی،
باور به غیب ،باور به رشد و بالندگی در راستای گذر از پیچوخمهای زندگی و تنظیم زندگی
شخصی بر مبنای ارتباط باوجود متعالی و درک حضور دائمی وجودی متعالی میباشد .این
بعد وجود انسان فطری و ذاتی است و با توجه به رشد بالندگی انسان و درنتیجه انجام تمرینات
و مناسک دینی متحول شده و ارتقا مییابد (غباری بناب و همکاران.)50۳۱ ،
پژوهشهای انجامشده نشاندهندهی آن است که باورهای دینی میتواند روی سالمت
روانی فرد و قدرت تحمل مشکالت تأثیر مطلوبی داشته باشد .کسانی که امور مذهبی را بهجا
1. Luthar & Cicchetti &Becker
2. Nettles & Pleck
3. Jew¸Green& Kroger
4. Masten
5. Bonanno
6. Youssef &Luthans
7. Reg nerus
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میآورند به دالیل زیادی شادتر از سایر افراد هستند که در اینجا میتوان سه دلیل
روانشناختی را موردتوجه قرارداد .اول اینکه دین یک سامانه باور منسجم ایجاد میکند که
باعث ایجاد معنا در زندگی افراد میشود( .سلیگمن .)2333 ،دوم اینکه حضور در امور
مذهبی برای افراد حمایت اجتماعی را فراهم میآورد و سوم اینکه پرداختن به مذهب با
سبک زندگی جسمانی و روانی سالمتر همراه است (کار ،2334،ترجمه پاشا شریفی.)5035 ،
داشتن ایمان به افراد قدرت تحمل سختیها ،غلبه بر چالشها و تغییر زندگی میدهد.
(ورنر و اسمیت )2335 ،5معنویت یک عامل کلیدی ،در ایجاد تابآوری و افزایش آن است
(مکی2330 ،2؛ والش .)233۱ ،در مطالعات مختلف نشان دادهشده که معنویت به افراد کمک
میکند تا مشکالت زندگیشان را مدیریت کنند ،با استرس و فشارهای زندگی کنار بیایند
و درعینحال سالمت جسمانی و روانی خودشان را حفظ کنند (گریف و لوبسر ،233۳ ،0به
نقل از علیزاده .)5032
خدایاری فرد ( )5077در مطالعهای کاربرد مثبت نگری در روان درمانگری را با تأکید
بر دیدگاه اسالمی تبیین کرده است .بر اساس این مطالعه تأکیدات دین اسالم و قرآن کریم
بر خوبیها ،درستیها و قوتهای افراد در قالب مداخله روانشناسی مثبت در رواندرمانی
فردی برای افراد افسرده و خانوادهدرمانی برای ناسازگاری خانوادگی و اختالل شخصیت
آزمون و اثربخشی آن تأییدشده است .در تحقیق کرد میرزا و نیکو زاده ( )5033اثربخشی
دو مداخله مثبت نگر و مداخله روایت شناسی شناختی در افزایش تابآوری افراد معتاد نشان
دادهشده است .پرچم و محققان ( )5033به مطالعه اثربخشی دیدگاه مثبت نگر و قرآن کریم
بهمنظور افزایش امید پرداختند که نتایج آنها سودمندی این مداخالت را تأیید کرد.
از طرفی دانشآموزان هر کشوری از سرمایههای فکری و معنوی آن کشور محسوب
میشوند و بررسی مسائل و مشکالت آنها جهت تحصیل موفق و تأمین سالمت جسمی و
روانی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است .رشد سریع جمعیت دانشآموزی و کاهش
1. Werner & Smith
2. Mackay
3. Greef & Loubser
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باورهای مذهبی در بین جوانان از یکسو و گسترش علم و فنّاوری و تنوع مشاغل از سوی
دیگر باعث بروز مشکالت فراوانی برای نوجوانان و ازجمله دانشآموزان شده است .در این
میان قدرت تحمل مشکالت نیز به میزان چشمگیری کاهشیافته است؛ بنابراین به نظر میرسد
آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بهمنظور ارتقاء عزتنفس و بهبود عملکرد فرد در ارتباط
با خود ،دیگران و دنیا مفید باشد.پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که” آیا
آموزش مثبتاندیشی دینی بر تابآوری و رغبتهای شغلی دانش آموزان تأثیر دارد ؟".

روش پژوهش
طرح کلی پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی با
پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل خواهد بود .جامعه آماری این پژوهش عبارت است
از کلیه دانشآموزان دختر پایه اول دبیرستانهای شهرستان چهاردانگه که در سال تحصیلی
 5030-3۱مشغول به تحصیل بودند .در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
استفاده گردید .بدینصورت که در مرحله اول از بین مناطق آموزشوپرورش شهرستانهای
استان تهران ،منطقه چهاردانگه بهصورت تصادفی انتخاب و سپس از میان آموزشگاههای
دولتی این منطقه یک مدرسه انتخاب گردید .از بین دانش آموزان کالس اول دبیرستان0 ،
کالس بهصورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه تابآوری کانر و دیویدسون بین آنها توزیع
گردید .پس از استخراج نمرات 03 ،نفر از دانشآموزانی که کمترین نمره را کسب کرده
بودند (حداقل نمره کسبشده  00و حداکثر نمره کسبشده  )۳0بهعنوان نمونه پژوهشی
انتخاب شدند .سپس بهصورت تصادفی ،نیمی در گروه آزمایش و نیمی در گروه کنترل قرار
گرفتند.
ابزار اندازهگیری یا روشهای عملی جمعآوری دادهها:

مقیاس تابآوری کانر و دیویسون :این مقیاس را کانر و دیویسون ( )2330با مرور منابع
پژوهشی  5333-5373حوزه تابآوری تهیه کردند .بررسی ویژگیهای روانشناسی این
مقیاس در شش گروه جمعیت عمومی ،مراجعهکنندگان به بخش مراقبتهای اولیه ،بیماران
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سرپایی روانپزشکی ،بیماران با مشکل اختالل اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران استرس
پس از سانحه انجامشده است .تهیهکنندگان این آزمون بر این عقیدهاند که این پرسشنامه
بهخوبی قادر به تفکیک افراد تاب آور از افراد غیر تاب آور در گروههای بالینی و غیر بالینی
بوده است و میتواند در موقعیتهای پژوهشی مورداستفاده قرار گیرد( .کرد میرزا.)50۳۳ ،
این پرسشنامه از  20سؤال تشکیلشده است که در یک مقیاس لیکرت بین صفر (کامالً
نادرست) و پنج (کامالً درست) نمرهگذاری میشود .بنابراین حداکثر نمره در این پرسشنامه
 533است و نمره هر آزمودنی برابر مجموع نمرات یا کل ارزشهای بهدستآمده از هر یک
از سؤاالت است.
پایایی و روایی آزمون .محمدی ( ،)50۳4پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای
کرونباخ به دست آورد که ضریب پایایی آن برابر  3/۳3بوده است .در مورد اعتبار آن با
استفاده از روش تحلیل عاملی ،محاسبه همبستگی هر نمره با نمره کل ،نشان داد بهجز سه
سؤال ،ضرایب بین  3/54تا  3/۱4بودند (علیزاده  .)5032ظریفی ( ،)5035برای به دست
آوردن پایایی از روش همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده کرد که پایایی کل
پرسشنامه برابر  ./774به دست آمد که با توجه به تعداد نسبتاً کم سؤال این پرسشنامه ،این
پایایی قابلقبول میباشد .روایی پرسشنامه تابآوری در پژوهش کردمیرزا ( ،)50۳۳به
شیوهی تحلیل عاملی برابر با  ./۳7و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  ./۳3گزارششده
است.
فرم کوتاه رغبت سنج شغلی استرانگ :فرم کوتاه رغبت سنج شغلی استرانگ شامل  33سؤال
میباشد که پاسخگر را در شش زمینه مختلف میسنجد ازجمله :مشاغل ،مواد درسی،
فعالیتها ،فعالیتهای تفریحی ،نوع افراد ،ویژگیهای فرد .مطالعات مستمری روی رغبت
سنج استرانگ صورت گرفته و دادههای وسیعی در خصوص اعتبار و پایایی آن گردآمده
است .پایایی به روش آلفا بین  ./03تا  ./۳5برای موضوعهای کلی ./03 ،تا  ./3۱برای
مقیاسهای رغبت اصلی و  3/05تا  ./۳2برای مقیاسهای سبک فردی بوده است .پایایی باز
آزمایی نیز بین  ./02تا  ./35برای موضوعهای کلی  ./05 ،تا  ./33برای مقیاسهای رغبت
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اصلی 3/07 ،تا  ./۳7برای مقیاسهای سبک فردی محاسبه گردید .روایی هریک از
مقیاسهای استراتگ نیز بهطور جداگانه به روش مختلف موردمحاسبه قرار گرفت .روایی
موضوعهای کلی ضریب همبستگی بین  ./43تا  ./70روایی دومین مجموعه از مقیاسهای
فرم کوتاه پرسشنامه رغبت سنج استرانگ  -اصفهان از طریق بررسی همبستگی آن با
مقیاسهای پرسشنامه رغبت و مهارت کمپل محاسبه گردید .نتایج نشان داد مقیاسهایی که
تحت یک رغبت کلی مثالً اجتماعی طبقهبندیشدهاند با رغبت اجتماعی در پرسشنامه رغبت
و مهارت کمپل همبستگی دارد .روایی سومین مجموعه از مقیاسهای پرسشنامه یعنی
مقیاسهای سبک فردی از طریق همبستگی این مجموعه با مقیاسهای پرسشنامه رغبت و
مهارت کمپل محاسبه گردید .نتایج نشان داد که بین مقیاسهای سبک فردی با مقیاسهای
مشابه در پرسشنامه رغبت و مهارت کمپل همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و درنهایت
رتبههای درصدی و نمرات  Tاستاندارد بهعنوان هنجارهای فرم کوتاه پرسشنامه رغبت سنج
استرانگ – اصفهان در  3طبقه به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی محاسبه گردید( .عابدی،
باغبان.)5033،
خالصه ساختار جلسات آموزش مثبت اندیشی
جلسه

اول

هدف

محتوا

آشنایی اعضاء با

معرفی پژوهشگر ،آشنایی اعضاء با

دوره آموزشی و

یکدیگر ،بیان اهداف و مقررات

مقررات جلسه،

جلسه ،بحث کلی در مورد مثبت

صحبت در مورد

اندیشی و اجرای پیش آزمون-

مفهوم مقدماتی امید

صحبت در مورد مفهوم مقدماتی امید

تکالیف
تفکر درمورد مطالب گفته شده و تعریف
دقیق مثبت اندیشی و امید با ادبیات شخصی
از اعضاء خواسته می شود جمالت امیدوار
کننده را یادداشت و برای خود بیان کنند.
از اعضاء خواسته می شود در طول هفته

دوم

مؤلفههای امید

بحث و گفتگو در مورد امید و

مواردی از زندگی شخصی خود را که

مؤلفههای آن بیان ویژگی افراد

امیدوار بوده اند و تجربیات مبتنی برامید فعال

امیدوار  -تفاوت امید و آرزو

و منفعل را همراه با احساساتشان بطور خالصه
بنویسند.

سوم

مثبت اندیشی (تفکر

شناسایی عالئم و نشانه های مثبت

از اعضاء خواسته می شود تفکرات منفی خود

مثبت و منفی)

اندیشی ارائه شیوههای یادگیری تفکر

را در قالب جمالت مثبت بیان کنند و

1
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مثبت و منفی و شناسایی چگونگی

احساس خود را در این دو موقعیت مطرح

تفکر مثبت

کنند .تفکرات خود را در طول هفته در
دفترچه ثبت افکار ثبت و با تبدیل آنها به
جمالت مثبت احساس و رفتار خود را به طور
خالصه بنویسند.

باز اندیشی دوباره نسبت به افکار-
مرور مستندات مربوط به افکار -واقع
گرا بودن -تغییر تصویر های ذهنی -
چهارم

مثبت بودن

پنجم

منبع کنترل

استفاده از زبان ساده  -استفاده از
عبارات تاکیدی مثبت
تجدید نظر در باورها  -یادگیری
نحوهی جایگزینی تفکرات منفی به
مثبت

به دفتر ثبت افکار خود مراجعه کنید یکی از
تفکرات منفی را به شکل مثبتی فکر کنید.
حس خود را یادداشت کنید و امتیاز آن را با
امتیاز حس منفی که به خود داده بودید
مقایسه کنید .هر یک از اعضاء با توجه با
موارد مطرح شده در جلسه تا هفته آینده آنها
را تمرین و نتایج آن را در کالس بیان کنند.

تشریح مفهوم منبع کنترل -بررسی

موفقیت ها و شکست های خود را که تا به

تواناییهای کنترل درونی و بیرونی

حال داشته اید بیشتر به کدام بعد خود نسبت

افراد با توجه به موقعیت حاضر با

می دهید .سه موقعیت از زندگی خود که با

مسائل – بررسی اسناد افراد در

کنترل درونی و کنترل بیرونی ارتباط داشته

موقعیت های مختلف زندگی

است  ،بطور خالصه بنویسید.
آیا تا به حال اهدافی داشته اید که بعد از

ششم

هدف و
هدفگذاری

بررسی نقش داشتن هدف در

مدتی اهداف برایتان بی ارزش شده باشد؟

زندگی -بررسی و تحلیل مهمترین

چه کارهایی برای رسیدن به آنها انجام داده

ویژگیهای هدف

بودید 0 .هدف خود را بیان کنند و بعد آنها با
توجه به موارد گفته شده بررسی می شود.

هفتم

را ه یابی

هشتم

دعا و نیایش

آشنایی با تکلیف گرایی ،
هدفگرایی و وظیفه گرایی

از اعضاء خواسته می شود با توجه به
توضیحات جلسه لیستی از اقداماتی که برای
رسیدن به هدف خود نیاز دارند تهیه کنند.
از اعضاء خواسته میشود برای همدیگر دعا

اهمیت دعا و نیایش در مثبت اندیشی
و آرامش -اثرات روانشناختی دعا

کنند و بعد احساس خود را بیان کنند.برای هر
فردی که برخورد می کنند (دوست  ،فامیل،
همسایه) دعا کنند و بعد از دعا احساس خود
را بنویسند .دعاهای مورد عالقه خود را که به
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آنها آرامش می دهد را با خود به جلسه
بیاورند.
نهم

توکل

دهم

جمع بندی نهایی

اهمیت توکل به خدا در مواجه با
مشکالت-اثرات توکل بر خدا

مواردی از زندگی خود و اطرافیانتان را بیان
کنید که توکل بر خداوند تاثیر گذار بوده
است.

در انتها پژوهشگر به کمک اعضاء خالصه ای از مطالب گفته شده در جلسه ارائه می
دهد .به عنوان آخرین جلسه پژوهشگر از چند تن از اعضاء می خواهد تا یک جمع
بندی از کلیه جلسات ارائه دهند و خود ش مطالب را تکمیل می کند .در نهایت پس
آزمون اجرا از اگروه خداحافظی می شود.

یافتههای تحقیق
فرضیه اول :آموزش مهارتهای مثبتاندیشی برافزایش تابآوری دانشآموزان مؤثر
است.
جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پسآزمون تابآوری
در گروه آزمایش و کنترل
مجموع

سطح

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدارf

پیشآزمون تابآوری

5/503

5

5/503

0/4۱

3/327

گروه

0/04

5

0/04

50/۳۱

3/3335

خطا

0/۱۳

27

3/255

کل

0۱4/30

03

منبع تغییرات

مجذورات

معناداری

همانطور که در جدول مشاهده میشود پس از تعدیل نمرات پیشآزمون تابآوری
گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم
تفاوت بین دو گروه رد میشود  .بهعبارتدیگر در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش باید نتیجه
گرفت که :آموزش مهارتهای مثبتاندیشی برافزایش تابآوری دانشآموزان مؤثر است.
برای مقایسه و بررسی جهت تفاوتهای معنیدار مذکور میانگین و انحراف معیار تعدیلشده
تابآوری دانشآموزان گروه آزمایش و کنترل در جدول زیر نشان دادهشده است:
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جدول  .2میانگین و خطای معیار تعدیلشده تابآوری گروههای آزمایش و کنترل
متغیر
تابآوری

گواه

آزمایش
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

8/38

0/75

8/02

0/83

همانطور که در جدول مشاهده میشود نمرات پسآزمون تابآوری بهطور معنی-
داری در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.
فرضیه دوم :آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر رغبتهای شغلی دانشآموزان مؤثر
است.
جدول  .8نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پسآزمون رغبت شغلی
در گروه آزمایش و کنترل
مجموع

سطح

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدارf

پیشآزمون رغبت شغلی

3/۱۳3

5

3/۱۳

25/۱3

3/3335

گروه

4/55

5

4/55

523/70

3/3335

خطا

3/۳0

27

3/302

کل

5547/25

03

منبع تغییرات

مجذورات

معناداری

همانطورکه در جدول مشاهده میشود پس از تعدیل نمرات پیشآزمون رغبت شغلی
گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم
تفاوت بین دو گروه رد میشود  .بهعبارتدیگر در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش باید نتیجه
گرفت که :آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر رغبتهای شغلی دانشآموزان مؤثر است.
برای مقایسه و بررسی جهت تفاوتهای معنیدار مذکور میانگین و انحراف معیار تعدیلشده
رغبت شغلی دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در جدول زیر نشان دادهشده است:
جدول  .4میانگین و خطای معیار تعدیلشده رغبت شغلی گروههای آزمایش و کنترل
متغیر
رغبت شغلی

گواه

آزمایش
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

۱/04

3/2۱

0/73

3/23
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همانطور که در جدول مشاهده میشود نمرات پسآزمون رغبت شغلی بهطور معنی-
داری در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.
فرضیه سوم :آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر تابآوری در بعد" سخترویی"دانش-
آموزان مؤثر است.
جدول  .7نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پسآزمون سخترویی
در گروه آزمایش و کنترل
مجموع

منبع تغییرات

درجه آزادی

مجذورات

میانگین

مقدارf

مجذورات

سطح
معناداری

پیشآزمون سخت رویی

3/372

5

3/372

3/334

3/7۱2

گروه

۳/۳07

5

۳/۳0

55/04

3/332

خطا

23/۱7

27

3/7۱

کل

20۳/24

03

همانطور که در جدول مشاهده میشود پس از تعدیل نمرات پیشآزمون سخترویی
گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم
تفاوت بین دو گروه رد میشود  .بهعبارتدیگر در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش باید نتیجه
گرفت که :آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر تابآوری در بعد" سخترویی "دانش-
آموزان مؤثر است .برای مقایسه و بررسی جهت تفاوتهای معنیدار مذکور میانگین و
انحراف معیار تعدیلشده سخترویی دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در جدول زیر
نشان دادهشده است:
جدول  .6میانگین و خطای معیار تعدیلشده سخترویی گروههای آزمایش و کنترل
متغیر
سخت رویی

کنترل

آزمایش
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

4/34

3/07

0/4۱

3/۳5

همانطور که در جدول مشاهده میشود نمرات پسآزمون سخترویی بهطور معنی-
داری در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.
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فرضیه چهارم :آموزش مهارتهای مثبتاندیشی در بعد" هدفمندی" بر تابآوری دانش-
آموزان مؤثر است.
جدول  .7نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پسآزمون هدفمندی
در گروه آزمایش و کنترل
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدارf

سطح معناداری

پیشآزمون هدفمندی

5/32

5

5/32

5/20

3/27

گروه

7/23

5

7/23

۳/۳4

3/33۱

خطا

25/37

27

3/۳5

کل

000/۱۳

03

همانطورکه در جدول مشاهده میشود پس از تعدیل نمرات پیشآزمون هدفمندی
گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم
تفاوت بین دو گروه رد میشود  .بهعبارتدیگر در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش باید نتیجه
گرفت که :آموزش مهارتهای مثبتاندیشی در بعد "هدفمندی" بر تابآوری دانش-
آموزان مؤثر است .برای مقایسه و بررسی جهت تفاوتهای معنیدار مذکور میانگین و
انحراف معیار تعدیلشده هدفمندی دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در جدول زیر
نشان دادهشده است:
جدول  .3میانگین و خطای معیار تعدیلشده هدفمندی گروههای آزمایش و کنترل
متغیر
هدفمندی

کنترل

آزمایش
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

0/73

3/73

2/۱0

5/37

همانطور که در جدول مشاهده میشود نمرات پسآزمون هدفمندی بهطور معنیداری
در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.
فرضیه پنجم :آموزش مهارتهای مثبتاندیشی در بعد" خوشبینی " بر تابآوری دانش-
آموزان مؤثر است.
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جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پسآزمون خوشبینی در گروه
آزمایش و کنترل
مجموع

سطح

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدارf

پیشآزمون خوشبینی

3/337

5

3/337

3/354

3/33

گروه

2/0۱7

5

2/0۱

4/۱0

3/34

خطا

50/73

27

3/055

کل

403/23

03

منبع تغییرات

مجذورات

معناداری

همانطور که در جدول مشاهده میشود پس از تعدیل نمرات پیشآزمون خوشبینی،
گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم
تفاوت بین دو گروه رد میشود  .به عبارت دیگر در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش باید نتیجه
گرفت که آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر تابآوری در بعد "خوشبینی" دانش-
آموزان مؤثر است .برای مقایسه و بررسی جهت تفاوتهای معنیدار مذکور میانگین و
انحراف معیار تعدیلشده خوشبینی دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در جدول زیر
نشان داده شده است:
جدول  .10میانگین و خطای معیار تعدیلشده خوشبینی گروههای آزمایش و کنترل
متغیر
خوشبینی

کنترل

آزمایش
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

4/53

3/05

0/20

3/۱3

همانطور که در جدول شماره 53مشاهده میشود نمرات پسآزمون خوشبینی بهطور
معنیداری در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.
فرضیه ششم :آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر تابآوری در بعد" احساس
کنترل "دانشآموزان مؤثر است.
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جدول  .11نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پسآزمون احساس کنترل
در گروه آزمایش و کنترل
منبع تغییرات

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدارf

سطح
معناداری

پیشآزمون احساس کنترل

3/340

5

3/340

3/33

3/7۱

گروه

2/03

5

2/03

0/4۱

3/32

خطا

52/۳4

27

3/47

کل

0۳2/07

03

همانطور که در جدول شماره  55مشاهده میشود پس از تعدیل نمرات پیشآزمون
احساس کنترل گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین فرض صفر
مبنی بر عدم تفاوت بین دو گروه رد میشود  .بهعبارتدیگر در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش
باید نتیجه گرفت که :آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر تابآوری در بعد "احساس
کنترل" دانشآموزان مؤثر است .برای مقایسه و بررسی جهت تفاوتهای معنیدار مذکور
میانگین و انحراف معیار تعدیلشده احساس کنترل دانشآموزان گروه آزمایش و کنترل در
جدول زیر نشان دادهشده است:
جدول  .12میانگین و خطای معیار تعدیلشده احساس کنترل گروههای آزمایش و کنترل
متغیر
احساس کنترل

کنترل

آزمایش
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

0/۳0

3/47

0/33

3/۱۳

همانطور که در جدول مشاهده میشود نمرات پسآزمون احساس کنترل بهطور معنی-
داری در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.
فرضیه هفتم :آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر تابآوری در بعد" استفاده از منابع
معنوی و پویایی" دانشآموزان مؤثر است.
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جدول  .18نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پسآزمون استفاده از منابع معنوی
و پویایی در گروه آزمایش و کنترل
مجموع

سطح

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدارf

3/02

5

3/02

3/03

3/00

گروه

0/57

5

0/57

0/۳0

3/345

خطا

22/0۱

27

3/۳2

کل

433/30

03

منبع تغییرات
پیشآزمون استفاده از
منابع معنوی و پویایی

مجذورات

معناداری

همانطور که در جدول مشاهده میشود پس از تعدیل نمرات پیشآزمون استفاده از منابع
معنوی و پویایی گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین فرض
صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو گروه رد میشود .بهعبارتدیگر در پاسخ به سؤال اصلی
پژوهش باید نتیجه گرفت که :آموزش مهارتهای مثبت بر تابآوری در بعد"استفاده از
منابع معنوی و پویایی" دانشآموزان مؤثر است .برای مقایسه و بررسی جهت تفاوتهای
معنیدار مذکور میانگین و انحراف معیار تعدیلشده استفاده از منابع معنوی و پویایی دانش-
آموزان گروه آزمایش و کنترل در جدول زیر نشان دادهشده است:
جدول  .54میانگین و خطای معیار تعدیلشده استفاده از منابع معنوی و پویایی گروههای آزمایش و کنترل
متغیر

کنترل

آزمایش

استفاده از منابع

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

معنوی و پویایی

4/02

3/03

0/۱5

5/52

همانطور که در جدول شماره  54مشاهده میشود نمرات پسآزمون استفاده از منابع
معنوی و پویایی بهطور معنیداری در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.
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بحث و نتیجهگیری
همچنان که جداول مربوطه دیدیم ،نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی
تفاوت پسآزمون تابآوری در گروه آزمایش و گواه نشان داد که پس از تعدیل نمرات
پیشآزمون تابآوری گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (f=50/۳۱
و  .)p=3/3335 < 3/30از طرفی مشاهده میشود نمرات پسآزمون تابآوری بهطور
معنیداری در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.که با نتایج پژوهشهای پیشین
همچون ذوقی پایدار وهمکاران ( ،)5030سرتیپ زاده و همکاران ( ،)5030عیسیزاده
( ،)5030حبیبی و فاطمی( ،)5034آقایوسفی و همکاران ( ،)5034نادریراوندی و صیقی
ارفعی ( ،)5034رحمانی (،)5034حسینثابت و همکاران ( ،)5030فروغی ( ،)50۳3ریوال
( ،)235۱ساتیکی ( ،)235۱ریاحی و همکاران( ،)2350موناگی ( ،)2350تمپسکی (،)2350
کسلر و میلر ( ،)2353پناهی ( ،)5034چمزاده قنواتی و همکاران ( ،)5034مهرآفرید و
همکاران ( ،)5034تیموری ( ،)5030اکبرزاده ( ،)5030ساالری ( ،)5030جعفری و
مهرافزون ( ،)5032دستغیب و همکاران ( ،)5035عبادی و فقیهی ( ،)50۳3یوسف و حالل-
حداد ( ،)235۱پرتوینیا و آشوری (،)235۱مولر و همکاران ( ،)2350ویلیامز و
آکانر( ،)2354رستمی و همکاران( ،)2354ونگ ( ،)2352پتروسکی و همکاران ()2352
همسو میباشد.
در تبیین این یافتهها میتوان گفت که ،مطابق دیدگاه مثبتنگر ،هیجانات و توانمندیها
از بهترین عوامل جلوگیری از آسیبهای روانی هستند .پژوهشگران حوزه پیشگیری
اعتقاددارند ،پیشگیری تأکید برساختن توانمندیها و نه اصالح ضعفهاست؛ بنابراین
توانمندیهای انسان ،محافظی در برابر بیماریهای روانی است .شهامت ،خوشبینی،
مهارتهای ارتباط بین فردی ،رعایت کردن اخالق کار ،امید ،صداقت نمونهای از این
توانمندیها محسوب میشود (رشید ،سلیگمن )2353 ،نتایج تحقیقات مختلف در مورد
اثربخشی پیشگیرانه مداخالت مثبت نگر (گیلهام و ریویچ ،5333 ،ریف و سینگر،2333 ،
دنر ،استودان و فریسن )2335 ،نشان میدهد که شناسایی و ارتقای هیجانات مثبت و افزایش
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بهزیستی روانشناختی بهعنوان یک سد محافظتکننده ،از ابتالی افراد به افسردگی،
اضطراب ،آسیبهای مزمن و تنشهای زندگی جلوگیری میکند (خدایاریفرد .)5030 ،به
نظر میرسد رواندرمانی مثبتنگر نهتنها از طریق کاهش نشانگان منفی بلکه بهگونهای مؤثر
و مستقیم میتواند از طریق ایجاد هیجانات مثبت ،توانمندیهای منش و معنا موجب تغییر
آسیبپذیری به تابآوری شود.
مثبت اندیشی شکلی از فکر کردن است که برحسب عادت در پی به دست آوردن بهترین
نتیجه از بدترین شرایط میباشد (توانایی و سلیم زاده .)50۳3،نحوهی تفکر افراد دربارهی
یک رویداد ،شیوهی برخورد با آن را مشخص میکند .تفکر مثبت ،شیوهای از فکر کردن
است که فرد را قادر میسازد نسبت به رفتارها ،نگرشها ،احساسها ،عالیق و استعدادهای
خود و دیگران برداشت و تلقی مناسبی داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردی بهترین و
عاقالنهترین تصمیم را بگیرد (کوئیلیام ،2330،ترجمه فریده براتی سده و صادقی .)50۳۱
الزمه انتخاب درست و مناسب آن است که فرد رغبتها و استعدادهایش را بهخوبی
بشناسد .رغبت زمانی به وجود میآید که انسان چیزی را دوست بدارد ،آن را مورد توجه
قرار دهد ،دربارهی آن بیندیشد و سرانجام از آن لذت ببرد بهعبارتدیگر میتوان گفت
رغبت ،همان ترجیحها و دوستداشتنیهای انسان در لحظهی معینی از زمان است .مشاوران
شغلی تنوع رغبتها در انتخاب شغل را بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در انتخاب شغل مدنظر
دارند و معتقدند که رغبت ها فطری و ذاتی نیستند ،بلکه با توجه به عوامل محیطی و نیز
تجارب زندگی رشد میکنند و شکل خاصی به خود میگیرند (شفیعآبادی.)5032 ،
با شناخت رغبت ها و عوامل مؤثر بر آن نوجوان محیط اجتماعی خود را بهتر میشناسد
و به دنیای آینده خود و امکانات آن و نتایجی که بر هر یک از انتخابهای بعدی مترتب
است آشنایی حاصل می کند و موجبات آن فراهم میشود که در آینده بتواند راه فعالیتهای
اجتماعی -اقتصادی خویش را با توجه به توانایی شخصی و بادید و اطالع کافی ازآنچه در
پیش خواهد داشت ،انتخاب کند (جودی .)507۱ ،با شناخت رغبتها ،درصورتیکه این
رغبتها برخالف تواناییها و استعدادهای فرد باشد میتوان رغبتهای جدیدی در فرد
ایجاد نمود (شفیعآبادی.)50۳5،
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مثبت اندیشی باعث احساس خودکارآمدی در فرد میگردد .احساس خودکارآمدی در
پیدایش رغبتها نقش بسیار مهمی دارد .هنگامیکه فرد احساس خودکارآمدی میکند و
نتایج مورد انتظار مثبتی را برای فعالیتی در نظر میگیرد به انجام آن راغب میشود و با
انتخاب فعالیتهای مناسب برای رسیدن به فعالیتهایش تالش میکند ،بنابراین مهارتش
افزایش مییابد و احساس خودکارآمدی بیشتر میکند و انتظار نتایج مثبتتری را
دارد(ساویکاس 5333،و لنت و همکاران.)5334،
در پژوهش حاضر آموزش مثبتنگر ازجمله عناصری است که توانسته است بر میل و
رغبت درونی افراد در انجام و یا عدم انجام یک عمل خاص ،همچنین بر قرار گرفتن بر یک
مسیر و یا قرار نگرفتن در آن مسیر از طریق تغییر در امید به نتایج ،تغییر در نوع تفکر (مثبت
و منفی) و تغییر در منبع کنترل ،داشتن هدف و هدفگذاری ،توانایی دریافتن مسیر مناسب،
دعا و توکل بر منبع هستی آفرین ،مؤثر واقع گردد .درواقع میتوان گفت که بر اساس نتایج
این پژوهش و مباحث مطروحه در جلسات آموزش مثبتنگر (امید ،تفکر مثبت و منفی،
منبع کنترل ،هدف و هدفگذاری ،راهیابی ،دعا و نیایش و توکل) پس از اجرای آموزش-
های مثبت اندیشی و سپس مقایسهی پیشآزمون و پسآزمون تغییرات معناداری در نتایج
حاصل از رغبت دانشآموزان در رشتههای مختلف و در گروه آزمایش مشاهدهشده است
که بیانگر آن است که آموزشهای مثبتنگر بر رغبت دانشآموزان تأثیرگذار بوده است
که با نتایج پژوهشهای دیگران همسو بوده و همخوانی دارد.
در تبیین این یافتهها میتوان گفت که مهارتهای مثبتاندیشی میتواند دانشآموزان را
در بعد سخترویی توانمند سازد ،امید سازنده داشتن ،هدف داشتن ،منبعکنترل درونی
داشتن و توکل به باریتعالی ازجمله ویژگیهایی است که در صورت کسب آنها میتواند
به دانشآموز در تابآوری بهویژه در بعد سخترویی کمک شایانی نماید .بهعبارتدیگر،
ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان را در هنگام رویارویی با وقایع استرسزای زندگی،
بهعنوان منبع مقاومت افزایش دهد .وقایع استرسزای زندگی با افزایش عالئم بیماری مرتبط
هستند ،اما سرسختی بهعنوان میانجی بین وقایع استرسزا و بیماری عمل میکند و امکان
بروز عالئم بیماری را کاهش میدهد .این تعامل مهم و (پیش بینیکننده) نشان میدهد که
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اگر فردی با وقایع بهشدت استرسزا مواجه شود ،برای سالم ماندن باید سرسخت باشد .نتایج
این فرضیه نشان داد که آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر بعد سرسختی دانشآموزان
مؤثر است.مهارتهای مثبت اندیشی از طریق آموزش مهارت هدف داشتن و هدفگذاری
در تمامی شئون زندگی بهخصوص در فعالیتهای مدرسهای و تحصیلی میتواند بر بعد
هدفمندی در دانشآموزان اثرگذار باشد .حس هدفمندی دانشآموزان را قادر میسازد تا
انتظارات سالم ،جهتگیری هدفمند ،جهتگیری موفق ،انگیزه پیشرفت ،میل به تحصیل،
پشتکار ،امیدواری ،سرسختی ،باور به آینده روشن و حس پیشبینی را در خود تقویت
نمایند .نتایج این پژوهش نشان می دهد که آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر بعد
هدفمندی دانشآموزان مؤثر است .مهارتهای مثبتاندیشی میتواند از طریق آموزش امید
سازنده داشتن و تکیه بر منبع کنترل درونی و همچنین توکل بر خداوند متعال میتواند بر
بعد خوشبینی در دانشآموزان اثرگذار باشد خوشبینی در شیوه مقابلـه بـا استرس دانش-
آموزان  ،نقش مهمی دارد .زمانی که دانشآموزان سعی دارند با مسـائل تـنشزا بهصورت
یک مسئله مقابله کنند ،خوشبینی بیشتری در مـورد حل مشکل خوددارند .دانشآموزان
خوشبین از شیوههای مقابلهای فعال استفاده میکنند .خوشبینی بهعنوان یـک نگرش مؤثر
فردی نسبت به زندگی محسوب میشود .خوشبینی نقش مهمی در سازگاری با رویدادهای
تنشزای زنـدگی دارد .دانشآموزان خوشبین ،هنگام روبهرو شدن با یک مشکل (حتی
اگر پیشرفت آنها ،سخت یا کند باشـد) تـابآوری بیشتری از خـود نشان میدهند .نتایج
این فرضیه نشان داد که آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر بعد خوشبینی دانشآموزان
مؤثر است .مهارتهای مثبتاندیشی میتواند از طریق آموزش در شناخت انواع منابع کنترل
درونی و بیرونی ،شناسایی وضعیت قرار گرفتن فرد در نوع کنترل خویش بر بعد احساس
کنترل در دانش آموزان اثرگذار باشد دانشآموزان تابآور ،خود را مسئول شرایط خویش
میدانند و برای هر مشکل ،شکست و مسئله ،منابع بیرونی را سرزنش نمیکنند .آنها سهم
خود را در امور زندگی ،همراه با مسئولیت ،پذیرفتهاند و بر این باور هستند ،هر عملی که
انجام میدهند ،بر زندگیشان بازتاب مییابد .البته با در نظر داشتن این نکته که ،برخی
عوامل از کنترل ما خارج است نظیر بالیای طبیعی .این افراد ،در ضمن تشخیص علت مسائل،
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قادر هستند با پیدا کردن راهحل مؤثر ،بر موقعیت و آینده خود تأثیر مثبت بگذارند .نتایج
این پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر بعد احساس کنترل دانش-
آموزان مؤثر است .مهارتهای مثبتاندیشی از طریق آموزشهای مناسب در زمینه شناخت
منبع هستیآفرین ،شناخت خویشتن خویش ،دعا و نیایش به درگاه باریتعالی و توکل بر
آن منبع هستیبخش میتواند بر بعد" استفاده از منابع معنوی و پویایی" در دانشآموزان
اثرگذار باشد یکی از عوامل حمایتی که میتواند در افزایش تـابآوری و مقاومت در برابر
فشارهای روانی ،افسردگی و اضطراب فرد را مقاوم کند مذهب ،معنویت و هوش معنوی
است ،در واقع همان چیزهایی کـه در فرهنگ کشور بـه آن اعتقاد وجود دارد و نقش باورها،
هنجارها ،عقاید و ارزشها را در فعالیتهایی که بر فرد بر عهده میگیرد نشان میدهد.
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آموزان سوم راهنمایی تا پیشدانشگاهی شهر اصفهان ،مجله دستاوردهای روانشناختی ،سال نوزدهم ،شماره 5
ظریفی ،مجتبی ( .)5035هنجاریابی پرسشنامه تابآوری در میان دانشآموزان و دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار شهر تهران،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
عابدی ،محمدرضا ،باغبان ،ایران ( .)5033هنجاریابی بررسی روایی و پایایی فرم کوتاه پرسش نامه رغبت سنج استرانگ  -اصفهان
عاقالن ،فاطمه ،رفیعی ،مجتبی ،عرفانی نصراهلل ( .)5032بررسی اثربخشی دورههای آموزشی کارآفرینی بر ایجاد رغبتشغلی
دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان ،کنفرانس بینالمللی مدیریت ،چالشها و راهکارها ،شیراز
عبادی ،ندا ،فقیهی ،علینقی ( .)50۳3بررسی اثربخشی آموزش مثبتنگری در افزایش امید به زندگی زنان بدون همسر شهر اهواز ،با
تأکید بر قرآن ،فصلنامه روانشناسی و دین شماره 53
عرفانی ،نصراله  ،صفایی ،صفیاهلل(  . )5032بررسی پسرویدادی تأثیر آموزش کارآفرینی بر انگیزش و رغبتشغلی دانشجویان
دانشگاه پیام نور همدان ،دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت ،کارآفرینی و توسعه اقتصادی ،قم ،دانشگاه پیام نور،
علیزاده ،حمید ( .)5032تابآوری روانشناختی ،بهزیستی روانی و اختاللهای رفتاری ،تهران :ارسباران
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عیسی زاده ،آیدا ( .)5030رابطه بین تابآوری و هوش معنوی با خالقیت دانشجویان ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد
قوچان

غباری بناب ،باقر ،سلیمی ،محمد ،سلیانی ،لیال ،نوری مقدم ،ثنا ( .)50۳۱هوش معنوی ،فصلنامه علمی –پژوهشی اندیشه نوین دینی
غزالی ،ابو حامد محمد ( .)50۳۱کیمیای سعادت
غالمی ،نیره ( .)50۳۳بررسی رابطه خود پنداره با تیپ شخصیتی و رغبت شخصیتی و رغبت شغلی دانش آموزان مقطع دبیرستان منطقه
 0شهر تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رودهن
فردریکسون ،باربارا ( .)53۱4مثبتگرایی ،چگونه به زندگی شورونشاط بیشتری ببخشیم ،ترجمه نسرین پارسا و هاماباک آوادیس
یانس ( ،)5030تهران ،انتشارات رشد
فروغی ،علیاکبر ( .)50۳3اثربخشی رواندرمانی مثبت در ارتقای تابآوری افراد وابسته به مواد ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
قاسمی ،مریم ( .)5032بررسی میزان همسویی گرایشهای تحصیلی و شغلی دانشآموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدینشان
در شهرستان پاکدشت ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
قریب ،مسعود ( .)50۳۳قش دعا در تربیت انسان از دیدگاه قرآن و کالم معصومین علیهمالسالم ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
کار ،آالن .روانشناسی مثبت ،علم شادمانی و نیرومندی انسانها ،ترجمهی حسن پاشا شریفی ،جعفر نجفی زند ( .)5035تهران،
انتشارات رشد
کردمیرزا نیکوزاده ،عزت اله ( .)50۳۳الگویانی زیستی-روانی-معنوی در افراد وابسته و تدوین برنامه مداخله برای ارتقاء تابآوری
مبتنی بر روایتشناسی شناختی و روانشناسی مثبتنگر ،رساله دکتری ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه
طباطبایی
کردمیرزا نیکوزاده ،عزت اله ( .)5033مقایسه اثربخشی برنامه مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر و گروهدرمانی آدلری در ارتقای
تابآوری افراد وابسته به مواد ،فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی ،سال دوم شماره 0
کمالی ،فروغ ( .)5035اثربخشی امید درمانی در افزایش تابآوری بیماران مبتال به ام اس ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
کویلیام ،سوزان ( .)2330مثبت اندیشی ،ترجمه فریده براتی سده ،افسانه صادقی ( .)5030تهران ،جوانه رشد
کویلیام ،سوزان (چاپ اول) .تفکر مثبت ،ترجمه محمدعلی حسینی و شیوا ایزدی ( .)50۳0تهران ،انتشارات سارگل
کیخا ،اشرف؛ محبوبه مسگرانی طرقبه؛ زهرا شهابی زاده و فاطمه سادات شاه مرادی ( .)5034نقش باورهای دینی در مثبت اندیشی،
همایش بینالمللی روانشناسی و فرهنگ زندگی ،استانبول ،موسسه سفیران فرهنگی مبین،
محمدوند ،فرحناز ( .)50۳3تاثیر آموزش درس برنامهریزی تحصیلی و شغلی» در خودپنداره و رغبت شغلی ،تحصیلی دانشآموزان
دختر پایه اول متوسطه شهرستان ارومیه در سال تحصیلی  ،50۳3 -۳5پایاننامهکارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
محمودی،نسیم(.)5030بررسی رابطه سبک های فرزندپروری والدین و کارکرد خانواده بر تابآوری دانش آموزان،پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
معتمدیان ،اکرم ( .)50۳۳اثربخشی آموزش مهارتهای مثبتاندیشی به شیوه گروهی بر سبکهای مقابلهای دانشآموزان مقطع
متوسطه ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
مگیار -موئی ،جینا آل .فنون روانشناسی مثبتگرا ،راهنمای درمانگران ،ترجمه فرید براتی صادق ( .)5035تهران ،انتشارات رشد
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... اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تأکید بر آموزههای دینی

، تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر سخترویی.)5034(  ابراهیم، علیزاده، محمود، جاجرمی، مسعود، خاک پور، معصومه،مهرآفرید
۳0-72  صص،5  شماره، سال چهارم، مجله آموزش پرستاری،تابآوری و فرسودگیشغلی زنان پرستار

 پژوهشنامه معارف قرآنی،) آثار و راهکارهای تقویت آن در سورۀ یوسف (ع، عواطف مثبت.)5034(  علیمحمد،میرجلیلی
 بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر کاهش میزان فرسودگی تحصیلی دانشآموزان.)5030(  امید،میرزایی فندخت
 دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، پایاننامه کارشناسی ارشد،دبیرستانهای شهرستان زیرکوه
 اولین همایش ملی، نقش مذهب و معنویت در ارتقاء تابآوری و سالمت روان.)5034(  فریبرز، صدیقی ارفعی، مریم،نادی راوندی
اسالم و سالمت روان
 انتشارات علویون، تهران، معراج السعاده.)5033(  مال احمد،نراقی
 اثربخشی معنادرمانیگروهی با رویکرد اسالمی بر هدفمندی زندگی.)5030(  افسانه، جوادزاده، مهرداد، کالنتری،نواب زهراسادات
 شماره سوم، سال دوم، پژوهشنامهی اسالمی زنان و خانواده،زنان مراجعهکننده به مراکز مشاوره
 اثربخشی آموزش مهارتهای مثبتاندیشی در افسردگی و امید به زندگی در مطلقه تحت پوشش بهزیستی.)5034( نیکو مقدم سامان
 دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، پایاننامه کارشناسی ارشد،تهران
 نشردانژه.)5035(  سمیه محمدی و همکاران، محبوبه خواجه رسولی، ترجمه محسن دهقانی، تقویت تابآوری خانواده. فروشا،والش
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