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Abstract
Introduction: It is necessary to pay attention to the perception of competence, and quality of life in
students because of its effective role on mental, physical and social health; therefore this study aimed
to determine the effectiveness of optimism training on the perception of competence and quality of
life of elementary students.
Methods: In a quasi-experimental study of pre-test and post-test with a control group, from the
fifth and sixth-grade students of Chabahar city in the academic year 2020-2021, 30 people were
selected by available sampling method and in two A group of 15 people was tested and tested; And
responded to Harter's Merit Perception Scale and Quality of Life Ravens Siberi et al. The students in
the experimental group underwent Seligman optimism training for 8 sessions of 60 minutes, but the
control group did not receive any training. Data were analyzed using SPSS software version 22 and
multivariate analysis of covariance at the significance level of α = 0.05.
Results:The results showed that there was a significant difference between the perception of
competence and quality of life of students in the experimental group compared to the control group
(P<0.01).
Conclusions: The results showed that optimism education improved the perception of competence
and quality of life of elementary students, so the results of the study require more attention from
educators in the field of the effect of optimism on improving the psychological status of students.
Keywords: Optimism, Competency perception, Quality of life, Students.
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چکیده
مقدمــه :توجــه بــه ادراک شایســتگی و کیفیــت زندگــی در دانــش آمــوزان بــه دلیــل نقــش اثرگــذار آن بــر ســامت روانــی ،جســمی و
اجتماعــی الزم اســت؛ بنابرایــن هــدف پژوهــش حاضــر تعییــن اثربخشــی آمــوزش خوشبینــی بــر ادراک شایســتگی و کیفیــت زندگــی
دانــش آمــوزان ابتدایــی بــود.
روش کار :در پژوهشــی شــبه تجربــی از نــوع پیشآزمــون و پسآزمــون بــا گــروه گــواه ،از دانــش آمــوزان پایــه پنجــم و ششــم ابتدایــی
شــهر چابهــار در ســال تحصیلــی  ،1400-1399تعــداد  30نفــر بــه شــیوه نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند و در دو گــروه 15
نفــره آزمایــش و گــواه قــرار گرفتنــد؛ و بــه مقیــاس ادراک شایســتگی هارتــر و کیفیــت زندگــی راونــز ســیبری و همــکاران پاســخ دادنــد.
دانــش آمــوزان گــروه آزمایــش بــه مــدت  8جلســه  60دقیقـهای تحــت آمــوزش خوشبینــی ســلیگمن ،قــرار گرفتنــد ،امــا گــروه گــواه
هیچگونــه آموزشــی دریافــت نکردنــد .تجزیــهو تحلیــل دادههــا بــا نرمافــزار  SPSSنســخه  22و آزمــون تحلیــل کوواریانــس چنــد
متغیــره در ســطح معنـیداری  α =0/05انجــام شــد.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد بیــن ادراک شایســتگی و کیفیــت زندگــی دانــش آمــوزان در گــروه آزمایــش ،در مقایســه بــا گــروه گــواه
تفــاوت معن ـیداری وجــود دارد (.)P>0/01
نتیجهگیــری :نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش خوشبینــی باعــث ارتقــای ادراک شایســتگی و کیفیــت زندگــی دانــش آمــوزان ابتدایــی
شــد ،بنابرایــن نتایــج پژوهــش توجــه بیشــتر متصدیــان عرصــه تعلیــم و تربیــت درزمینــه تأثیــر خوشبینــی بــر بهبــود وضعیــت
روانشــناختی دانــش آمــوزان را میطلبــد.
کلید واژهها :خوش بینی ،ادراک شایستگی ،کیفیت زندگی ،دانش آموزان.
مقدمه
امــروزه توجــه بــه کیفیــت زندگــی ( )Quality of lifeدانــش
آمــوزان از اهمیــت ویــژه برخــوردار اســت ،زیــرا آنــان نقش اساســی
در اداره آینــده کشــور بــه عهدهدارنــد و مدیــران آینــده کشــور
خواهنــد بــود ،همچنیــن ســامت جامعــه و آینــده کشــور ارتبــاط
مســتقیم بــا چگونگــی زندگی دانــش آموزان یــک کشــور دارد [.]1
کیفیــت زندگــی شــرایطی اســت کــه خــوب زیســتن را امکانپذیــر
میســازد ،بهنحویکــه فــرد در یــک وضعیــت مناســب جســمی،
روانــی و اجتماعــی قــادر بــه انجــام فعالیتهــای روزمــره باشــد
[ .]2کیفیــت زندگــی ســازهای چندبعــدی اســت کــه شــامل ابعــاد

فیزیکــی ،هیجانــی ،اجتماعــی و روانــی ناشــی از کنــش متقابــل
بیــن شــخصیت افــراد و پیوســتگی رویدادهــای زندگــی هســت
[ .]3کیفیــت زندگــی دانــش آمــوزان بــا پیامدهــای تحصیلــی،
ســامت جســمانی ،وضعیــت روانشــناختی ،میــزان اســتقالل،
روابــط اجتماعــی و باورهــای شــخصی فــرد مرتبــط اســت [.]4
نتایــج پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه بســیاری از حیطههــای
کیفیــت زندگــی بــا ســامت روان همبســتگی معنــاداری دارد،
حیطههــای فیزیکــی از کیفیــت زندگــی بــا ســه حیطــه اضطــراب،
اختــال در عملکــرد اجتماعــی و افســردگی همبســتگی معنــاداری
دارد ،حیطــهی ســامت روان از کیفیــت زندگــی بــا حیطــهی
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کــه در حوزههــای مختلــف زندگــی فــرد عمومیــت دارنــد [.]17
خوشبینــی ،قابــل یادگیــری اســت و میتــوان آن را در افــراد
ایجــاد یــا تقویــت کــرد کــه بــه آن خوشبینــی آموختهشــده
گفتــه میشــود و حالتــی اســت کــه فــرد میآمــوزد انتظــارات
خوشبینانــه و خوشــایند در مــورد عملکــرد خــود داشــته باشــد و
حتــی در صــورت وقــوع اتفاقهــای ناخوشــایند ،آن را بهگونـهای
خوشبینانــه تفســیر نمایــد [ .]18در آمــوزش خوشبینــی بــا
اصــاح ســبک اســناد فــرد و خوشبینانــه نمــودن آن ،دیــدگاه
فــرد را نســبت بــه علــت موفقیتهــا و شکســتهایش تغییــر
مییابــد و از ایــن طریــق عواطــف مثبــت ماننــد قدردانــی ،غــرور
و امیــد جایگزیــن عواطــف منفــی میشــوند کــه پیامــد آن ســوق
دادن فــرد بــه تــاش بیشــتر و کســب موفقیــت و پیشــرفت
اســت [ .]19در مطالعــات اثربخشــی آمــوزش خوشبینــی
بــر ادراک شایســتگی فرزنــدان مــادران مطلقــه [ ،]20ادراک
شایســتگی کــودکان بیسرپرســت و بــد سرپرســت [ ،]21کفایــت
اجتماعــی دانــش آمــوزان پســر مــدارس دبیرســتان [ ،]22ادراک
شایســتگی دانشآمــوزان [ ،]23کیفیــت زندگــی دانشــجویان
دختــر [،]24کیفیــت زندگــی بزهــکاران نوجــوان [ ،]25کیفیــت
زندگــی بیمــاران مبتــا بــه کولیــت اولســراتیو [ ]26و کيفيــت
زندگــي زنــان [ ]27تأییــد شــده اســت.
گســترش تحقیقــات در زمینــه کیفیــت زندگــی از یکســو و لــزوم
برنامهریــزی بــرای دســتیابی بــه توســعهای همــهجانبــه از ســوی
دیگــر ،پژوهشــگران و برنامــه ریــزان را بــر آن داشــته اســت تــا
مطالعــات خــود را روی نوجوانــان و بــهویــژه دانــش آمــوزان
متمرکــز کننــد و در جهــت ارتقــای کیفیــت زندگــی گام بردارنــد.
لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت کیفیــت زندگــی کــودکان و نوجوانــان،
نیــاز کشــورها بــه بهبــود عملکــرد مدرســهای و افزایــش
بهداشــت روانــی ،عاطفــی و آموزشــی ،تعامــات دانشآمــوزان
در قالــب کیفیــت زندگــی بیــشاز پیــش آشــکار شــده اســت
[ .]28از ســوی دیگــر ،پژوهشهــای زیــادی کــه تاکنــون در
کشــورهای مختلــف در زمینــه کیفیــت زندگــی افــراد انجــام
شــده غالبـ ًا بــر افــراد بزرگســال و افــراد خــاص چــون بیمــاران
و معلولیــن متمرکــز بــوده و کمتــر بــه کیفیــت زندگــی دانــش
آمــوزان پرداختــهشــده اســت و آنچــه بــه چشــم میخــورد؛
بنابرایــن ،شــناخت عواملــی کــه منجــر بــه کاهــش کارایــی و
تهدیــد کیفیــت زندگــی دانشآمــوزان میشــود مهــم تلقــی
میشــود .از ایــنرو ،مطالعــه حاضــر در راســتای حــل خــأ
پژوهــش و بــا هــدف تعییــن اثربخشــی آمــوزش خوشبینــی
بــر ادراک شایســتگی و کیفیــت زندگــی دانــش آمــوزان انجــام

عالئــم شــبه جســمی از ســامت روان همبســتگی معنــاداری
دارد و در نهایــت حیطــه عملکــرد اجتماعــی از کیفیــت زندگــی بــا
حیطــه اختــال در عملکــرد اجتماعــی ســامت روان همبســتگی
معنــاداری را نشــان میدهــد [ .]5،6کیفیــت زندگــی پاییــن از
طریــق افزایــش اســترس ،اضطــراب و فرســودگی تحصیلــی باعث
کاهــش عملکــرد و موفقیــت تحصیلــی میشــود [.]7
بســیاری از پژوهشــگران معتقدنــد بــرای اینکــه کیفیــت آمــوزش
افزایــش یابــد الزم اســت ادراک دانــش آمــوزان از کیفیــت زندگــی،
موردبررســی قــرار گیــرد [ .]8،9ادراک شایســتگی (Perception
 )of Competenceمنجــر بــه افزایــش تــاش بــرای موفقیــت
میشــود ،درحالیکــه ادراک عــدم شایســتگی و نارضایتــی
منجــر بــه اضطــراب و کاهــش تــاش بــرای موفقیــت میگــردد
[ .]10ادراک شایســتگی قضــاوت کلــی فــرد و ارزشگــذاری
دربــاره خــود اســت و بــه فراینــد آگاهــی فــرد از ویژگیهــای
شــخصی ،نــوع روابــط بــا دیگــران و نظــرش نســبت بــه ظرفیــت
و تواناییهــای او اشــاره دارد [ .]11بــهعبارتــیدیگــر ادراک
شایســتگی را بهعنــوان محرکــی چندبعــدی کــه افــراد را در
حوزههــای شــناختی (کــه نشــاندهنده موفقیــت در آمــوزش)،
جســمی (تواناییهــا و مهارتهــای جســمی و ورزشــی) و
اجتماعــی (احســاس شایســتگی در برقــراری ارتباط با همســاالن)
هدایــت میکنــد ،توصیــف مینماینــد [ .]12درک شایســته
و کارآمــد بــودن ،ســازگاری و پایــداری نوجــوان را در برابــر
ســختیها افزایــش میدهــد ،ادراک شایســتگی پیشبینــی
کننــده خوبــی بــرای موفقیــت تحصیلــی در دانــش آمــوزان اســت
[ .]13کــودکان بــا ادراک شایســتگی مثبــت پایینتــر ،مشــکالت
درونــی بیشــتری را از خــود نشــان میدهنــد نظیــر تنهایــی،
انــزوای اجتماعــی و اضطــراب و توســط همســاالن خــود طــرد
میشــوند .ایــن پیامدهــای ناهنجــار میتوانــد تأثیــرات منفــی
بلندمدتــی را در دســتاوردها و رضایتمنــدی آنهــا در زندگــی
ایجــاد نمایــد [.]14
همچنیــن ازجملــه ســاختارهایی کــه در ســالهای اخیــر
پیرامــون ارتقــای ســامت ،بهداشــت و توســعه شایســتگیها و
توانمندیهــای افــراد ،نظــر پژوهشــگران را بــه خــود جلــب کــرده
اســت ،خوشبینــی ( )Optimismاســت [ .]15خوشبینــی،
تمايــل بــه انتخــاب امیدوارانهتریــن ديــدگاه اســت و بــه يــک
آمادگــي عاطفــي و شــناختي در خصــوص اينکــه چيزهــاي خــوب
در زندگــي مهمتــر از چيزهــاي بــد اســت اشــاره دارد [.]16
خوشبینــی نوعــی انتظــار پیامــد اســت .انتظــار اینکــه بــدون
توجــه بــه عملکــرد فــرد ،پیامــد مثبــت رخ خواهــد داد .انتظاراتــی
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شــهیم ،روایــی مقیــاس از طریــق تحلیــل عاملــی منجــر بــه
اســتخراج ســه عامــل شــناختی ،اجتماعــی ،فیزیکــی و کلــی
بــه ترتیــب بــا بــار عاملــی  0/64 ،0/61 ،0/67و  0/50شــد و
همچنیــن ،ضرایــب آلفــای کرونبــاخ بــرای کل مقیــاس  0/91و
بــرای عوامــل شــناختی ،جســمانی و اجتماعــی بــه ترتیــب ،0/89
 0/81و  0/74بــه دســت آمــد [ .]31در مطالعــه حاضــر ضریــب
آلفــای کرونبــاخ بــرای ابعــاد شــناختی ،اجتماعــی ،جســمانی و کل
بــه ترتیــب  0/79 ،0/81 ،0/76و  0/83بــه دســت آمــد.
پرسشــنامه کیفیــت زندگــی کــودکان :راونــز ســیبری و همــکاران
( )2008ایــن پرسشــنامه  52ســؤالی را طراحــی کــه ده بعــد
بهزیســتی جســمانی (ســؤاالت  ۱تــا  ،)۵بهزیســتی روانــی

شــد و بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه آیــا آمــوزش
خوشبینــی بــر ادراک شایســتگی و کیفیــت زندگــی دانــش
آمــوزان اثربخــش اســت؟
روش کار
پژوهــش حاضــر شــبه تجربــی از نــوع پیشآزمــون -
پسآزمــون بــا گــروه گــواه بــود .جامعــه آمــاری شــامل تمامــی
دانــش آمــوزان پســر پایــه پنجــم و ششــم ابتدایــی شــهر چابهــار
در ســال تحصیلــی  1399-1400بودنــد (بــازه انجــام پژوهــش
در مهرمــاه و آبــان  1399بــا توجــه بــه بــاز بــودن مــدارس
ابتدایــی بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی) .از آنجاییکــه در

(ســؤاالت  6تــا  ،)۱۱خلــق (ســؤاالت  ۱۲تــا  ،)۱۸خودپنــداره
(ســؤاالت  ۱۹تــا  ،)۲۲اســتقالل (ســؤاالت  ۲۳تــا  ،)۲۷رابطــه بــا
والدیــن (ســؤاالت  ۲۸تــا  ،)۳۳منابــع مالــی (ســؤاالت  ۳۶تــا ،)۳۹
حمایــت اجتماعــی و همســاالن (ســؤاالت  ۳۷تــا  ،)4۲محیــط
مدرســه (ســؤاالت  44تــا  )49و زورگویــی (ســؤاالت  ۵۰تــا )۵۲
میســنجد ،نحــوه پاســخدهی بــه ایــن پرســشنامه بهصــورت
لیکــرت از هــر گــز (نمــره  )۱تــا همیشــه (نمــره  )۵و در بعضــی
ســؤاالت از اصــ ً
ا (نمــره  )۱تــا بســیار زیــاد (نمــره  )5اســت.
باالتریــن نمــره بــرای هــر ســؤال پنــج و کمتریــن نمــره یــک
و درنهایــت باالتریــن نمــره کیفیــت زندگــی  ۲6۰و پایینتریــن
آن  ۵۲اســت و نمــرات باالتــر نشــاندهنده ایــن اســت کــه
نوجــوان از کیفیــت زندگــی مرتبــط بــا ســامت مطلوبتــری
برخــوردار اســت .در مطالعــه راونــز ســیبری و همــکاران ،روایــی
محتوایــی تأییــد و پایایــی بــه روش آلفــای کرونبــاخ بــرای
ش
تمامــی بعدهــای ایــن پرسشــنامه بیــن  0/89تــا  0/77گــزار 
شــده اســت؛ همچنیــن ضریــب همبســتگی بیــن تمامــی ابعــاد
بیــن  0/77تــا  0/56بــهدســتآمــده اســت [ .]32در پژوهــش
شــاکری ثنــاوی و همــکاران ،روایــی محتــوای ( 0/99 )CVIو
شــاخص روایــی محتــوای ( 0/88 )CVRو پایایــی پرسشــنامه بــر
اســاس روش بازآزمایــی  0/93بــه دســت آمــد [ .]33در مطالعــه
حاضــر ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای ابعــاد بهزیســتی جســمانی
( ،)0/64بهزیســتی روانــی ( ،)0/76خلــق ( ،)0/68خودپنــداره
( ،)0/73اســتقالل ( ،)0/79رابطــه بــا والدیــن ( ،)0/66منابــع
مالــی ( ،)0/67حمایــت اجتماعــی و همســاالن ( ،)0/78محیــط
مدرســه ( ،)0/69زورگویــی ( )0/71و کیفیــت زندگــی کلــی 0/83
بــه دســت آمــد.
در مرحلــه اجــرا بعــد از تخصیــص تصادفــی ،نمونههــا
(بدینصــورت کــه نمونههــا از طریــق برداشــتن گــوی زوج و یــا

تحقیقــات مداخلـهای حجــم نمونــه در هــر گــروه حداقــل  ۱۵نفــر
توصیهشــده اســت [ ،]29بــه شــیوه نمونهگیــری در دســترس
تعــداد  30نفــر واجــد شــرایط کــه داوطلــب مشــارکت در پژوهــش
انتخــاب شــدند و بهصــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و
گــواه قــرار گرفتنــد .مالکهــای ورود شــامل نداشــتن ســابقۀ
بســتری ،نداشــتن ســابقۀ بیمــاری بــر اســاس پروندههــای
مشــاورهای ،قــرار نداشــتن تحــت درمــان یــا روشهــای
اثربخشــی دیگــر و تمایــل و رغبــت بــرای شــرکت در پژوهــش
بــود .مالکهــای خــروج نمونــه غیبــت بیــش از دو جلســه و
عــدم همــکاری در جریــان مداخلــه آموزشــی بــود .ابــزار پژوهــش
شــامل پرســشنامههای زیــر بودنــد:
مقیــاس ادراک شایســتگی کــودکان :هارتــر ( )1982ایــن مقیــاس
 28ســؤالی را تهیــه کــه ســه خــرده مقیــاس ادراک شایســتگی
را شــامل شــناختی (ســؤاالت 1،2،3،6،7،9،10،12،13،17،21،
 ،)22،23،24،25اجتماعــی (ســؤاالت  )8،11،14،27و جســمانی
(ســؤاالت  )4،5،15،16،18،19،20،26،28بــر روی یــک طیــف
لیکــرت چهاردرج ـهای از ادراک شایســتگی پاییــن ( )1تــا ادراک
شایســتگی بــاال ( )4میســنجد .ادراک شایســتگی کلــی نیــز
حاصــل جمــع ســه ادراک شــناختی ،اجتماعــی ،جســمانی اســت،
کمتریــن نمــره  28و بیشــترین نمــره  112هســت و هــر چــه
افــراد نمــرات باالتــری کســب کننــد ،نشــاندهنده میــزان ادراک
بهتــر فــرد نســبت بــه خــود اســت .نتایــج مطالعــه هارتــر ،باهــدف
بررســی ویژگیهــای روانســنجی پرسشــنامه ادراک شایســتگی
کــودکان ،نشــان از روایــی ســازه و پایایــی مطلــوب ایــن ابــزار
داشــت؛ و پایایــی بــه روش بــاز آزمایــی بیــن  0/87تــا  0/70و
پایایــی بــه روش ضريــب آلفــای کرونبــاخ بــرای ابعــاد ادراک
شایســتگی شــناختی ،اجتماعــی ،جســمانی و ادراک شایســتگی
کلــی بیــن  0/82تــا  0/75گزارششــده اســت [ .]30در پژوهــش
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تحــت آمــوزش خوشبینــی نوشــته مارتیــن ســلیگمن ،ترجمــه
داور پنــاه و محمــدی ( )1391قــرار گرفتنــد [ ،]34ولــی گــروه
گــواه در همیــن مــدت آموزشــی دریافــت ننمودنــد .خالصــه
جلســات آمــوزش مطابــق (جــدول .)1بــود.

فــرد داخــل کیســه انتخــاب مــی شــدند ،اگــر نمونــه گــوی زوج را
برمیداشــت در گــروه آزمایــش و اگــر گــوی فــرد را برمیداشــت
در گــروه گــواه قــرار داده میشــد) ،دانــش آموزانــی کــه گــروه
آزمایــش را تشــکیل دادنــد ،بــه مــدت  8جلســه  60دقیقــه ای

جدول  .1محتوای جلسات آموزش خوشبینی
جلسه

محتوا و تمرینهای هر جلسه

هدف

اول

توضیح و گفتگوی متقابل درباره خوشبینی و بدبینی ،ویژگیهای
ویژگی افراد خوشبین و بدبین

آشنایی شرکتکنندگان با مفهوم خوشبینی و ضرورت آن برای زندگی
سازگارانه

دوم

آشنایی با فنون پذیرش خود ،خودباوری ،تمرکز بر توانمندها و محدود
تلقی کردن ناتوانی ها

تأکید بر توانمندیها

سوم

بررسی زنجیره اتفاق -باور -پیامد :در این جلسه پس از آموزش رابطه
بین اتفاقهای روزمره ،باورهای مربوط به آن و پیامد آن باورها،
مثالهایی برای شرکتکنندگان آورده شد تا آن را بهتر درک کنند .سپس
از آنها خواسته شد با ذکر مثالهایی ،تجارب خود را در مورد الف -ب-
پ روی کاغذ بنویسند و در مورد رابطه آنها با یکدیگر بیندیشند تا به
این نکته پی ببرند که پیامد یا نتیجه درواقع مربوط بهاتفاق نیست بلکه
مربوط به باور یا طرز فکر شخص در مورد آن اتفاق است.

آشنایی با الفبای خوشبینی و بررسی پیامدهای آن

چهارم

در این جلسه با یادآوری اینکه باورها در تعیین پیامدها نقش مهمی
دارند به آنها ضرورت تغییر باورها و چگونگی آن آموزش داده شد،
به این صورت که از آنها خواسته شد با باور خود به مجادله بپردازند
و فاجعه سازی نکنند .در این جلسه ،شرکتکنندگان آموختند تا منبع
کنترل درونی را به بیرونی تبدیل کنند؛ یعنی کمتر خود را مقصر دانسته
و به عوامل بیرونی در شکست خود بیندیشند (البته تا جایی که موجب
سلب مسئولیت از آنها نشود) .از آنها خواسته شد این کار را به صورت
نوشتاری انجام دهند.

مجادله 1
اصالح باورها
(تغییر منبع کنترل از درونی به بیرونی)

پنجم

در این جلسه به شرکتکنندگان آموزش داده شد تا سبک اسناد خود را
از پایدار به ناپایدار تغییر دهند؛ یعنی بهجای تمرکز بر علتهای پایدار
و غیرقابل تغییر مثل هوش ،وضعیت خانوادگی بر علتهای ناپایدار و
قابلتغییر مانند تالش و انگیزه تمرکز کنند .از شرکتکنندگان خواسته
شد با نوشتن باورهای خود و اصالح آنها به تمرین تغییر باورهای خود
بپردازند.

مجادله 2
(تغییر سبک اسناد از علت پایدار به علت ناپایدار)

ششم

در این جلسه به شرکتکنندگان آموزش داده شد تا سبک اسناد خود
را از کلی به اختصاصی تغییر دهند؛ یعنی بهجای تمرکز بر علتهای
کلی مانند «همیشه من بدشانسم» یا «همه در مورد من بد قضاوت
میکنند» بر علتهای اختصاصی که با «گاهی» یا «بعضی وقتها»
شروع میشود تمرکز کنند .در این جلسه نیز تغییر باورها بهصورت
نوشتاری تمرین شد.

مجادله 3
(تغییرسبک اسناد از کلیبه اختصاصی)

هفتم

در این جلسه نخست سه جلسه پیش که در مورد مجادله با خود و تغییر
باورها بود ،مرور شد .سپس پیامد تغییر باور که همان انرژیدهندگی
است به شرکتکنندگان آموزش داده شد و از آنها خواسته شد بابیان
مثالهایی از تجربه خود در تغییر باورها به پیامد آنکه موجب انرژی
بخشی میشود نیز دقت کنند.

انرژی دهندگی

هشتم

در این جلسه زنجیره اتفاق -باور -پیامد -انرژی دهندگی مرور و تمرین
شد تا تثبیتشده و سپس برای درونی شدن تبدیل به گفتگو شود .به
این صورت که از شرکتکنندگان خواسته شد همان کاری را که در
نوشتن انجام میدادند ،اکنون بهصورت کالمی با صدای بلند و سپس
بهصورت گفتگوی درونی تمرین کنند.

گفتگوی درونی
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در مرحلــه اجــرا پــس از کســب اجــازه از آموزشوپــرورش شــهر
چابهــار و مجوزهــای الزم بــه مدرســه هــدف مراجعــه شــد و
هماهنگــی الزم بــا مدیــر آموزشــگاه و معلمیــن انجــام شــد و در
مــورد اهــداف پژوهــش نــکات الزم گفتــه شــد .ســپس از هــر
دو گــروه آزمایــش و گــواه پیــش آزمــون گرفتــه شــد ،مالحظــات
اخالقــی در ایــن پژوهــش شــامل :کســب رضایــت والدیــن،
حضــور داوطلبانــه اعضــا در جلســات برنامــه مشــاورهای گروهــی،
تكميــل کــردن پرســشنامهها بــا ميــل و رغبــت توســط
دانــش آمــوزان ،برنامهریــزی مناســب بــرای اجــرای جلســات
آمــوزش انجــام شــد ،بهطوریکــه مزاحــم تدریــس آمــوزگاران
و برنامههــای مدرســه نشــود ،محرمانــه مانــدن اطالعــات و نــام

یافتهها
بــر اســاس نتایــج از بیــن افــراد نمونــه  15نفــر در گــروه آزمایــش
و  15نفــر در گــواه قــرار داشــتند .میانگیــن و انحــراف معیــار ســن
در گــروه آزمایــش  11/82± 1/67انحــراف  1/67و میانگیــن و
انحــراف معیــار ســن در گــروه گــواه  11/63± 1/45بــه دســت
آمــد .بــرای مقایســه ســن افــراد دو گــروه آزمایــش و گــواه از
آزمــون  tمســتقل اســتفاده شــد کــه بــا توجــه عــدم معنـیداری
مقــدار آمــاره بــه دســت نتیجــه گرفتــه میشــود بیــن میانگیــن
ســنی دو گــروه تفاوتــی وجــود نــدارد ( .)P<0/05در (جــدول.)2
توزیــع متغیــر پایــه تحصیلــی بــه تفکیــک گروههای موردبررســی
ارائهشــده اســت .همچنیــن طبــق نتایــج آزمــون کایدو ،ازلحــاظ
توزیــع پایــه تحصیلــی در دو گــروه تفــاوت آمــاری معنــاداری
وجــود نداشــت (.)P<0/05

افــراد در پژوهــش بــود.
در ایــن پژوهــش از نــرمافــزار  SPSSنســخه  22و جهــت
بررســی فرضیــه از تحلیــل کووایاریانــس چنــد متغیــره در ســطح
معنــیداری  α =0/05اســتفاده شــد.

جدول :2توزیع متغیر پایه تحصیلی به تفکیک گروههای مورد بررسی
گروه
آزمایش

شاخص

پایه تحصیلی

گواه

تعداد

درصد

تعداد

درصد

پنجم

6

40

7

46/7

ششم

9

60

8

53/3

مجموع

15

100

15

100

و گــواه در (جــدول .)3ارائ ـ ه شــده اســت.

میانگیــن و انحــراف معیــار نمــرات پیشآزمــون و پسآزمــون
متغیرهــای ادراک شایســتگی و کیفیــت زندگــی دو گــروه آزمایــش

جدول  .3شاخصهای توصیفی نمرات پیشآزمون -پسآزمون ادراک شایستگی و کیفیت زندگی در دو گروه آزمایش و گواه
متغیر

شناختی
اجتماعی
جسمانی
ادراک شایستگی
بهزیستی جسمانی
بهزیستی روانی

گروه

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

16/10

2/964

20/13

3/579

گواه

15/87

3/521

17

4/371

آزمایش

27/87

5/894

28/80

5/294

گواه

27/17

5/890

26/53

5/557

آزمایش

45/73

10/638

47/33

9/204

گواه

45/33

7/411

45

8/534

آزمایش

89/70

17/693

96/27

14/673

گواه

88/37

15/050

88/53

15/332

آزمایش

23/25

3/298

28/18

3/159

گواه

21/93

2/728

22/90

3/791

آزمایش

25/77

3/971

32

2/653

گواه

25/80

3/033

26/30

3/120
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مسلم بشکار و همکاران
خلق
خودپنداره
استقالل
رابطه با والدین
منابع مالی
حمایت اجتماعی
محیط مدرسه
زورگویی
کیفیت زندگی

آزمایش

29/37

3/491

31/17

2/733

گواه

27/03

4/853

27/60

4/875

آزمایش

13/36

2/344

18/16

2/079

گواه

13/17

1/763

14/57

2/402

آزمایش

19/21

3/626

21/84

4/702

گواه

19/47

3/550

19/97

3/926

آزمایش

26

4/063

30/90

3/224

گواه

25/93

4/168

26/80

3/178

آزمایش

10/72

3/025

14/32

3/544

گواه

11/17

3/435

12/37

2/930

آزمایش

22/08

3/118

25/95

3/478

گواه

20/90

4/444

21/07

4/525

آزمایش

25/58

2/671

28/65

2/928

گواه

23/97

3/113

23/77

4/199

آزمایش

10/47

1/375

14/64

2/632

گواه

7/73

2/067

8/33

2/171

آزمایش

205/82

16/322

245/82

25/172

گواه

197/10

19/681

203/67

20/244

( )F=0/132 ،p<0/05و زورگویــی ( )F=1/783 ،p<0/05در
گــروه هــا برابــر هســت .نتایــج آزمــون باکــس بــرای بررســی
برابــری ماتریــس کوواریانــس متغیرهــای وابســته در بیــن گــروه
آزمایــش و گــواه نیــز نشــان داد کــه ماتریــس کوواریانــس
متغیرهــای وابســته در دو گروه برابر اســت (،F=1/190 ،p<0/05
 .)Box M=34/212نتایــج آزمــون کای دو بارتلــت بــرای بررســی
کرویــت یــا معنــی داری رابطــه بیــن متغیرهــا نشــان داد کــه
رابطــه بیــن ایــن مولفههــا معنــی دار اســت (،df=54 ،p>0/01
 .)X2=122/082پــس از بررســی پیشفرضهــای تحلیــل
کوواریانــس چندمتغیــری ،نتایــج آزمــون نشــان داد کــه بیــن
دو گــروه در مؤلفههــای کیفیــت زندگــی تفــاوت معنــی داری
وجــود دارد (.)Wilks Lambda=0/206 ،F=15/058 ،p>0/01

ب ـ ه منظــور بررســی اثربخشــی آمــوزش خوشبینــی بــر کیفیــت
زندگــی دانشآمــوزان ،از آزمــون تحلیــل کوواریانــس چنــد
متغیــری اســتفاده شــد .بــرای بررســی نرمــال بــودن توزیــع
نمــرات از آزمــون شــاپیرو-ویلک اســتفاده شــد کــه بــا توجــه
بــه عــدم معنــیداری مقادیــر بــهدســت آمــده فــرض نرمــال
بــودن توزیــع نمــرات تأییــد شــد .نتایــج آزمــون بررســی همگنــی
شــیب رگرســیون پیشآزمــون و پسآزمــون نمــرات در گــروه
آزمایــش و گــواه ،نشــان داد کــه شــیب رگرســیون در هــر دو
گــروه برابــر اســت ( .)F=1/177 ،P<0/05نتایــج آزمــون
لویــن بــرای بررســی همگنــی واریانــس متغیرهــای وابســته در
گــروه هــا نشــان داد کــه واریانــس مؤلفههــای بهزیســتی
جســمانی ( ،)F=0/698 ،p<0/05بهزیســتی روانــی (،p<0/05
 ،)F=0/456خلــق ( ،)F=1/941 ،p<0/05خودپنــداره (،p<0/05
 ،)F=0/153اســتقالل ( ،)F=0/982 ،p<0/05رابطــه بــا والدیــن
( ،)F=2/233 ،p<0/05منابــع مالــی (،)F=0/760 ،p<0/05
حمایــت اجتماعــی ( ،)F=1/645 ،p<0/05محیــط مدرســه

بــرای بررســی اینکــه گــروه آزمایــش و گــواه در کدامیــک
از مؤلفههــای کیفیــت زندگــی بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد در
(جــدول .)4نتایــج تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــری گــزارش
شــده اســت.
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جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفههای کیفیت زندگی
متغیر

بهزیستی جسمانی
بهزیستی روانی
خلق
خودپنداره
استقالل
رابطه با والدین
منابع مالی
حمایت اجتماعی
محیط مدرسه
زورگویی

منبع

میانگین

آزمایش

28/272

گواه

22/811

آزمایش

31/942

گواه

26/361

آزمایش

30/428

گواه

28/345

آزمایش

18/856

گواه

13/874

آزمایش

21/917

گواه

19/889

آزمایش

30/847

گواه

26/856

آزمایش

14/871

گواه

11/812

آزمایش

25/459

گواه

21/558

آزمایش

27/552

گواه

24/865

آزمایش

13/968

گواه

9/002

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

F

P

اندازه اثر

5/461

0/765

18/933

0/001

0/283

5/581

0/486

48/956

0/001

0/505

2/083

0/447

8/047

0/007

0/144

4/982

0/387

61/549

0/001

0/562

2/028

0/371

11/107

0/002

0/188

3/991

0/436

31/076

0/001

0/393

3/059

0/510

13/332

0/001

0/217

3/901

0/531

20/005

0/001

0/294

2/687

0/553

8/770

0/005

0/154

4/966

0/488

38/366

0/001

0/444

متغیــری اســتفاده شــد .بــرای بررســی نرمــال بــودن توزیــع نمرات
از آزمــون شــاپیرو-ویلک اســتفاده شــد کــه بــا توجــه بــه عــدم
معنــیداری مقادیــر بهدســتآمده فــرض نرمــال بــودن توزیــع
نمــرات تأییــد شــد .نتایــج آزمــون بررســی همگنــی شــیب
رگرســیون پیشآزمــون و پسآزمــون نمــرات در گــروه آزمایــش
و گــواه ،نشــان داد کــه شــیب رگرســیون در هــر دو گــروه برابــر
اســت ( .)F=0/491 ،P<0/05نتایــج آزمــون لویــن بــرای بررســی
همگنــی واریانــس متغیرهــای وابســته در گــروه هــا نشــان داد کــه
واریانــس مؤلفههــای شــناختی ( ،)F=0/351 ،p<0/05اجتماعــی
( )F=0/218 ،p<0/05و جســمانی ( )F=0/107 ،p<0/05در
گــروه هــا برابــر هســت .نتایج آزمــون باکس بــرای بررســی برابری
ماتریــس کوواریانــس متغیرهــای وابســته در بیــن گــروه آزمایش و
گــواه نیــز نشــان داد کــه ماتریــس کوواریانــس متغیرهــای وابســته

بــا توجــه بــه (جــدول .)4یافتههــا نشــانگر آن هســتند کــه بیــن
گــروه هــا در مؤلفههــای کیفیــت زندگــی تفــاوت معنــی داری
وجــود دارد .نتایــج بررســی میانگینهــا در جــدول فــوق نشــان
میدهــد کــه میانگیــن گــروه آزمایــش در مؤلفههــای کیفیــت
زندگــی ،بیشــتر از میانگیــن گــروه گــواه هســت .بــا توجــه بــه ایــن
یافتههــا میتــوان گفــت کــه آمــوزش خوشبینــی مؤثــر بــوده
و موجــب افزایــش کیفیــت زندگــی دانشآمــوزان مــی گــردد.
همچنیــن انــدازه اثــر در (جــدول .)4نشــان میدهــد کــه عضویــت
گروهــی  28/3درصــد از تغییــرات بهزیســتی جســمانی50/5 ،
درصــد از تغییــرات بهزیســتی روانــی 14/4 ،درصــد از تغییــرات
خلــق 56/2 ،درصــد از تغییــرات خودپنــداره 18/8 ،درصــد از
تغییــرات اســتقالل 39/3 ،درصــد از تغییــرات رابطــه بــا والدیــن،
 21/7درصــد از تغییــرات منابــع مالــی 29/4 ،درصــد از تغییــرات
حمایــت اجتماعــی 15/4 ،درصــد از محیــط مدرســه و  44/4درصــد
از تغییــرات زورگویــی را تبییــن میکنــد.
بــ ه منظــور بررســی اثربخشــی آمــوزش خوشبینــی بــر ادراک
شایســتگی دانشآمــوزان ،از آزمــون تحلیــل کوواریانــس چنــد

در دو گــروه برابــر اســت (Box=2/007 ،F=0/316 ،p<0/05

 .)Mنتایــج آزمــون کای دو بارتلــت بــرای بررســی کرویــت یــا
معنــی داری رابطــه بیــن متغیرهــا نشــان داد کــه رابطــه بیــن ایــن
مؤلفههــا معنــی دار اســت ( .)X2=28/277 ،df=5 ،p>0/01پــس
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و گــواه در کدامیــک از مؤلفههــای ادراک شایســتگی بــا یکدیگــر
تفــاوت دارنــد در (جــدول .)5نتایــج تحلیــل کوواریانــس تــک
متغیــری گــزارششــده اســت.

از بررســی پیشفرضهــای تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری،
نتایــج آزمــون نشــان داد کــه بیــن دو گــروه در مؤلفههــای ادراک
شایســتگی تفــاوت معنــی داری وجــود دارد (،F=8/179 ،p>0/01
 .)Wilks Lambda=0/684بــرای بررســی اینکــه گــروه آزمایــش

جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفههای ادراک شایستگی
متغیر

شناختی
اجتماعی
جسمانی

منبع

میانگین

آزمایش

20/023

گواه

17/110

آزمایش

28/477

گواه

26/706

آزمایش

47/097

گواه

45/236

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

F

P

اندازه اثر

5/156

0/583

12/455

0/001

0/185

2/921

0/350

10/654

0/002

0/162

2/276

0/594

4/903

0/031

0/082

خوشبینــی در بعــد شــناختی ،اجتماعــی ،جســمانی و رضایــت از
زندگــی در مقیــاس شایســتگی کــودکان مؤثــر واقــع شــد [،]20
نتایــج مطالعــهای دیگــر ســودمندی و تأثیــر آمــوزش مثبــت
در افزایــش ادراک شایســتگی کــودکان دختــر بیسرپرســت
و بــد سرپرســت را تأییــد میکنــد [ .]21در همیــن راســتا در
مطالعــهای دیگــر نشــان داده شــد کــه آمــوزش خوشبینــی از
طریــق عاملهــای کفایــت اجتماعــی بــر جنبههــای مختلــف
زندگــی دانــش آمــوزان پســر مــدارس دبیرســتان میتوانــد مؤثــر
باشــد و روابــط بیــن فــردی و اجتماعــی آنهــا را تقویــت کنــد
[ ،]22همچنیــن نتایــج پژوهــش بشــکار و همــکاران ،نشــان داد
آمــوزش مثبــت نگــری بــ ه طــور معنــاداری موجــب افزایــش
ادراک شایســتگی دانشآمــوزان شــد [ .]23در تبییــن نتیجــه
بهدســتآمده میتــوان گفــت کــه آمــوزش خوشبینــی بــه
منظــور تقویــت و بهبــود ارتبــاط مثبــت بــا خــود ،ارتبــاط مثبــت
بــا دیگــران و زندگــی و نیــز افزایــش عزتنفــس میتوانــد
کمککننــده باشــد .همچنیــن آمــوزش مهــارت خوشبینــی،
فــرد را تشــویق مــی کنــد تــا تجربههــای مثبــت و خــوب خــود
را بازشناســد و نقــش آنهــا را در افزایــش و ارتقــای احتــرام بــه
خــود و دیگــران و عزتنفــس بازشناســد .آنهــا همچنیــن مــی
آموزنــد تــا در جهــان ،موضعــی فعــال اتخــاذ کننــد و زندگــی خود
را شــخص ًا شــکل دهنــد [ ،]25کــه ایــن خــود موجــب ارتقــای
ادراک شایســتگی میشــود .در تبیینــی دیگــر میتــوان گفــت
کــه جهتگیــری افــراد خوشبیــن در زندگــی ،چنیــن اســت،
وقایــع خــوب را در زندگــی بــهحســاب خــود میگذارنــد ولــی
اتفاقــات ناگــوار و ناخوشــایند را بــه شــرایط ،تصــادف و اتفــاق ،یــا
اشــتباه نســبت میدهنــد؛ بنابرایــن ،افــراد خوشبیــن ،احســاس
توانمنــدی و مســئولیت میکننــد ولــی افــراد بدبیــن ،خــود را

بــا توجــه بــه (جــدول .)5یافتههــا نشــانگر آن هســتند کــه بیــن
گــروه هــا در مؤلفههــای ادراک شایســتگی تفــاوت معنــی داری
وجــود دارد .نتایــج بررســی میانگینهــا در جــدول فــوق نشــان
میدهــد کــه میانگیــن گــروه آزمایــش در مؤلفههــای ادراک
شایســتگی ،بیشــتر از میانگیــن گــروه گــواه در ایــن متغیرهــا بــه
ترتیــب بــا میانگیــن ( )26/706( ،)17/110و ( )45/236هســت.
بــا توجــه بــه ایــن یافتههــا میتــوان گفــت کــه آمــوزش
خوشبینــی مؤثــر بــوده و موجــب افزایــش ادراک شایســتگی
دانشآمــوزان مــی گــردد .همچنیــن انــدازه اثــر در جــدول .5
نشــاندهد کــه عضویــت گروهــی  18/5درصــداز تغییــرات
شــناختی 16/2 ،درصــد از تغییــرات اجتماعــی و  8/2درصــد از
تغییــرات جســمانی را تبییــن میکنــد.
بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی آمــوزش خوشبینــی
بــر ادراک شایســتگی و کیفیــت زندگــی دانــش آمــوزان پــس
ابتدایــی انجــام شــد .اولیــن یافتــه پژوهــش نشــان داد کــه بیــن
دو گــروه آزمایــش و گــواه در مؤلفههــای ادراک شایســتگی
تفــاوت معنــی داری وجــود دارد و بــا توجــه بــه باالتــر بــودن
میانگیــن نمــرات گــروه آزمایــش میتــوان گفــت کــه آمــوزش
خوشبینــی مؤثــر بــوده و موجــب افزایــش ادراک شایســتگی
دانشآمــوزان شــد .در زمینــه نتیجــه بــهدســتآمــده بــا نتایــج
مطالعــات پیشــین تــا آنجــا کــه محقــق بررســی نمــوده اســت،
مطالعــهای بــ ه صــورت مســتقیم در جامعــه دانــش آمــوزان
ابتدایــی انجامنشــده اســت ،امــا بــا نتایــج مطالعــات مشــابه
و نزدیــک در ایــن زمینــه همســو اســت .بهطــور مثــال در
مطالعــه عقیلــی و بابایــی ،نشــان داد کــه روش درمانــی آمــوزش
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بیشــتر از رویدادهــای بــد اتفــاق خواهنــد افتــاد (حتــی اگــر ایــن
بــاور غیرواقعــی هــم باشــد) ،میتوانــد بــر رفتــار افــراد و نحــوه
کنــار آمــدن آنهــا بــا مشــکالت و رویدادهــای فشــارزای زندگــی
تأثیــر بگــذارد ،زیــرا افــراد خوشبیــن انتظــار دارنــد کــه در آینــده
پیامدهــای مثبــت بــرای آنهــا اتفــاق بیفتــد و همیــن اطمینــان به
آینــده ،باعــث ایجــاد احســاس مثبــت در فــرد میشــود و درنتیجــه
ســازگاری روانشــناختی باالیــی را در او بــه وجــود مــیآورد
[ .]38چنیــن افــرادی حتــی اگــر بــا مشــکالت و رخدادهــای
فشــارزای زندگــی هــم مواجــه شــوند ،از آنجــا کــه نســبت بــه
آینــده خوشبیــن هســتند ،بــر ایــن باورنــد کــه بــا تــاش خــود
میتواننــد مشــکالت را حــل کننــد و از راهبردهــای مثبــت
کنــار آمــدن بــرای مواجهــه بــا ایــن موقعیتهــا اســتفاده کننــد.
ایــن مســئله میتوانــد بــه ســامتی روانــی و جســمانی آنهــا
و درنتیجــه کیفیــت زندگــی آنــان مؤثــر باشــد [ .]39در تبیینــی
دیگــر میتــوان گفــت ازآنجاکــه شــیوه آمــوزش خوشبینــی بــا
تغییــر ســبک اســنادی ،روح امیــد و انگیــزش بــه ســمت تغییــر
شــرایط را پــرورش میدهــد و مانــع از تســلیم شــدن فــرد در برابــر
شــرایط ناگــوار میگــردد ،موجــب میشــود کــه فــرد نســبت بــه
خــود احســاس مثبتتــری ایجــاد میکنــد .کســب دیــدگاه
خوشبینانهتــر فــرد بــه زندگــی و ثبــت رویدادهــای خوشــایند
کــه از جملــه تکنیــک هــای آموزشــی شــیوه آمــوزش خوشبینــی
بــود ،در حقیقــت عاطفــه مثبــت را در فــرد شــکل میدهــد و ایــن
احساســات خوشــایند و مطبــوع بــه بهبــود کیفیــت زندگــی پــس از
شــرکت در مداخلــه میانجامــد [.]26
محــدود بــودن جمعیــت نمونــه بــه دانــش آمــوزان پســر دوره
ابتدایــی وعــدم برگــزاری دوره پیگیــری از محدودیتهــای مطالعــه
حاضــر بــود کــه تعمیمپذیــری نتایــج را محــدود میکنــد؛ بنابرایــن
انجــام پژوهشهــای بعــدی در دیگــر گروههــای دانشآمــوزی
همــراه بــا دوره پیگیــری پیشــنهاد میشــود .پیشــنهاد میشــود
از آمــوزش خوشبینــی بــ ه منظــور ارتقــای ادراک شایســتگی و
کیفیــت زندگــی دانش آمــوزان اســتفاده شــود .همچنین مشــاوران،
روانشناســان و درمانگــران میتواننــد بــهمنظــور ارتقــای وضعیــت
روانشــناختی مراجعــان از آمــوزش خوشبینــی در مراکــز مشــاوره
اســتفاده نماینــد .بنابرایــن نتایــج پژوهــش توجــه بیشــتر متصدیــان
عرصــه تعلیــم و تربیــت در زمینــه تأثیــر خوشبینــی بــر بهبــود
وضعیــت روانشــناختی دانــش آمــوزان را میطلبــد.

مقصــر وقایــع و اتفاقــات بــد و ناگــوار میداننــد و امــور خــوب را
بهحســاب شــانس میگذارنــد و درنتیجــه ،احســاس بیکفایتــی
و ناتوانــی میکننــد [ .]35لــذا از طریــق آمــوزش خوشبینــی
فــرد یــاد میگیــرد کــه باورهــای ناســازگارانه خــود را کــه بــه
احســاس درماندگــی و عــدم کنتــرل بــر وقایــع زندگــی منجــر
میشــود تغییــر داده و باورهــای ســازگارانه را جایگزیــن آن کنــد
کــه احســاس خوشبینــی و کنتــرل را در فــرد ایجــاد میکننــد
[]36؛ بنابرایــن خوشبینــی و خوشــایند بــودن ،اثــرات مثبتــی بــر
رفتارهــای ســامتی پیشــگیرانه دارنــد کــه ایــن رفتارهــای ســالم،
بهنوبــه خــود تأثیــر مثبــت و مســتقیمی بــر خوشبینــی بعــدی
خواهنــد داشــت .معمــو ًال افــراد بــا خوشبینــی بــاال نهتنهــا
از موقعیتهــای مثبــت بهخوبــی اســتفاده میکننــد ،بلکــه
موقعیتهــای منفــی را نیــز بهخوبــی مدیریــت میکننــد و باعــث
بهبــود و تغییــر موقعیتهــای منفــی میشــوند [ .]37درمجمــوع در
آمــوزش خوشبینــی ،افــراد تشــویق میشــوند تــا تجربههــای
مثبــت و خــوب خــود را در افزایــش و ارتقــاء احتــرام بــه خــود و
عزتنفــس بازشناســی کننــد ،در عینحــال توانایــی شــناخت
جنبههــای مثبــت دیگــران را نیــز کســب نماینــد.
دیگــر نتیجــه پژوهــش نشــان داد کــه بیــن دو گــروه آزمایــش و
گــواه در مؤلفههــای کیفیــت زندگــی تفــاوت معنــیداری وجــود
دارد و بــا توجــه بــه باالتــر بــودن میانگیــن نمــرات گــروه آزمایــش
میتــوان گفــت کــه آمــوزش خوشبینــی مؤثــر بــوده و موجــب
افزایــش کیفیــت زندگــی دانشآمــوزان شــد .همســو بــا یافتــه
فــوق ،مطالع ـهای ب ـ ه صــورت مســتقیم در جامعــه هــدف دیــده
نشــد ،امــا بــا نتایــج مطالعــات مرتبــط در ایــن زمینــه همســو
اســت .بـ ه عنــوانمثــال نتایــج پژوهــش علــی بیــک و همــکاران،
نشــان داد کــه آمــوزش خوشبینــی و داشــتن یــک شــیوه تبیینــی
خوشبینانــه بــر ارتقــای کیفیــت زندگــی دانشــجویان دختــر
ســاکن خوابــگاه دانشــگاه علــوم پزشــکی مؤثــر بــوده اســت [،]24
مطالعـهای دیگــر نشــان داد کــه آمــوزش مثبــت نگــری بــر ارتقای
ســطح کیفیــت زندگــی نوجوانــان بزهــکار مؤثــر بــوده اســت [،]25
در همیــن راســتا نتایــج پژوهــش ســجادی و همــکاران ،حاکــی از
اثربخشــی شــیوه مداخلــه آمــوزش خــوش بنــی بــر ادراک بیمــاری
و کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتالبــه کولیــت اولســراتیو بــود [،]26
همچنیــن یافتههــای پژوهشــی نشــان داد کــه آمــوزش تفکــر
مثبــت باعــث بهبــود کيفيــت زندگــي زنــان شــده ،بــ ه ویــژه
در عملکــرد جســماني ،خســتگي يــا نشــاط ،ســامت عاطفــي،
عملکــرد اجتماعــي تأثیــرات معنــیداری مشــاهده شــد [ .]27در
تبییــن یافتــه فــوق میتــوان گفــت کــه خوشبینــی ،یــا داشــتن
نوعــی انتظــار کلــی مبنــی بــر اینکــه در آینــده ،رویدادهــای خوب

نتیجه گیری
نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش خوشبینــی باعــث ارتقــای ادراک
شایســتگی و کیفیــت زندگــی دانــش آمــوزان ابتدایی شــد ،بنابراین
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روانشناســی تربیتــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد زاهــدان
IR.USB.REC.1400.005  و دارای کــد اخــاق،اســتخراج شــده
)از دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان (کمیتــه اخــاق در پژوهــش
 پژوهشــگران از پرســنل آمــوزشو پــرورش شــهر چابهــار.هســت
و تمامــی دانــش آمــوزان و کســانی کــه مــا را در اجــرای ایــن
. تشــکر و قدردانــی میکننــد،پژوهــش یــاری دادنــد

نتایــج پژوهــش توجــه بیشــتر متصدیــان عرصــه تعلیــم و تربیــت
درزمینــه تأثیــر خوشبینــی بــر بهبــود وضعیــت روانشــناختی دانش
 از ایــن رو بــه کارگیــری آمــوزش خــوش بینی.آمــوزان را میطلبــد
و مقایســه آمــوزش مذکــور بــا دیگــر رویکردهــای درمانــی جدید از
 از پیشــنهادات پژوهــش حاضــر برای،جملــه درمــان ذهــن آگاهــی
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