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ABSTRACT
Introduction and purpose: Depression as a common mental disorder can 
seriously damage the academic procedure and psychological state of the students. 
Accordingly, the present study was conducted to determine the effectiveness of 
positive thinking skills training in academic engagement and social happiness of 
depressed students.
Methods: The present study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest 
design and a control group. The statistical population of this study included all 
male high school students in Zahedan, ran, in the academic year 2020-21. Among 
them, 30 eligible individuals were selected by purposive sampling method and 
randomly divided into two groups of 15 (experimental and control). Both groups 
answered the Reeve & Tseng (2011) Academic Conflict Questionnaire and Zare 
& Aminpour (2011) Social Happiness Questionnaire. The experimental group 
received positive thinking training by Seligman et al. (2005) as a group in eight 
90-min sessions over two months. On the other hand, the control group did not 
receive any training. Data were analyzed using SPSS software (version 24) and 
univariate analysis of covariance.
Results: The results showed that positive thinking training led to increased 
academic engagement (P<0.01, F=26.262) and increased social happiness 
(P<0.01, F=71.399) in depressed students.
Conclusion: The findings showed that positive thinking skills effectively improved 
the academic engagement and social happiness of depressed students. Therefore, 
the results indicate the need to use positive thinking skill training to improve the 
socio-educational psychological characteristics of depressed students.
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مقاله پژوهشی  

اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر درگیری تحصیلی و نشاط اجتماعی دانش آموزان افسرده

روان شناختی  و  تحصیلی  فرایند  است  ممکن  رایج  روانی  اختالل  به عنوان  افسردگی  هدف:  و  مقدمه 
آموزش  اثربخشی  تعیین  حاضر  مطالعه  هدف  بنابراین،  کند،؛  مواجه  آسیب  جدی  با  را  دانش آموزان 

مهارت های مثبت اندیشی بر درگیری تحصیلی و نشاط اجتماعی دانش آموزان افسرده بود.
بود.  گواه  گروه  با  پس آزمون  و  پیش آزمون  طرح  با  نیمه آزمایشی  نوع  از  حاضر  پژوهش  کار:  روش 
تحصیلی  سال  در  زاهدان  شهر  دوم  متوسطه  پسر  دانش آموزان  تمامی  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه 
1400-1399 بودند که از بین آن ها 30 نفر واجد شرایط به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. این افراد 
به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره )آزمایش و گواه( قرار گرفتند. هر دو گروه به پرسش نامه درگیری 
آزمایش  دادند. گروه  پاسخ   )1390( امین پور  و  زارع  اجتماعی  نشاط  و   )۲011( تسنگ  و  ریو  تحصیلی 
به صورت گروهی آموزش مثبت اندیشی سلیگمن و همکاران )۲005( را در 8 جلسه 90 دقیقه ای در دو ماه 
دریافت کرد و گروه گواه آموزشی ندید. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ۲4 و آزمون تحلیل 

کوواریانس تک متغیره انجام شد.
 )F=53/۲۶۲ ،P<0/01( یافته ها: نتایج نشان داد آموزش مثبت اندیشی منجر به افزایش درگیری تحصیلی

و افزایش نشاط اجتماعی )F=۷1/399 ،P<0/01( در دانش آموزان افسرده شد.
بهبود درگیری  باعث  به طور مؤثری  یافته های پژوهش نشان داد مهارت های مثبت اندیشی  نتیجه گیري: 
تحصیلی و نشاط اجتماعی دانش آموزان افسرده شده است. نتایج این پژوهش ضرورت کاربرد آموزش 
افسرده  بهبود ویژگی های روان شناختی اجتماعی-تحصیلی دانش آموزان  مهارت های مثبت اندیشی را در 

خاطرنشان می سازد.

کلمات کلیدی: اجتماعی، افسردگی، تحصیلی، دانش آموزان، درگیری، مثبت اندیشی، نشاط
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مقدمه

 .]1[ است  انسان  تحول  مراحل  پرفشارترین  از  نوجوانی  نظیر دوره  مشکالتی  موجب  گاهی  رشدی  مرحله  این  حساسیت 
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است  اختاللی  افسردگی   .]۲[ می شود   )Depression( افسردگی 
تمرکز،  در  اشکال  گناه،  احساس  عالقه،  و  انرژی  کاهش  با  که 
بی اشتهایی و افکار مرگ و خودکشی مشخص می شود و با تغییر 
و  خواب  وضعیت  تکلم،  شناختي،  توانایی های  فعالیت،  سطح  در 
در  افسردگی  شیوع   .]3[ است  همراه  بیولوژیک  ریتم های  سایر 
گزارش  پسران  برابر  دو  دختران  در  و  درصد   ۶0 تا   10 نوجوانان 
افراد است  تأثیر شرایط و مشکالت  شده است و وقوع آن تحت 
ناسازگاری، طرد و  اجتماعی،  باعث کناره گیری  که ممکن است 
نشخوار  غیرواقع بینانه،  منفی  ارزیابی  هم ساالن،  با  ضعیف  ارتباط 
فکری، مشکالت تحصیلی، احساس مسئولیت اغراق آمیز در زمینه 

وقایع ناگوار و ناتوانی در تصمیم گیری شود ]4-8[. 
انگیزه  کاهش  به  می توان  افسردگی  با  مرتبط  عوامل  از 
 )Academic Engagement( از جمله درگیری تحصیلی تحصیلی 
مشتاقانه،  سازنده،  مشارکت  شامل  تحصیلی  درگیری  کرد.  اشاره 
خواستنی و مبتنی بر شناخت یادگیرنده در تکالیف یادگیری است 
عاطفی  تحصیلی(،  مشاهده  قابل   )رفتارهای  رفتاری  ابعاد  شامل  و 
)واکنش های عاطفی و هیجانی یادگیرنده در کالس و مدرسه( و 
شناختی )انواع فرایندهای پردازش( می شود]9،10[. دانش آموزانی 
بر  بیشتری  تمرکز  و  توجه  دارند،  زیادی  تحصیلی  درگیری  که 
مسائل و موضوعات مورد هدف یادگیری دارند، از انجام رفتارهای 
عملکرد  آزمون ها  در  و  می کنند  اجتناب  نامطلوب  و  ناسازگارانه 

بهتری دارند ]11[.
ارتقای  موجب  که  است  عواملی  مهم ترین  از  یکی  شادکامی 
احساس  افسرده  فرد  زیرا  می شود؛  افسردگی  کاهش  و  سالمت 
ناامیدی و بدبختی می کند، فعالیت هایی که باعث رضایت از خود 
کم کم  و  می شوند  شادی  بدون  و  کسل کننده  او  برای  می شوند 
دست  از  فعالیت ها  و  تفریحات  سرگرمی ها،  به  را  خود  عالقه 
می دهد ]1۲،13[. شادی و نشاط یکی از ضروری ترین خواسته های 
فطری و نیازهای روانی انسان به شمار می رود ]14[. نشاط اجتماعی 
با  توأم  اجتماعی  رضامندی  از  سطحی   )Social Happiness(

رفتارهای شادمانانه و احساس خوشبختی است و شامل چارچوب 
اجتماعی،  امنیت  اجتماعی،  رضامندی  زندگی،  کیفیت  مفهومی 
مشارکت  دیگران،  با  اجتماعی  روابط  داشتن  اجتماعی،  سالمت 
نشاط    .]15،1۶[ می شود  شوخ طبعی  و  اجتماعی  فعالیت های  در 
اجتماعی اساس نظام بهزیستی همگانی را در جوامع تشکیل می دهد 
و با پیامدهای مثبت مانند سالمت جسمی و روانی، عملکرد مطلوب، 
تولید و کارآفرینی همراه است ]1۷[. افراد شادتر زندگی طوالنی تر، 
احساس شادی بیشتر در کار، تولیدات و همکاری اجتماعی، سالمتی 

و توانایی بیشتری برای حل و مقابله با مشکالت  دارند ]18[. 
یکي از عوامل مؤثر در تأمین آرامش و امنیت رواني، داشتن 
مهارت های  آموزش  می رسد  نظر  به  ازاین رو  است.  مثبت  افکار 
به منظور  نوجوانان  به   )Positive Thinking Skills( مثبت اندیشی 
افزایش  زندگی،  دیگران،  خود،  با  مؤثر  ارتباط  بهبود  و  تقویت 
عزت نفس و نشاط و موفقیت تحصیلی بسیار مفید خواهد بود ]19[. 
مهارت های مثبت اندیشی عبارت است از: یادگیری خوب اندیشیدن، 
با  فرد  تحلیل رویدادها که  منفی و چگونگی  تغییر در نگرش های 
در نظر گرفتن تمام جنبه های یک مسئله دیدگاه مثبتی را در خود 
و  شناسایی  با  روش  این   .]۲0[ می کند  حفظ  و  می آورد  وجود  به 
پرورش توانمندی ها و استعدادها، ارتقای سالمت و ایجاد و گسترش 
اختالل های  مقابل  در  سپری  ایجاد  دنبال  به  مثبت،  هیجان های 
روانی و افزایش ویژگی های روان شناختی مثبت است ]۲1[. روش 
ارتقای  به  بر جنبه های مرضی،  تأکید  به جای توجه و  مثبت اندیشی 
انسان برای شاد زیستن، لذت بردن،  جنبه های مثبت توانمندی های 

حل مسئله و خوش بینی تأکید می کند ]۲۲[.
مهارت های  آموزش  تأثیر  از  پژوهش ها  راستا  همین  در 
برنامه  تأثیر  دختر،  دانش آموزان  شادکامی  بر  مثبت اندیشی 
آموزش  اثربخشی  دانشجویان،  شادکامی  بر  مثبت اندیشی 
مهارت های تفکر مثبت بر افزایش شادکامی و تاب آوری نوجوانان 
بی سرپرست دختر، تأثیر آموزش مهارت مثبت نگری بر شادکامی 
مثبت اندیشی  مهارت های  آموزش  اثربخشی  نابینا،  دانش آموزان 
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با  دختر  دانش آموزان  تحصیلی  اشتیاق  و  تحصیلی  سرزندگی   بر 
نشانگان افسردگی، اثربخشی مثبت اندیشی بر خودپنداره تحصیلی 
دانش  آموزان متوسطه، اثربخشی مداخالت روان شناسی مثبت گرای 
مبتنی بر مدرسه بر سطوح اجتماعی و رفتاری بهزیستی تحصیلی و 
خودنظم دهی  بر  گروهی  مثبت اندیشی  مهارت های  آموزش  تأثیر 

تحصیلی دانش  آموزان دختر حکایت دارند ]۲3-30[. 
شناخته  شده  جهانی  بهداشت  چالش  یک  به عنوان  افسردگی 
پیش بینی  شده  و  می گیرد  دربر  را  سنی  گروه های  همه  که  است 
سراسر  در  بزرگ  بیماری  و  مشکل  دومین   ،۲030 سال  تا  است 
جهان خواهد بود ]31،3۲[. با توجه به اهمیت مسئله ارتقای سالمت 
سالمت  ارتقای  برای  برنامه ریزی  مدرسه،  سنین  در  نوجوانان 
لزوم  مسئله  این  دارد.  ویژه ای  اهمیت  خطر  معرض  در  گروه  این 
ضروری  افراد  از  دسته  این  به  را  روان شناختی  مداخالت  ارائه 
آموزش  اثربخشی  تعیین  با هدف  مطالعه حاضر  بنابراین،  می کند. 
مثبت اندیشی بر درگیری تحصیلی و نشاط اجتماعی دانش آموزان 
افسرده انجام شد و به دنبال پاسخ به این سؤال بود که آیا آموزش 
مثبت اندیشی بر درگیری تحصیلی و نشاط اجتماعی دانش آموزان 

افسرده اثربخش است.

روشکار

و  پیش آزمون  طرح  با  نیمه آزمایشی  نوع  از  حاضر  پژوهش 
پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی 
دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر زاهدان در سال تحصیلی 1400-

1399 )۷۶5۲ نفر( بود. براي نمونه اولیه ابتدا 3۶5 نفر به صورت در 
دسترس از بین دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر زاهدان انتخاب 
دانش آموزانی  دادند.  پاسخ  افسردگی بک  پرسش نامه  به  و  شدند 
که نمره افسردگی آن ها بین 3۲ تا ۶۲ )افسردگی متوسط و زیاد( 
بود، شناسایی و از میان آنان 30 نفر )تعداد نمونه پژوهش بر اساس 
 G-power اندازه اثر 0/۲5، آلفای 0/05 و توان 0/80 در نرم افزار

برای هر گروه 15 نفر به دست آمد(، به روش نمونه گیری هدفمند 
انتخاب  و خروج  ورود  بر مالک های  مبتنی  مدنظر  جامعه  بین  از 
شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفر )آزمایش و گواه( 
قرار گرفتند. مالک های ورود شامل ابتال به افسردگی )کسب نمره 
نداشتن سابقه  افسردگی بک،  بیشتر( در پرسش نامه  متوسط ۲0 و 
بیماری مزمن بر اساس پرونده سالمت، تحصیل در مقطع متوسطه 
دوم، رضایت کامل شخص و مشارکت در پژوهش بود. مالک های 
خروج شامل شرکت نکردن در جلسات آموزشی، تمایل نداشتن به 
ادامه همکاری و مخدوش بودن پرسش نامه های پژوهش بود. ابزار 

گردآوری اطالعات شامل پرسش نامه های زیر بود:

مقیاسدرگیریتحصیلی
 Reeve و Tseng این پرسش نامه ۲۲ سؤالی را در سال ۲011 
و  عاطفی  رفتاری،  )عاملیت،  خرده مقیاس   4 که  کردند  طراحی 
 1 نمره  مخالفم:  )کاماًل  درجه ای   5 لیکرت  طیف  با  را  شناختی( 
تا 110  بین ۲۲  نمرات  دامنه  5( می سنجند.  نمره  موافقم:  تا کاماًل 
است.  بیشتر  تحصیلی  نشان دهنده درگیری  بیشتر  نمرات  است که 
در  اکتشافی  و  عاملی  تحلیل  روایی   Tseng و   Reeve مطالعه  در 
عاملیت  درگیر  پایایی  و  است  گزارش  شده  رضایت بخشي  سطح 
0/8۲، درگیری رفتاری 0/94، درگیری شناختی 0/88 و درگیری 
عاطفی 0/۷8 به دست  آمده است ]33[. در پژوهش حاجی علیزاده 
و همکاران پس از انجام تحلیل عاملي، ساختار عاملي پرسش نامه 
پایایی  کرونباخ،  آلفای  روش  از  استفاده  با  همچنین  شد.  تأیید 
0/81، درگیری شناختی  رفتاری  0/۷9، درگیری  عاملیت  درگیر 
 0/8۷ پرسش نامه  کل  پایایی  و   0/۷4 عاطفی  درگیری   ،0/۷1
به روش ضریب  پایایی کل  به دست  آمد ]10[. در مطالعه حاضر 

آلفای کرونباخ 0/۷9 به دست آمد.

پرسشنامهنشاطاجتماعی
امین پور در سال ۲011  و  را زارع  این پرسش نامه 3۷ سؤالی   
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تا  از زندگی )سؤال 1  طراحی کردند که 5 خرده مقیاس رضایت 
8(، آراستگی ظاهری )سؤال 9 تا 1۷(، تعامل اجتماعی )سؤال 18 تا 
۲۲(، کارایی فردی )سؤال ۲3 تا 30( و کمک به دیگران )سؤال 31 
تا 3۷( را می سنجد. به پاسخ خیر هریک از سؤال های 18، 19، ۲0، 
۲1 و ۲۲ دو نمره و به پاسخ بله بقیه سؤال ها دو نمره داده می شود. 
به پاسخ هایی که موافق با کلید نمره گذاری نباشند، یک نمره داده 
می شود. حداقل نمره در این آزمون 3۷ و حداکثر ۷4 است. نمره 
بانشاط بودن فرد است. در پژوهش زارع  بیشتر نشان دهنده شاد و 
تربیتی  علوم  دانشکده  اساتید  توسط  محتوایی  روایی  امین پور،  و 
به  پایایی کل  و  تأیید شد  دانشگاه عالمه طباطبایی  و روان شناسی 
مطالعه حاضر  در   .]34[ آمد  به دست  آلفای کرونباخ 0/۷۷  روش 

پایایی کل به روش ضریب آلفای کرونباخ 0/۷1 به دست آمد. 
و  الزم  مجوزهای  گرفتن  از  پس  پژوهش  این  انجام  برای 

فهرست  مدارس،  و  آموزش وپرورش  مسئوالن  با  هماهنگی 
پرسش نامه های درگیری تحصیلی  و  تهیه  نفر(   30( دانش آموزان 
رعایت  نمونه ها  برای  شد.  تکمیل  آنان  توسط  اجتماعی  نشاط  و 
پژوهش  داده شد و رضایت نامه شرکت در  نکات اخالقی شرح 
ماه  دو  در  دقیقه ای   90 جلسه   8 آزمایش  گروه  کردند.  امضا  را 
گروه  کردند.  دریافت  مثبت اندیشی  آموزش  گروهی  به صورت 
 Seligman گواه آموزشی ندید. پروتکل آموزش مثبت اندیشی را
تأیید  و  استفاده  همکاران  و  طباطبایی  و  طراحی  همکاران  و 
مثبت اندیشی  مهارت های  آموزشی  جلسات  خالصه  کرده اند. 

مطابق جدول 1 بود ]35،3۶[. 
در این پژوهش اصول اخالقی شامل اطمینان از رضایت کامل و 
رغبت آگاهانه شرکت کنندگان برای شرکت در پژوهش، اطمینان 
دادن به شرکت کنندگان که اطالعات آنان به صورت کاماًل محرمانه 

جدول1:خالصهجلسههایآموزشیمهارتهایمثبتاندیشی

محتوای آموزش )اهداف(موضوعجلسه

در این جلسه مراجع به خودآگاهی و خودشناسی رسید. ازآنجایی که فرد با توجه به استعدادها، توانایی ها و عالیق خودآگاهی )شناخت خود(1
خود به آگاهی نسبی می رسد، ازاین رو می تواند به بررسی نقاط ضعف و قوت خود بپردازد.

شناخت افکار و رابطه  آن با اعمال2
در شروع جلسه افکار مثبت و منفی هریک به صورت جداگانه به فرد معرفی و نتایج ناشی از آن بیان می شود. 
پس از تشخیص نوع تفکر و نتایج هریک از آن ها در اعمال انسان، به فرد آموخته می شود که این ها قابلیت 

تبدیل به یکدیگر را دارند.

فرد پس از فضاسازی مثبت در ذهن و در راستای آن به بیان افکار ناخوشایند در قالب نوشتن، نقاشی و حرف گواه افکار3
زدن با استفاده از فن برده ای همچون یک صفحه نمایش به گواه افکار منفی خود می پردازد.

سبک تبیین و بهبود سبک تبیین4

پس از تعریف سبک تبیین و انواع آن شامل همبستگی-موقتی، بیرونی-درونی و کلی-جزئی، به ارزیابی خوشایند 
و ناخوشایند بودن و سبک تبیین افراد خوش بین و بدبین پرداخته می شود. فرد باید پس از بیان یک رخداد، 
نسبت به نکوهش خود کلی و نکوهش خود رفتاری اقدام کند و درنهایت با تبدیل نکوهش خود کلی به نکوهش 

خود رفتاری میزان مثبت اندیشی خود را افزایش دهد.

در این جلسه به فرد آموخته می شود به ازای هر رخداد در زندگی می تواند دو نوع باور )تفکر( را بیان کند که به ازای ارتباط بین احساس و تفکر5
هر باور، یک پیامد )احساس( خاص در انسان پدیدار می شود. در ادامه نیز ارتباط بین باور و پیامد  ارائه می شود.

در این جلسه به فرد گفته می شود در قبال یک رویداد باید شواهدی مؤکد یا دال بر رد آن رویداد را مطرح کند مقابله با فاجعه پنداری6
و در ادامه محتمل ترین حالت یک رخداد را مشخص کند.

افراد با دو شیوه بیان تفکر تند و آتشین و آرام و سنجیده آشنا می شوند. سپس مراحل تفکر آنان و سندی بیان تحلیل باور و تعیین هدف در پیام7
می شود. افراد با انتخاب پیامد دلخواه، تفکر الزم را برای رسیدن به آن پیام ارزیابی می کنند.

آموزش برقراری ارتباط مؤثر و روابط 8
بین فردی

مراجع در جلسه آخر، شیوه های ارتباط مؤثر در روابط فردی را می آموزد و در ادامه با عوامل تقویت کننده و 
تضعیف کننده و همچنین عوامل تأثیرگذار در روابط بین فردی آشنا می شود.
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رضا مشهدی و همکاران /83

باقی خواهد ماند و حفظ احترام متقابل و آزادی در طول پژوهش 
و آزمون  معیار  انحراف  میانگین،  از  داده ها  تحلیل  در  رعایت شد. 
تحلیل کوواریانس تک متغیره با نرم افزار SPSS نسخه ۲4 استفاده شد.

یافتهها

میانگین  داشتند.  قرار  نفر   15 گواه  و  آزمایش  گروه  هر  در 
و گروه  ±1۶/3۲ سال  آزمایش 1/۶۷  معیار سن گروه  انحراف  و 
نفر   4 به دست آمد. در گروه آزمایش  ±1۶/۶3 سال  گواه 1/45 
)۲۶/۶۷درصد( در پایه دهم، 5 نفر )33/33 درصد( در پایه یازدهم 
و ۶ نفر )40 درصد( در پایه دوازدهم بودند. در گروه گواه نیز 5 
نفر )33/33 درصد( در پایه دهم، 3 نفر )۲0 درصد( در پایه یازدهم 
و ۷ نفر )4۶/۶۷ درصد( در پایه دوازدهم بودند. میانگین و انحراف 
معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای درگیری تحصیلی 
و نشاط اجتماعی دو گروه آزمایش و گواه به ترتیب در جدول ۲ 

ارائه  شده است.
اثربخشی آموزش مثبت اندیشی در درگیری  به منظور بررسی 
کوواریانس  تحلیل  آزمون  از  افسرده  دانش آموزان  تحصیلی 
آزمون  از  نمرات  توزیع  بودن  نرمال  بررسی  برای  شد.  استفاده 
عدم  به  توجه  با  که  شد  استفاده  کلموگروف-اسمیرنوف 
توزیع  بودن  نرمال  فرض  به دست آمده،  مقادیر  معنی داری 
رگرسیون  شیب  همگنی  بررسی  آزمون  نتایج  شد.  تأیید  نمرات 

گواه  و  آزمایش  گروه  در  نمرات  پس آزمون  و  پیش آزمون 
 ،P<0/05( برابر است نشان داد شیب رگرسیون در هر دو گروه 
واریانس  همگنی  بررسی  برای  لوین  آزمون  نتایج   .)F=۲/1۷8
متغیرهای وابسته در گروه ها نشان داد واریانس درگیری تحصیلی 
بررسی  از  پس  است.  برابر  گروه ها  در   )F  =0/030  ،p<0/05(
تحلیل  نتایج   3 جدول  در  کوواریانس،  تحلیل  پیش فرض های 

کوواریانس تک متغیره گزارش  شده است.
 ،P<0/01( برای درگیری تحصیلی F با توجه به جدول 3، آماره
بین  یافته ها نشانگر آن هستند که  این  F=53/۲۶۲( معنی دار است. 
گروه ها در این متغیر تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج بررسی 
تحلیل  در  اولیه  تفاوت های  اثر  حذف  با  اصالح شده  میانگین های 
درگیری  در  آزمایش  گروه  میانگین  می دهد  نشان  کوواریانس 
تحصیلی )8۷/809( بیشتر از میانگین گروه گواه )۷5/1۲4( است. 
با توجه به این یافته ها می توان گفت که آموزش مثبت اندیشی مؤثر 
بوده و موجب افزایش درگیری تحصیلی دانش آموزان افسرده شده 
مثبت اندیشی  آموزش  می دهد  نشان   3 در جدول  اثر  اندازه  است. 

۶۶/4 درصد از تغییرات درگیری تحصیلی را تبیین می کند. 
نشاط  بر  مثبت اندیشی  آموزش  اثربخشی  بررسی  به منظور 
کوواریانس  تحلیل  آزمون  از  افسرده  دانش آموزان  اجتماعی 
آزمون  از  نمرات  توزیع  بودن  نرمال  بررسی  برای  شد.  استفاده 
عدم  به  توجه  با  که  شد  استفاده  کلموگروف-اسمیرنوف 
توزیع  بودن  نرمال  فرض  به دست آمده،  مقادیر  معنی داری 

جدول2:شاخصهایتوصیفینمراتپیشآزمونوپسآزمونمتغیرهایدرگیریتحصیلیونشاطاجتماعیدردوگروهآزمایشوگواه

متغیر
کلموگروف-پیش آزمون

اسمیرنوف
سطح 

معنی داری
کلموگروف-پس آزمون

اسمیرنوف
سطح 

معنی داری انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینگروه

درگیری تحصیلی
84/271/۰33۰/2۰2۰/51۰۹۰/87۰/۹۹۰۰/2۰۹۰/466آزمایش

71/۰71/335۰/188۰/5۹۹72/۰7۰/۹61۰/272۰/1۹۹گواه

نشاط اجتماعی
57/۰72/344۰/125۰/۹51611۰/241۰/2۹5آزمایش

47/332/225۰/218۰/4164۹/4۰1/5۹5۰/247۰/273گواه
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رگرسیون  شیب  همگنی  بررسی  آزمون  نتایج  شد.  تأیید  نمرات 
گواه  و  آزمایش  گروه  در  نمرات  پس آزمون  و  پیش آزمون 
 ،P<0/05( برابر است نشان داد شیب رگرسیون در هر دو گروه 
واریانس  همگنی  بررسی  برای  لوین  آزمون  نتایج   .)F=4/4۲0
اجتماعی  نشاط  واریانس  داد  نشان  گروه ها  در  وابسته  متغیرهای 
بررسی  از  پس  است.  برابر  گروه ها  در   )F=0/0۲9  ،p<0/05(
تحلیل  نتایج   4 جدول  در  کوواریانس،  تحلیل  پیش فرض های 

کوواریانس تک متغیری گزارش  شده است.
 ،P<0/01( برای نشاط اجتماعی F با توجه به جدول 4، آماره
بین  F=۷1/399( معنی دار است. این یافته ها نشانگر آن هستند که 
گروه ها در این متغیر تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج بررسی 
تحلیل  در  اولیه  تفاوت های  اثر  با حذف  اصالح شده  میانگین های 
کوواریانس نشان می دهد میانگین گروه آزمایش در نشاط اجتماعی 
)59/۶3۶( بیشتر از میانگین گروه گواه )۲۶/۷۲۲( است. با توجه به 
و  بوده  مؤثر  مثبت اندیشی  آموزش  که  گفت  می توان  یافته ها  این 
است.  شده  افسرده  دانش آموزان  اجتماعی  نشاط  افزایش  موجب 
همچنین اندازه اثر در جدول 4 نشان می دهد آموزش مثبت اندیشی 

۷۲/۶ درصد از تغییرات نشاط اجتماعی را تبیین می کند. 

نتیجهگیری بحثو

مهارت های  آموزش  اثربخشی  تعیین  هدف  با  حاضر  مطالعه 
مثبت اندیشی بر درگیری تحصیلی و نشاط اجتماعی دانش آموزان 
گواه  و  آزمایش  گروه  دو  بین  داد  نشان  نتایج  شد.  انجام  افسرده 
تفاوت  پس آزمون  در  تحصیلی  درگیری  به  مربوط  نمرات  در 
نمرات  میانگین  بودن  بیشتر  به  توجه  با  دارد.  وجود  معناداری 
آموزش  که  می شود  نتیجه  پس آزمون  مرحله  در  آزمایش  گروه 
درگیری  بهبود  موجب  و  بوده  مؤثر  مثبت اندیشی  مهارت های 
تحصیلی و مؤلفه های آن در دانش آموزان پسر افسرده شده است. 
همسو  زمینه  این  در  مشابه  مطالعات  نتایج  با  به دست آمده  نتیجه 
است. برای  مثال، مطالعه بابایی آبراک و صفرزاده نشان داد مداخله 
آموزش مهارت های مثبت اندیشی در دانش آموزان دختر با نشانگان 
افسردگی سبب بهبود کارکردهای تحصیلی )سرزندگی تحصیلی 
داد  نشان  نتایج  دیگر  مطالعه ای  در   .]۲۷[ شد  تحصیلی(  اشتیاق  و 

جدول3:نتایجتحلیلکوواریانستکمتغیرهتفاوتگروهآزمایشوگواهدردرگیریتحصیلی

اندازه اثرسطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبعمتغیر

درگیری تحصیلی

8/55418/55412/751۰/۰۰1۰/321پیش آزمون

35/73۰135/73۰53/262۰/۰۰1۰/664بین گروهی

18/11327۰/671خطا

2677/4672۹کل

جدول4:نتایجتحلیلکوواریانستکمتغیریتفاوتگروهآزمایشوگواهدرنشاطاجتماعی

اندازه اثرسطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبعمتغیر

نشاط اجتماعی

11/4۹3111/4۹38/143۰/۰۰8۰/232پیش آزمون

1۰۰/77111۰۰/77171/3۹۹۰/۰۰1۰/726بین گروهی

38/1۰7271/411خطا

1۰58/8۰۰2۹کل
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مقطع  دانش آموزان  تحصیلی  بر خودپنداره  مثبت اندیشی  آموزش 
متوسطه اثربخش بود ]۲8[. 

مهارت های  آموزش  داد  نشان  بیرانوند  و  صادقی  پژوهش 
تحصیلی  خود نظم دهی  افزایش  بر  گروهی  شیوه  به  مثبت اندیشی 
دانش آموزان دختر متوسطه تأثیر معنی داری داشته است ]30[. نتایج 
پژوهشی دیگر نشان داد مداخالت روان شناسی مثبت گرای مبتنی 
کارآمدی  و  سازگاری  مدرسه،  در  فعال  مشارکت  در  مدرسه  بر 
تحصیلی اثرگذار بود ]۲9[. در تبیین یافته فوق می توان گفت که 
اثرات تشویقی دارد و عمل و  آموزش مهارت های مثبت اندیشی 
تفکر در تحصیل را وسیع تر می کند و موجب دوری از ناامیدی، 
افزایش درگیری و مشارکت در تحصیل می شود، نشاط، انبساط 
و  می شود  استعدادها  شکوفایی  موجب  تحصیل  در  درگیری  و 
انسان شاداب، پویا و پرتحرک در زندگی تحصیلی برای اهداف 
افسردگی  نشانگان  میزان  از  و  می کند  تالش  سرسختانه  خود 
می کاهد ]۲۷،3۷[. همچنین آموزش مهارت های مثبت اندیشی که 
شامل مهارت هایی چون چگونگی پذیرش و برخورد با ضعف ها، 
شناسایی افکار و سازگاری با شرایط تنش زاست، هیجانات مثبت 
می دهد.  افزایش  را  فرد  در  تحصیلی  درگیری  ازجمله  تحصیلی 
ازاین رو می تواند رکود خلق و نامالیمات گاه و بی گاه را در طول 

بخشد؛  سامان  خلق تحصیل  که  نوجوانانی  در  مخصوصاً 
تکانشی و حساسی دارند و احتماالً در رسیدن به تعالی تحصیلی 
از راه مشتاقانه عمل کردن در حیطه های علمی و تحصیلی عامل 

مؤثری باشد ]38[.
نتایج نشان داد بین دو گروه آزمایش و گواه در نمرات مربوط 
دارد.  وجود  معناداری  تفاوت  پس آزمون  در  اجتماعی  نشاط  به 
مرحله  در  آزمایش  گروه  نمرات  میانگین  بودن  باالتر  به  توجه  با 
مثبت اندیشی  مهارت های  آموزش  می شود  نتیجه  پس آزمون 
در  آن  مؤلفه های  و  اجتماعی  نشاط  افزایش  موجب  و  بوده  مؤثر 
با  به دست آمده همسو  نتیجه  افسرده شده است.  پسر  دانش آموزان 
پژوهش  مثال،  به طور  است؛  زمینه  این  در  نزدیک  و  مرتبط  نتایج 

مهارت های  آموزش  داد  نشان  سهرابی  یوسفی  و  بهرامی  گل نژاد 
دختر  دانش آموزان  شادکامی  میزان  افزایش  سبب  مثبت اندیشی 
متوسطه شد ]۲3[. یافته های پژوهشی نشان داد آموزش مهارت های 
شادکامی  میزان  ارتقای  موجب  معناداری  به طور  مثبت  تفکر 

نوجوانان دختر بی سرپرست می شود ]۲5[. 
روش  از  می توان  داد  نشان  همکاران  و  ارجمندنیا  پژوهش 
شادکامی  افزایش  برای  مثبت نگری  مهارت های  آموزش 
روی  مطالعه ای  در   .]۲۶[ کرد  استفاده  نابینا  دانش آموزان 
بر  مثبت اندیشی  گروهی  آموزش  شد  داده  نشان  دانشجویان 
سالمت معنوی و شادکامی تأثیر دارد ]۲4[. در توجیه یافته فوق 
Seligman معتقد است مداخله های روان شناسی مثبت گرا به افراد 

کمک می کند تا توجه، حافظه و انتظارات خود را از وقایع منفی 
امیدوارکننده متمرکز کنند.  و فاجعه آمیز به سمت وقایع مثبت و 
یاد  مثبت  تفکر  افراد در آموزش مهارت های  به عنوان مثال، وقتی 
می گیرند که خاطرات مثبت روزانه خود را به یاد آورند، خطای 
افسرده ساز نشخوار فکری درباره آنچه در زندگی بد اتفاق افتاده 
وجود  زیادی  احتمال  بنابراین،  می شود.  کشیده  چالش  به  است، 
کارهای  و  مشکالت  بر  تمرکز  به جای  را  روزش  فرد  که  دارد 
ناتمام، با یادآوری وقایع مثبت و کارهای انجام شده شروع کند. 

توانمندی ها  شخصیتی،  ویژگی های  از  افراد  آگاهی  افزایش 
در  تا  تشویق می کند  را  به احتمال زیاد آن ها  قوت خویش  نقاط  و 
انجام وظایف خانواده، مدرسه و جامعه از توانایی های خود استفاده 
می توان  به عبارتی دیگر،   .]39[ باشند  مؤثرتر  طریق  این  به  و  کنند 
گفت که دانش آموزان در آموزش مثبت اندیشی تشویق می شوند 
تجربه های مثبت و خوب را بازشناسند و نقش آن ها را در افزایش و 
ارتقای احترام به خود و عزت نفس بدانند و هم زمان با آن، توانایی 
همچنین  آنان  کنند.  کسب  را  دیگران  مثبت  جنبه های  شناخت 
می آموزند در جهان موضع فعالی را اتخاذ کنند و زندگی خود را 
شخصاً شکل دهند و هر آنچه را که بر سرشان می آید، به گونه ای 
منفعالنه نپذیرند ]40[. مداخالت مثبت نگری بر اصالح شناخت ها 
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در  دارند؛ موضوعی که  تأکید  نیز  منفی بافی  و  بدبینی  از  پرهیز  و 
نیم رخ افسردگی امری محتوم است. در پژوهش حاضر مثبت نگری 

توانست نشاط اجتماعی را افزایش دهد.
برگزار  به  می توان  حاضر  پژوهش  محدودیت های  ازجمله 
نکردن دوره پیگیری و اجرای پژوهش در شهر زاهدان و گروه 
لذا  شوند.  تعمیم  بااحتیاط  باید  که  یافته ها  کرد  اشاره  پسران 
مثبت اندیشی  مهارت های  آموزش  اثرات  شدن  آشکار  به منظور 
در  آتی  تحقیقات  است  بهتر  مقایسه،  و  تعمیم  توان  افزایش  و 
پیگیری  با دوره های  بیشتر همراه  نمونه  با حجم  و  هر دو جنس 
پیشنهاد می شود  پژوهش  نتایج  به  توجه  با  انجام شود.  بلندمدت 
آموزش  مداخله  روش  از  تحصیلی  مشاوران  و  درمانگران 
با نشانگان افسردگی  مثبت اندیشی برای کمک به دانش آموزان 
به صورت  مهارت ها  این  پیشنهاد می شود  استفاده کنند. همچنین 
دانش آموزان  به  تحصیلی  سال  طول  در  مدون  و  منظم  برنامه 

در  مثبت اندیشی  مهارت های  مفاهیم  تا  شود  داده  آموزش 
شود. نهادینه  دانش آموزان 
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