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Background and Purpose: In recent years, educators, researchers, and professionals have
increasingly felt the need to pay attention to the mental health of gifted people; therefore, a movement
has been formed for study and research in this field. In this regard, the present study was conducted
to investigate the effect of hope therapy on improving mental health and reducing academic burnout
of gifted students.
Method: The research method was semi-experimental and pre-test-post-test-follow-up with the
control group. The statistical population included all the gifted high school students in Sabzevar city
in the academic year of 2015-2016, who were exposed to academic burnout. From this statistical
population, 30 students were selected by convenient sampling method and randomly divided into two
experimental and control groups (15 students in each group). Data were collected using the General
Health Questionnaire (Goldberg and Hiller, 1979) and the Maslach Burnout Inventory (Schaufeli,
Bakker, Hoogduin, Schaap, & Kladler, 2001). The experimental group received hope therapy training
for 8 sessions and the control group did not receive any intervention. After the sessions, both groups
were tested again using the mentioned questionnaires and at the end the obtained data were analyzed
using repeated measurement analysis.
Results: Results showed that hope therapy significantly enhances dimensions of mental health and
decreases dimensions of academic burnout (p<0.05).
Conclusions: Based on the findings of this study, it can be concluded that the optimistic program
has improved mental health of gifted students by creating realistic goals and reducing the level of
frustration in them.
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مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه و هدف :در سالهای اخیر ،مربیان ،پژوهشگران ،و متخصصان ،بیشازپیش ،ضرورت توجه به سلامت روان افراد تیزهوش را احساس

تیزهوشی،

کردهاند؛ به همین جهت ،جنبشی برای مطالعه و پژوهش در این حوزه شکل گرفته است .در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر

سلامت روانی،

آموزش برنامۀ امیدبخشی بر ارتقای سلامت روانی و کاهش فرسودگی تحصیلی دانشآموزان تیزهوش انجام شد.

فرسودگی تحصیلی

روش :روش این پژوهش ،نیمهآزمایشی و از نوع پیشآزمون-پسآزمون-پیگیری با گروه گواه بود .جامعۀ آماری شامل تمامی دانشآموزان
تیزهوش دبیرستانی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی  9311-19بود که در معرض فرسودگی تحصیلی قرار داشتند .از این جامعه آماری،
 33دانشآموز با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی ( 99نفر) و گواه ( 99نفر) قرار گرفتند.
گردآوری دادهها به کمک پرسشنامۀ سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلر )9191 ،و پرسشنامۀ فرسودگی تحصیلی ماسلاچ (شوفلی ،بیکر،
هاگدین ،شاپ و کلیدر )2339 ،انجام شد .گروه آزمایش به مدت  0جلسه هفتگی ،تحت آموزش امیدبخشی قرار گرفت و گروه گواه هیچ
مداخلهای دریافت نکرد .پس از اتمام جلسات ،مجدداً هر دو گروه با استفاده از پرسشنامههای ذکر شده مورد آزمون قرار گرفتند و در پایان
دادههای بهدست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس سنجش مکرر تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج تحلیل اندازهگیریهای مکرر نشان داد که آموزش برنامۀ امیدبخشی بهطور معناداری موجب ارتقای ابعاد سلامت روانی و

دریافت شده19/33/33 :

کاهش فرسودگی تحصیلی میشود (.)p<0.05

پذیرفته شده19/30/99 :

نتیجهگیری :بر اساس یافتههای بهدست آمده در این مطالعه میتوان نتیجهگیری کرد که برنامه امیدبخشی با ایجاد اهداف واقعبینانه و کاهش

منتشر شده11/33/39 :

سطح ناامیدی در گروه آزمایش باعث ارتقای سلامت روانی آنها شده است.

* نویسنده مسئول :مجتبی مهدوی ،دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،ایران.
رایانامهMojtabamhd22@gmail.com :
تلفن تماس329- ۱9999 :
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مقدمه

کودکان تیزهوش ۱اسییت که بیان میکند :افراد تیزهوش کسییانی هسییتند

امروزه علم روانشناسی و بهرهگیری از فنون آن نقش مهمی را در مطالعه

که اسیتعداد (توانایی استثنایی در استدلال و یادگیری) یا قابلیت بالایی در

و بررسییی رفتار و بهبود مشییکلات روانی و هم نین روشهای آموزشییی

ییک یا چند حیطه دارند .این حیطهها ممکن اسیییت شیییامل مهارت های

ایفیا میکنید ،امیا مهمترین زمینیه های کاربردی روان شیییناسیییی شیییاید

حسیی حرکتی یا تبحر در نرام نمادین (ریاضیات ،موسیقی یا زبان) باشند

حیطههایی باشند که با آموزش و پرورش مرتبط اند ( .)9تمام کودکان از

و هم نین هوشبهر آنان حداقل دو انحراف معیار بالاتر از میانگین جامعه

لحاظ صییفات جسییمانی و توانایی های یادگیری متفاوت اند .تفاوت های

است (.)۱

بیشتر کودکان ،ناچیز است و این موضوع آنها را قادر میکند تا از برنامۀ

در سیییالهای اخیر ،مربیان ،پژوهشیییگران و افراد جامعه ،بیشازپیش،

آموزش عمومی اسییتفاده کنند .صییفات جسییمانی یا تواناییهای یادگیری

ضییرورت توجه به سیییلامت روان افراد تیزهوش را احسیییاس کردهاند؛ به

بعضییی از کودکان که اسییتثنایی 9نامیده می شییوند از افراد ریراسییتثنایی

همین جهت ،جنبشییی برای پژوهش و تفحد در این حوزه شییکلگرفته

متفاوت اسییت ،تا حدی که نیازمند برنامۀ آموزشییی ویژه یا فردی شییده

اسییت ( .)9یکی از متغیرهایی که در پژوهش حاضییر مورد بررسییی قرار
9

هسیتند .کودکان اسیتثنایی اصطلاحی فراگیر است که به کودکان مبتلا به

میگیرد ،سییلامت روانی اسییت .فرانکلین معتقد اسییت« :تعریف سییلامت

مشیکلات یادگیری یا رفتاری ،ناتوانی جسیمی یا آسیییبهای حسییی ،و یا

روانی همواره در حال تغییر بوده است ،بهطوریکه تعریف مورد قبول در

کودکان تیزهوش 2اطلاق میشود (.)2

آراز قرن بیسییت و یکم ،امروزه ناقد به نرر میرسیید» ( .)0در دهههای

افراد تیزهوش کسییانی هسییتند که از لحاظ ظاهری تفاوت چندانى با

اخیر از سییوی متخصییصییان تعریفهای متعدد و گوناگونی برای سییلامت

دیگران نیدارند ولى از نرر درک و فهم و سیییرعت انتقال از تفاوت قابل

روانی ارائه شییده اسییت ،به همین دلیل پیدا کردن تعریفی جامع برای آن

توجهی برخوردار هسیتند .ذهن آنان بیدار و بصیرتشان شگفتآور است.

دشییوار اسییت .پزشییکان و افرادی که با دید پزشییکی به مس ی له مینگرند،

قیدرت روانى و توان تفکر در این افراد بسییییار بالا اسیییت و چیزهایی را

بهنجیاری ییا سیییالم بودن را نیداشیییتن علائم بیماری قلمداد میکنند و به

درمییابند که دیگر افراد با هوش متوسییط از درک آنها عاجزند .افرادی

عبارتی سییلامتی و بیماری را در دو قطب مخالف یکدیگر قرار میدهند و

که از نرر جامعه تیزهوش محسوب میشوند ،به طور معمول برچسبهای

برای اینکه فردی سیییالم یا بیمار تلقی شیییود باید از قطب سیییالم به قطب
0

مختلفی برای آنها به کار میرود (.)3
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مخیالف برود ( .)1سیییازمیان سیییلامت جهانی ( )93در این مورد اذعان

تعریف های متعددی از تیزهوشی ارائه شده است .رنزولی ( )1دو نوع

میدارد که «سلامت روانی حالتی از بهزیستی است که افراد به تواناییهای

تیزهوشیییی را معرفی کرده اسیییت :تیزهوشیییی تحصییییلی 3و تیزهوشیییی

بیالقو خود پی می برند ،میتوانند با عوامل تنشآور زندگی مقابله کنند،

تولیدگر-خلاق ،1که نوع نخسیت در کسب نمره در آزمونهای تحصیلی

به صیورت مولدی به کار و فعالیت برردازند و قادر به مشارکت در جامعه

و نوع دوم در طرح ایدههای نو دخیل اسییت .بعضییی دیگر از تعریفهای

هسیتند .سلامت روانی شامل بهزیستی جسمانی ،روانی و اجتماعی است و

تیزهوشیییی بر ترکیبی از مهلفیه هیا تیأکیید دارند؛ از آن جمله می توان به

صرفاً به فقدان بیماری اشاره ندارد».

الگوی خلاقیت -هوشیمندی -خردمندی 9اشاره کرد که سه مهلفه در آن

برخی از دانشآموزان تیزهوش ،از نرر تحصییلی ضیعیف هستند و به

مورد توجه اسییت :هوشییمندی ،خلاقیت ،و خردمندی .بر این اسییاس در

همین خییاطر ،والییدین و معلمییان را دچییار یییأس میکننیید؛ زیرا آنهییا از

صیییورت وجود این سیییه مهلفه در کنار یکدیگر میتوان فرد را تیزهوش

استعدادهای بسیاری برخوردارند که از آن بهرهای نمیبرند .آنها استعداد

دانسیییت ( .)9اما تعریفی که بیشیییترین کاربرد را دارد تعریف انجمن ملی

بیالیا و عملکرد پیایینی دارنید و سیییطح عملکرد آنهیا با نمرههایشیییان در

1. Exceptional children
2. Gifted children
3. Schoolhouse giftedness
4. Creative-productive giftedness

5. Creativity-intelligence-wisdom
6. National Association for Gifted Children
7. Franklin
)8. World Health Organization (WHO
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آزمونهای هوش و اسییتعداد ،هماهنن نیسییت .در مطالعهای طولی که بر

دانشآموزان و دانشییجویان به ارمغان آورد .شییناختدرمانی برای درمان

روی آزمودنیهیای ترمن انجیام شییید ،افراد تیزهوش بیا عملکرد پایین و

نشیییانه ها و رفتارهای ریرطبیعی مورد اسیییتفاده قرار میگیرد که به علت

افراد تیزهوش با عملکرد بالا مقایسییه شییدند ( .)99نتایج این مطالعه نشییان

بیاورهای ریرمنطقی مراجع در مورد آنها ،باقیماندهاند .در این رویآورد

داد که افراد گروه نخست در مقایسه با گروه دوم ،احساس کهتری بیشتر،

درمانگر تلاش میکند از یک یا چند طریق ،تفکر تحریف شده فرد را که

اعتماد به خود کمتر ،احسیییاس هدفمندی کمتر ،و پشیییتکار پایینتری از

مشیخصۀ مشکلات است تغییر دهد .هم نین شناختدرمانی بر این نرریه

خود نشان میدادند.

مبتنی اسیییت کییه رفتییارهییای فرد ،وابسیییتییه بییه نحوه تفکر افراد در مورد

دلایل متنوعی برای عملکرد پایین افراد تیزهوش وجود دارد .بسییاری

خودشان و نقششان در دنیا است و رفتارهای ریرانطباقی میتوانند ناشی از

از دانشآموزان تیزهوش و با اسیییتعداد به دلیل سیییوگیریهای مربوط به

دگرگونی های شیناختی یا اشتباهات تفکر باشند که در نتیجه با استفاده از

روش شناسایی ،به موقع شناسایی نمیشوند و فرصتهای پیشرفت از آنها

شییینیاخیتدرمیانی ،می توان این دگرگونی هیای شییینیاختی و رفتارهای

سلب میشود .علاوه بر این ،بسیاری از عوامل که بر عملکرد دانشآموزان

خودشکنانه ناشی از آنها را اصلاح کرد (.)99

بیا هوش متوسیییط تییأثیر میگیذارد ،عملکرد دانشآموزان تیزهوش و بییا

در همین راسیییتا امیدبخشیییی 3از نرریه امید اسییینایدر 1و اندیشیییههای

اسیییتعداد را نیز متأثر میسیییازد؛ همانند تعارضهای درونفردی ،بیماری،

برگرفتیه از درمیان شییینیاختی ،درمان راهحل مدار ،و درمان داسیییتانی یا

تعارضهای خانوادگی ،و محیط نامسییاعد .برنامههای درسی نامناسب نیز

روایتی مشیتق میشود ( )9۱و اثربخشی آن در پژوهشهای مختلف تأیید

میتوانیید بییه نوبییه خود بر عملکرد دانشآموزان تییأثیر بگییذارد .گییاهی

شییده اسییت ( .)99-22امیدبخشییی بر این هدف اسییتوار اسییت که به افراد

برنامهها آنقدر تکراری و خسییتهکننده هسییتند که دانشآموزان تیزهوش

کمک میکند تا هدفهای روشنی را تدوین کنند ،گذرگاههای متعددی

نسبت به مدرسه نگرش منفی پیدا کرده و انگیزهای برای یادگیری ندارند.

را برای رسییییییدن بییه اهییداف بسیییازنیید ،خود را برای دنبییال کردن آنهییا

این عیامیل موجیب شیییکیلگیری خودپنداشیییت منفی در دانشآموزان

برانگیزنید ،و موانع را بهصیییورت کشیییاکشهایی برای رلبه بر آنها از نو

تیزهوش شده و انگیز پیشرفت آنان را کاهش میشود ( 92و .)93

چارچوب بندی کنند .این مداخله به صییورت گروهی اجرا میشییود زیرا

عوامل گوناگونی بر پیشیرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر
می گذارد و گاهی موجب افت تحصییییلی آنان می شیییود؛ یکی از عوامل

در نرریه اسیینایدر فرض بر این اسییت که تفکر امیدوارانه ،منعکسکنند
یک فرایند تبادلی است (.)23

9

جوهر شیییکوفیایی و خلاقیتهای ذهنی اسیییت ،برخوردار شیییوند ،باید

نام برده میشود که می تواند یکی از عوامل مخل پیشرفت تحصیلی باشد.

زمینههای تلاش و حرکت آنان را به تناسییب رشیید شییخصیییت و تحول

فرسیودگی تحصییلی در میان دانش آموزان به احسیاس خستگی روانی به

ذهنیشیان فراهم سیاخت و موانع پیشرفتشان را از میان برداشت .تأکید بر

خاطر تقاضاها و الزامات تحصیلی ،داشتن یک حس بدبینانه و بی علاقگی

پیشافتادگیها و جهشهای تحصییییلی و مدرکگراییها ممکن اسیییت

به تکالیف درسییی ،و احسییاس عدم شییایسییتگی بهعنوان یک دانشآموز،

منجر به رشید تکبعدی ،آسییبپذیری ،فقدان استقلال رأی و بالندگی و

اشاره دارد (.)91

احسییاس ارزشییمندی ،انفعال ،تحمل شییکسییت و کامنایافتگی ،فشییارهای

قرارگرفته است ،فرسودگی است که از آن با عنوان فرسودگی تحصیلی

فنون مختلفی برای بهبود مشکلات تحصیلی و انگیزشی دانش آموزان

روانی و همانند آن شیود .سلامت روانی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در

ارائه شده است ،در این میان شناختدرمانی 2بهعنوان رویآوردی جدید

طول زنیدگی آدمی اسیییت ( )21و بیا توجیه بیه اینکیه اثربخشیییی برنامه

در روان شیناسی توانسته است توفیقات قابل توجهی را در بهبود مشکلات

ا میدبخشیی بر سلامت روانی در مطالعات متعدد تأیید شده است و امید از

1. Academic burnout
2. Cognitive therapy

3. Hope therapy
4. Snyder’s theory of hope
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تیأثیرگیذار بر پیشیییرفیت تحصییییلی دانش آموزان کیه کمتر مورد توجه

برای اینکه نوجوانان و جوانان از شیییخصییییت مسیییتقل و متعادلی که

اثربخشی آموزش برنامۀ امیدبخشی بر ارتقای سلامت روانی دانشآموزان تیزهوش
یک سیو با شیاخد های آسییب روانی همبسیتگی منفی دارد و از سویی

جسییمانی یا بیماری پزشییکی که مانع شییرکت منرم در جلسییات مداخله

دیگر نقش مهمی را در تعیدیل رویدادهای تنشآور زندگی ایفا میکند،

شود ،و  )3عدم تمایل به ادامه همکاری بود.

در نتیجه انجام مطالعات بیشیتر در این زمینه ضییروری است .هم نین باید

ویژگیهای جمعیتشییناختی افراد نمونه نشییان داد که میانگین سیینی

توجه داشت که درباره اثربخشی امیدبخشی بر سلامت روانی و فرسودگی

دانش آموزان در گروه آزمایشیییی  93سیییال و  1ماه و در گروه گواه93 ،

تحصیییلی دانشآموزان تیزهوش ،پژوهشهای چندانی در داخل و خارج

سال و  1ماه بود .معدل سال گذشته در گروه آزمایشی  99/93و در گروه

از کشییور انجام نشییده اسییت و ضییروری اسییت که تأثیر احتمالی برنامۀ

گواه  99/23بود .سن مادر در گروه آزمایشی  31سال و  2ماه و در گروه

امیدبخشییی بر «سییلامت روانی» و «فرسییودگی تحصیییلی» دانشآموزان

گواه  13سیال و  ۱ماه بود .سین پدر در گروه آزمایشی  1۱سال و  ۱ماه و

تیزهوش در معرض خطر فرسودگی تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد.

در گروه گواه  10سال و  9ماه بود.
ب) ابزار :برای گردآوری دادهها در این مطالعه از پرسییشیینامۀ سییلامت

روش
الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان

در این پژوهش ،بیا توجیه به وجود دو گروه آزمایشیییی و گواه و اجرای
پیشآزمون و پسآزمون بر روی آن ،از طرح نیمییه آزمییایشیییی بییا طرح
پیشآزمون -پسآزمون دو گروهی اسییتفاده شییده اسییت .جامعۀ آماری
پژوهش حیاضیییر را تمیامی دانشآموزان پسیییر تیزهوش دبیرسیییتانهای
شییهرسییتان سییبزوار تشییکیل میدهند که در معرض فرسییودگی تحصیییلی
هستند و در سال تحصیلی  9311-19شارل به تحصیل هستند.
برای انتخاب افراد نمونه ،همه دانشآموزان پرسشنامۀ سلامت عمومی
و فرسیییودگی تحصییییلی را تکمیل کردند .سیییرس بر اسیییاس نمره های
اکتسیییابی ،از میان دانشآموزانی که در پرسیییشییینامه سیییلامت عمومی و
فرسییودگی تحصیییلی به ترتیب نمره بالاتر از  19و  ۱9به دسییت آوردند با
اسیتفاده از نمونه گیری تصیادفی منرم 33 ،نفر انتخاب شدند .لازم به ذکر
است که بر اساس فرمول کوهن ( ،)29حجم نمونه لازم برای این مطالعه
 2۱نفر کفایت میکرد که با توجه به احتمال ریزش افراد نمونه ،تعداد 33
نفر انتخاب شییدند و به صییورت تصییادفی به دو گروه آزمایشییی و گواه
تقسییم شیدند .معیارهای ورود به پژوهش شیامل )9 :شارل به تحصیل در
پایههای تحصییلی دور یکم متوسیطه )2 ،نمر بالاتر از  19در پرسییشنامه
فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،9شماره  ،9بهار 9311
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سییلامت روانی )3 ،نمر بالاتر از  ۱9در پرسییشیینامۀ فرسییودگی تحصیییلی
ماسییلاچ )1 ،جنسیییت پسییر )9 ،تحصیییل در مدارس تیزهوش ،و  )۱عدم
مصرف داروهای روانپزشکی بود .هم نین معیارهای خروج از پژوهش
شیامل )9 :ریبت بیش از  2جلسییه در برنامه مداخلهای )2 ،داشیتن مشییکل
1. General health questionnaire
2. Maslach academic burnout questionnaire

عمومی )2۱( 9و پرسشنامۀ فرسودگی تحصیلی ماسلاچ )29( 2استفاده شد.
 .9پرسشنامۀ سلامت عمومی :این پرسشنامه توسط گلدبرگ و هیلر)2۱( 3
تهییه شیییده اسیییت و ماهیتی خودگزارشیییی دارد که به منرور بررسیییی
اختلالهای روانی طراحی شییده اسییت .پرسییشیینامه سییلامت عمومی جنبه
تشیخیصی ندارد و تنها می توان از آن برای تشخید اولیه در شرایط حاد
اسیییتفیاده کرد ( .)2۱خرده مقییاسهیای این ابزار عبارتاند از )9 :علائم
جسمانی )2 ،علائم اضطرابی و اختلال خواب )3 ،علائم کارکرد اجتماعی،
و  )1علائم افسیردگی .برای جمع بندی نمرات به گزینه اصییلاً ،نمر صفر،
در حد معمول ،9 ،بیشازحد معمول 2 ،و خیلی بیشییتر از حد معمول نمر
 3تعلق میگیرد .در هر بخش از پرسییشیینامه ،نمره  ۱و درمجموع از نمره
 22بیه بیالیا بیانگر علائم مرضیییی اسیییت .تقوی ( )20برای مطالعۀ روایی
پرسیییشییینامه سیییلامت عمومی از سیییه روش روایی همزمان ،همبسیییتگی
خردهآزمونهای این پرسیشنامه با نمره کل ،و تحلیل عوامل استفاده کرد.
روایی همزمان پرسییشیینامه سییلامت عمومی از طریق اجرای همزمان آن با
پرسیشنامۀ میدلسکس انجام شد که ضریب همبستگی  3/99به دست آمد
( .)20ضیرایب همبسیتگی بین خردهآزمونهای این پرسشنامه با نمره کل
در حد رضییایت بخش و بین  3/92تا  3/09متغیر بود .نتیجۀ تحلیل عوامل
با اسییتفاده از روش چرخشییی واریماکس و بر اسییاس آزمون اسییکری،
بیانگر وجود عوامل افسردگی ،اضطراب ،اختلال در کارکرد اجتماعی ،و
علائم جسییمانی در این پرس یشیینامه بود که در مجموع بیش از  93درصیید
واریانس کل آزمون را تبیین میکنند (.)20
3. Hilder
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عمومی پرسییشیینامۀ فرسییودگی ماسییلاچ اسییت که برای اسییتفاده در نمونۀ

آموزش داده میشیییود که چگونه این اصیییول را در زندگی خود به کار

دانش آموزان توسییط شییوفلی و همکاران ( )29بازبینی شییده اسییت .این

ببنیدنید .شیییرکیتکننیدگیان ییاد میگیرنید کیه  .9چگونه اهداف مهم،

پرسیشینامه در کل  99سیهال دارد و سیه حیطۀ فرسیودگی تحصیلی یعنی

قابلدسیییتیابی و قابلاندازهگیری تعیین کنند .2 ،گذرگاههای متعدد برای

خسیییتگی تحصییییلی ،9بی علیاقگی (بیدبینی) تحصییییلی ،2و ناکارآمدی

حرکیت به سیییمت این اهداف را تعیین کنند .3 ،منابع انگیزشیییی و تأثیر

تحصییلی 3را می سینجد .پرسشنامۀ مذکور یک پرسشنامه لیکرتی است و

متقابل هر مانع بر انگیزش را شناسایی کنند .1 ،پیشرفت به سمت هدف را

همۀ سیییهالات در یک پیوسیییتار  9درجه ای از هرگز ( )3تا همیشیییه ()۱

بازنگری کنند ،و  .9اهداف و گذرگاه ها را در صورت لزوم اصلاح کنند

نمرهگذاری میشوند .نمرههای بالا در خستگی عاطفی و شک و بدبینی و

( .)33روابط درمانی امیدوارانه ،این مهلفههای امید را تسهیل میکند .لازم

نمره های پایین در خودکارآمدی نشیان دهند فرسودگی تحصیلی هستند

به ذکر است که تغییر در امید صرفاً در سطح رفتار نیست ،که طی درمان،

که البته ،خودکارآمدی بهصیورت معکوس نمره گذاری می شود .شوفلی

ادراک فرد از خود ،بیهعنوان فردی کیه راهکیارها و پشیییتکار لازم برای

و همکاران ( )29برای بررسیییی روایی همزمان این پرسیییشییینامه ،آن را با

رسیدن به اهداف را دارد ،تغییر می یابد .در این درمان ،درمانگر به منرور

پرسییشیینامۀ مشییارکت در تکالیف آترشییت ،1مقایسییه کردند و نتایج بین

افزایش امید به مداخله آموزشییی میپردازد ( .)39خلاصییۀ جلسییات این

 3/۱9تا  3/91به دسییت آمد .رسییتمی ،عابدی و شییوفلی ( )21در بررسییی

برنامه در جدول  9گزارش شده است.

روایی عیاملی بیا روش تحلییل عوامل و چرخش واریماکس و با توجه به

د) روش اجرا :برای اجرای این مطییالعییه ابتییدا مجوزهییای لییازم علمی و

مقیادیر ویژ بیالیاتر از یک ،سیییه عامل اسیییتخراج کردند که این عوامل

اجرایی اخذ شیید .سییرس به مراکز آموزشییی مربوطه رجوع شیید و پس از

عبارتاند از :خستگی عاطفی ،شک و بدبینی ،و خودکارآمدی تحصیلی.

بیییان هییدف و اهمیییت پژوهش بییه مییدیران و مشییییاوران مییدارس ،از

این عوامل ۱9/29 ،درصیید از واریانس کل را تبیین کردند .برای بررسییی

دانشآموزان خواسیته شد تا در این برنامه شرکت کنند .رضایت آگاهانه

روایی همزمان ،رستمی و همکاران ( ،)21همبستگی پرسشنامۀ فرسودگی

از تمییامی والییدین اخییذ و بییه آنهییا اطمینییان داده شیییید کییه اطلییاعییات

تحصییلی با پرسیشنامۀ افسردگی دانشجویان را به دست آورد که ضرایب

جمعآوریشییده و نام فرزندانشییان بهصییورت محرمانه باقی خواهد ماند.

همبسیییتگی به ترتیب برای خردهمقیاسهای خسیییتگی عاطفی ،شیییک و

شیییرکییت در پژوهش متضیییمن هیچگونییه هزینییه و ضیییرر و زبییان برای

تردید ،و خودکارآمدی تحصیلی 3/۱0 ،3/91 ،و  3/93به دست آمد.

شییرکتکنندگان نبود و هم نین اجاز ترک جلسییات آموزشییی و عدم

ج) برنامه مداخلهای

ادامه همکاری با پژوهشیگر به افراد نموه گفته شد .هم نین به افراد نمونه

برنامۀ امیدبخشی :امید درمانی برگرفته از نرریه امید و اندیشههای ناشی

اطمینان داده شد که به منرور حفظ اسرار شخصی و عدم تجاوز به حریم

از درمان شیییناختی -رفتاری ،درمان راهحل مدار ،و روایتدرمانی اسیییت

خصییوصییی آنها ،نتایج به شییکل شییاخدهای کلی (میانگین و انحراف

کیه بر این هیدف اسیییتوار اسیییت کیه بیه درمانجویان کمک میکند تا

معیار) گزارش و در اختیار روانشیناسان و متخصصان قرار داده میشد تا

هیدفهیای روشییینی را فرمولبندی کنند ،گذرگاههای متعددی را برای

برای پیشبرد اهداف آموزشی مورد استفاده قرار گیرند .لازم به ذکر است

رسییدن به آنها بسازند و خود را برای رسیدن به اهداف برانگیزانند (.)33

کیه بعید از اجرای مطیالعیه و جمعآوری دادههیای لیازم ،تجزیه و تحلیل

این درمیان بیه منرور افزایش تفکر امییدوارانه و رنیسیییازی فعالیتهای

دادهها با استفاده از آزمون تحلیلی واریانس اندازهگیری مکرر انجام شد.

میربیوط بییه تعقیییب هییدف ،طراحی شییییده اسییییت .در این درمییان،

1. Academic exhaustion
2. Academic cynicism
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3. Academic efficacy
4. Utrecht work engagement student
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جدول  :1خلاصه جلسات مربوط به مداخله برنامه امیدبخشی
عنوان مداخله :برنامۀ امیدبخشی
جلسه
9

هدف

محتوا

آشنایی اعضا و رهنمودهایی برای

معرفی اعضا به یکدیگر ،توضیح هدف تشکیل گروه،

مشارکت

مشخد شدن خطوط کلی جلسات

2

آشنایی با مهلفههای اهداف

3

آشنایی با ویژگیهای اهداف

1

آشنایی با نحوه نیل به اهداف

9

افزایش نیروی عامل برای نیل به اهداف

۱

شناسایی موانع نیل به اهداف

9

آموزش مقابله با موانع

0

جمعبندی و نتیجهگیری

روش تدریس /مدتزمان

مشخد نمودن سه مهلفۀ اهداف ،گذرگاهها ،و نیروی
عامل در هرکدام از داستانها
آموزش ویژگیهای اهداف مناسب در قالب کلمۀ
SMART
تهیه فهرست مسیرها و شناسایی گذرگاههای مناسب
برای رسیدن به اهداف
افزایش نیروی عامل با استفاده از تفکر مثبت و تکرار
واژههای مثبت
شناسایی موانع نیل به اهداف هم ون خودگوییهای
منفی و خطاهای شناختی
مقابله با موانع با ایجاد گذرگاههای جانشین و
بهکارگیری خلاقیت
بازنگری نهایی جلسات و جمعبندی

دانشآموز محور  ۱3 /دقیقه

تکلیف
نوشتن داستان یا روایت زندگی به طور خلاصه
در حداکثر  1صفحه

دانشآموز محور  03 /دقیقه

نوشتن اهداف خود در زندگی

دانشآموز محور  03 /دقیقه

بازبینی و بازنویسی اهداف بر اساس آموزشها

دانشآموز محور  03 /دقیقه

نوشتن تمام راههای ممکن و کارآمد برای
رسیدن به اهداف

دانشآموز محور  03 /دقیقه

گفتن جملات خوشبینانه در طول روز

دانشآموز محور 03 /دقیقه

نوشتن فهرستی از موانع و خودگوییهای منفی

دانشآموز محور  03 /دقیقه

نوشتن راههای گوناگون رسیدن به اهداف

مستقیم  03 /دقیقه

نوشتن اهداف خود و نتیجهگیری نهایی

یافتهها

بودن توزیع متغیرهای وابسته در گروههای آزمایش و گواه در جدول 2

میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون ،پسآزمون ،و پیگیری

ارائه شده است.

متغیرهای پژوهش و نتایج آزمون شاپیرو-ویلک به منرور بررسی نرمال
جدول  .2نتایج مقایسه میانگین گروه آزمایشی و گواه در سه مرحلۀ پیشآزمون ،پسآزمون ،و پیگیری در متغیرهای پژوهش
متغیر
نشانههای جسمانی

نشانههای اضطراب
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کارکرد اجتماعی

نشانههای افسردگی

خستگی عاطفی

بیعلاقگی تحصیلی

مرحله

میانگین آزمایش

میانگین گواه

تفاوت میانگین

خطای استاندارد برآورد

سطح معنیداری

پیشآزمون

99/13

99/2۱

3/93

3/91

3/031

پسآزمون

0/93

99/93

-3

3/91

3/332

پیگیری

9/23

99/23

-1

3/93

3/333

پیشآزمون

99/93

99/3۱

3/3۱

3/03

3/139

پسآزمون

1/2۱

99/33

-2/3۱

3/92

3/392

پیگیری

0/3۱

99/93

-3/3۱

3/۱1

3/333

پیشآزمون

99/1۱

92

-3/93

3/32

3/923

پسآزمون

1/13

99/13

-2/93

3/93

3/333

پیگیری

0/93

92/3۱

-3/33

3/۱1

3/333

پیشآزمون

99/93

93/03

3/33

3/0۱

3/93۱

پسآزمون

99/0۱

99/3۱

-3/23

3/03

3/030

پیگیری

93/0۱

93/03

3/3۱

3/03

3/130

پیشآزمون

29/13

2۱/93

-3/۱3

9/33

3/۱۱3

پسآزمون

23/23

2۱/93

-9/13

9/13

3/330

پیگیری

90/93

2۱

-9/2۱

2/23

3/339

پیشآزمون

29/2۱

2۱/03

-9/93

3/01

3/930

پسآزمون

29/23

2۱/23

-9

9/32

3/332
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مجتبی مهدوی و همکاران

پیگیری

23/93

2۱/23

-9/۱۱

9/33

3/339

پیشآزمون

2۱/93

2۱/03

-3/33

9/29

3/911

پسآزمون

99/0۱

29

-1/93

9/19

3/333

پیگیری

99/3۱

29/3۱

-93

9/31

3/333

مقییاس فرسیییودگی تحصییییلی میاسیییلیاچ نیز نشیییان از افزایش میانگین

یافته های توصیفی حاصل از گروه نمونه بر اساس مقیاسهای سلامت

خردهمقیاسهای فرسودگی تحصیلی است (جدول .)2

روانی نشیییان میدهنید کیه شیییرکت در کارگاه امیدبخشیییی ،در مرحله
پسآزمون نسیییبیت بیه مرحلییه پیشآزمون بییه افزایش میییانگین در خرده

برای مقییایسیییه گروههییای پژوهش در متغیرهییای سیییلییامییت روان و

مقیاسهای این مقیاس منجر شییده اسییت و این میزان در زمان پیگیری نیز

فرسیودگی تحصیلی از تحلیل واریانس -طرح سنجش مکرر استفاده شد

به قوت خود باقی بوده اسیت؛ این در حالی اسییت که دادههای حاصل از

که نتایج آن در جدول  3ارائه شده است.

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسی تفاوت گروهها در متغیرهای پژوهش
متغیر
نشانههای
جسمانی
نشانههای
اضطراب
کارکرد
اجتماعی
نشانههای
افسردگی

خستگی عاطفی

بیعلاقگی
تحصیلی
ناکارآمدی
تحصیلی

منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجموع مجذورات

آماره F

سطح معنیداری

گروهها

999/090

9

999/090

2/39

3/333

مراحل

۱0/2۱9

9

۱0/2۱9

01/321

3/333

تعامل مراحل با گروه

۱1/3۱9

9

۱1/3۱9

91/919

3/333

مراحل

33/993

9

33/993

33/993

3/333

تعامل مراحل با گروه

3۱/099

9

3۱/099

33/329

3/333

گروهها

932/133

9

932/133

91/23

3/339

مراحل

2۱/۱۱9

9

2۱/۱۱9

91/۱۱3

3/339

تعامل مراحل با گروه

21/133

9

21/133

9۱/9۱2

3/333

گروهها

3/933

9

3/933

3/339

3/139

مراحل

3/2۱9

9

3/2۱9

2/99

3/993

تعامل مراحل با گروه

3/2۱9

9

3/2۱9

2/99

3/993

گروهها

19۱/933

9

19۱/933

93/00

3/333

مراحل

221/2۱9

9

221/2۱9

39/39

3/333

تعامل مراحل با گروه

9۱۱/۱۱9

9

9۱۱/۱۱9

23/319

3/333

گروهها

392/933

9

392/933

23/31

3/333

مراحل

93۱/۱۱9

9

93۱/۱۱9

29/90۱

3/333

تعامل مراحل با گروه

۱1/3۱9

9

۱1/3۱9

9۱/9۱1

3/333

گروهها

019/390

9

119/390

29/93

3/333

مراحل

322/399

9

322/399

۱9/339

3/333

تعامل مراحل با گروه

393/199

9

393/199

99/3۱9

3/333

نتایج تحلیل دادهها درباره تأثیر آموزش برنامۀ امیدبخشییی بر ارتقای

محاسیبهشده اثر خطی درونآزمودنی ( 01/321برای نشانههای جسمانی،

ابعیاد سیییلیامت روانی در دانش آموزان تیزهوش در معرض فرسیییودگی

 33/993برای نشیییانههای اضیییطراب 91/۱۱3 ،برای کارکرد اجتماعی ،و

تحصیلی نشان میدهد که اثرات اصلی درونآزمودنی و گروه و هم نین

 2/99برای نشییانههای افسییردگی) ،مشییاهده میشییود که بین میانگینهای

اثر تعاملی گروه و درونآزمودنی ،معنادار اسیییت .با توجه به ضیییریب F

علائم جسییمانی ،نشییانههای اضییطراب ،و کارکرد اجتماعی در سییه مرحله

939
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گروهها

۱1/99

9

۱1/99

1/1۱

3/311
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مجتبی مهدوی و همکاران

اندازهگیری ،تفاوت معناداری مشییاهده میشییود ( .)p<3/39هم نین اثر

بحث و نتیجهگیری

بینگروهی نشیییان میدهد بین میانگینهای علائم جسیییمانی ،نشیییانههای

هدف پژوهش حاضیر ،بررسی اثربخشی برنامه امیدبخشی بر ارتقای ابعاد

اضیییطراب ،و کارکرد اجتماعی شیییرکتکنندگان برحسیییب عضیییویت

سیییلیامیت روان و کاهش ابعاد فرسیییودگی تحصییییلی در دانش آموزان

گروهی «آزمایش و گواه» تفاوت معناداری مشیاهده میشود (.)p<3/39

تیزهوش در معرض فرسیییودگی تحصییییلی بود .نتایج پژوهش حاضیییر با

هم نین معنیاداری اثر تعیاملی نشیییان میدهد بین تفاوت نمرات افراد در

ییافتیههیای گریگز ( ،)99دانسیییتن ،فالکونر و پرایس ( )90و ناک ()22

زمییانهییای مختلف در گروه آزمییایش و گواه نیز تفییاوت معنییادار وجود

همسیو است .چنانکه گریگز ( )99که بیستوچهار مطالعه در حوز تأثیر

دارد؛ بنابراین با توجه به میانگینهای مشیییاهدهشیییده در بخش توصییییفی

امید بر سلامت روانی را مورد بررسی قرار داد ،در یک فرا تحلیل پیشنهاد

نتیجه گرفته میشیود که فرض صیفر رد شده و آموزش برنامۀ امیدبخشی

داد کیه امییددرمیانی با بهبود مهارتهای مقابلهای و بهزیسیییتی روانی در

در شرکتکنندگان گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه ،تأثیر بیشتری بر

ارتباط اسیت و عامل حفاظتی در ارتکاب به خودکشی محسوب میشود

علائم جسمانی ،نشانههای اضطراب ،و کارکرد اجتماعی در دانش آموزان

و در مبیادرت بیه رفتارهای سیییالم از منرر روانی ،مهثر اسیییت .هم نین

در معرض فرسودگی تحصیلی داشته است.

دانسیییتن و همکاران ( )90در پژوهش خود به بررسیییی ارتباط میان امید،

هم نین نتایج تحلیل دادهها درباره تأثیر آموزش برنامۀ امیدبخشی بر

مشیییارکیت اجتمیاعی ،و بهزیسیییتی روانی در افراد بیا مشیییکلات روانی

کیاهش ابعییاد فرسیییودگی تحصییییلی در دانش آموزان تیزهوش ،نشیییان

پرداختند و بدین نتیجه رسییییدند که امید و مشیییارکت اجتماعی میتواند

میدهد ،اثرات اصییلی درونآزمودنی و گروه و هم نین اثر تعاملی گروه

بهزیسیییتی و سیییلیامت روانی را پیشبینی کند .ناک ( )22نیز بدین نتیجه

و درونآزمودنی ،معنادار اسییت .با توجه به ضییریب  Fمحاسییبهشییده اثر

رسید که امید عامل مهمی در سلامت روان افراد مبتلا به سوءمصرف الکل

خیطی درونآزمودنی ( 39/39برای خسیییتگی عییاطفی 29/90۱ ،برای

محسوب میشود .از نرر ناک ( )22امید موجب کاهش میزان تنیدگی در

بیعلاقگی تحصیییلی ،و  ۱9/339برای ناکارآمدی تحصیییلی) ،مشییاهده

افراد میشود.

میشییود که بین میانگینهای خسییتگی عاطفی ،بیعلاقگی تحصیییلی ،و

از مجموع نتایج بهدستآمده میتوان چنین استنباط کرد که آموزش

ناکارآمدی تحصیلی در سه مرحله اندازهگیری ،تفاوت معناداری مشاهده

برنامۀ امیدبخشییی به شیییو شییناختی-رفتاری در ابعاد سییلامت روانی (جز

مییشیییود ( .)p<3/39هیمی ینین اثر بینگروهی نشییییان میدهیید بین

خردهمقیاس نشییانههای افسییردگی) و فرسییودگی تحصیییلی دانشآموزان

مییانگینهیای خسیییتگی عیاطفی ،بیعلیاقگی تحصییییلی ،و نیاکارآمدی

تیزهوش دبیرسییتانی مهثر بوده اسییت و به آنها در ارتقای سییلامت روانی

تحصییلی شیرکتکنندگان برحسب عضویت گروهی «آزمایش و گواه»

(جز خرده مقیاس نشییانههای افسییردگی) و کاهش فرسییودگی تحصیییلی

تفیاوت معناداری مشیییاهده میشیییود ( .)p<3/39هم نین معناداری اثر

کمک کرده است .در برنامۀ مورد استفاده در پژوهش ،بر روی داستانها

تعیاملی نشیییان میدهید بین تفاوت نمرات افراد در زمانهای مختلف در

و حکایات زندگی اعضای گروه تمرین شد و به در نتیجه مهلفههای امید،

گروه آزمیایش و گواه نیز تفیاوت معنادار وجود دارد؛ بنابراین با توجه به

اهداف ،گذرگاهها ،و نیروی عامل در داسییتانها و روایات افراد مشخد

میانگینهای مشییاهدهشییده در بخش توصیییفی نتیجه گرفته میشییود که

شد .پس از آن اهداف هرکدام از افراد شناسایی شد و به آنها خصوصیات

فرض صیییفر رد شیییده و برنامۀ امیدبخشیییی در شیییرکتکنندگان گروه

اهداف مناسییب گفته شیید .در گام بعدی ،از آنها خواسییته شیید تا اهداف

آزمیایشیییی نسیییبت به گروه گواه ،تأثیر بیشیییتری بر خسیییتگی عاطفی،

مهم و قابل دسییتیابی خود را اولویتبندی کرده و راههای رسیییدن به این

بیعلاقگی تحصیییلی ،و ناکارآمدی تحصیییلی در دانش آموزان تیزهوش

اهداف را مشخد کنند .یکی از بنیادیترین بخش در این برنامه ،تقویت

در معرض فرسودگی تحصیلی داشته است.

تفکر مثبت و مثبتاندیشییی بود و در مقابل ،تلاش شیید تا خودگوییهای
منفی در این افراد از میان برداشته شود.
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نتیایج بیهدسیییتآمده در این مطالعه را میتوان بر اسیییاس نرریه امید

ییافتیه دوم پژوهش آن بود کیه برنیامیه امییدبخشیییی موجب کاهش

اسینایدر اینگونه تبیین کرد که امیدبخشی از جمله برنامههای درمانی در

فرسیودگی تحصییلی در دانشآموزان تیزهوش میشود .نتایج این بخش

حوز روانشیناسیی مثبت اسیت .در این راسیتا به افراد کمک میشود به

از پژوهش همسیییو بیا ییافتیههیای گریگز و کراوفورد ( ،)91کیویلگان و

جای اینکه به نقاط ضعف خود توجه کنند ،توانمندیهای خود را در نرر

همکیاران ( )23و یوتسییییدی ،پاگولاتو ،کیریازوس و اسیییتالیکاس ()29

داشته باشند .افرادی که امید بالایی داشته باشند ،میتوانند از خود در برابر

اسییییت .چنییان ییه گریگز و کراوفورد ( )91در پژوهش خود روی 119

مشکلات روانی عدیدهای که سلامت جامعه را به خطر میاندازد ،هم ون

دانشییجو ،بدین نتیجه رسیییدند که امید نقش مهمی را در بهبود پیشییرفت

اضطراب ،مشکلات خواب ،و نشانگان بدنی ،محافرت کنند .این دسته از

تحصیلی ایفا کرده و بهزیست ی عاطفی افراد را افزایش میدهد .کیویلگان

افراد ،اهیداف واقعبینانهتری دارند .داشیییتن اهداف واقعبینانه و به دور از

و همکاران ( )23نیز در پژوهش خود بدین نتیجه رسییییدند که مهلفۀ امید

ارراق و مبیالغه ،موجب میشیییود که افراد به توانمندیهای خود بیشیییتر

موجب بهبود عملکرد تحصییلی و معدل افراد میشود .هم نین یافتههای

توجه داشییته باشییند و متناسییب با این توانمندیها ،اقدام به هدفگذاری

پژوهش یوتسیییییدی و همکیاران ( )29نیز حیاکی از آن بود کیه امیید به

کننید و در نتیجیه احسیییاس درماندگی را از خود دور کنند .متعاقباً آن ه

طورکلی نقش مثبتی در عملکرد تحصییییلی و شیییغلی ایفا میکند و امید

روی خواهد داد این اسیییت که افراد امیدوار ،در مقابل رویدادهای منفی،

همبسیتگی مثبتی با بهزیسیتی و عملکرد تحصیلی دارد .در تبیین یافتههای

مقاومتر خواهند بود .از سیوی دیگر ،امید نوعی احساس است که احتمال

این پژوهش بر اسیییاس نرریییۀ امییید اسییینییایییدر ( )39میتوان بیییان کرد

وقوع هرگونه رفتار یا رویداد خوشییایند در آینده را در ذهن فرد امیدوار،

ازآنجیاییکه مداخلههای امیدبخشیییی بر مبنای رویآوردهای شیییناختی

تداعی میکند (.)39

رفتاری طراحی شدهاند ،مهثر بودن این مداخلهها دور از انترار نیست .در

اسییاس نرریه اسیینایدر این اسییت که از منرر رویآورد امیدبخشییی ،سییه

تحریفشیییده و رفتیار ناکارآمد خود را تشیییخید دهد .به طورمعمول،

الگوی انسیداد وجود دارد که افراد را مستعد مشکلات روانی میکند)9 :

برنامههای مداخله با تشییویق به بازنگری احسییاسها و هیجانها ،فرد را به

مسیییدود شیییدن ییک هیدف مهم و اسیییاسیییی )2 ،انتخیاب اهیدافی که

سیییوی آگاهی هیجانی سیییوق میدهند .این برنامهها ،توانایی افراد را در

رضایتبخش نیستند ،و  )3انترار تعمیمیافته برای شکست ( .)39هم نین

تمرکز بر احسیییاسهیا در برخورد بیا افراد و رویدادها ،بسیییط هیجانها،

از منرر امیدبخشیییی ،از دسیییت رفتن عامل با انسیییداد هدف و ناتوانی در

اسیتفاده از هیجان ها در تسهیل تفکر ،فهم دلایل و پیامدهای احساسهای

ایجاد مسیییرهای مناسییب میتواند افراد را دچار مشییکلات روانی کند .با

خود و توانیایی فهم ارتبیاط بین هیجیانها و تفسییییر آنها ،بهبود میدهند.

توجه به اهمیت انسییداد اهداف در بروز مشییکلات روانی ،در امیدبخشییی

هم نین در تبیین این یافتهها بر اساس نرریۀ امید اسنایدر ( )39باید اذعان

سییعی بر آن اسییت که الگوی انسییداد اهداف مورد بررسییی قرار گرفته و

داشت که امید متضمن توانایی فرد در ادراک اهداف ،توسعۀ راهبردها یا

اصییلاح شییود تا مشییکلات روانی افراد کاهش یابد و آسیییبپذیری آنها

روشهیای ویژه برای دسیییتییابی بیه این اهداف ،و آراز و حفظ انگیزش

نسبت به این اختلالها کاهش یابد .هم نین به افراد آموزش داده میشود

برای اسیتفاده از این راهبردها اسیت .امید شامل عمل متقابل میان روشها

تا با نگاه مجدد به حیطههای مهم و ارزشییمند زندگیشییان ،اهدافی مهم،

و عییامییلهیا اسیییت و مجموعییۀ شییینییاختی را مشیییخد میکنیید کییه در

رضیییایتبخش ،قابل دسیییتیابی ،متناسیییب با شیییرایط و امکانات ،و قابل

موقعیتهای مختلف مورد اسیییتفاده قرار میگیرند که از این نرر امید از

اندازهگیری تعیین کرده و برای دسییتیابی به آنها ،گذرگاههای متعددی را

سیایر سازههای روانشناسی مثبت ،مجزا است .افرادی که امیدوار هستند،

در نرر گیرند .به همین دلایل اجرای برنامه مداخلهای به کار گرفته شیییده

اندیشیههای مثبت بیشتری دارند و این افراد بیشتر از افراد ناامید به اهداف

در این مطیالعیه توانسیییتیه اسیییت سیییلامت روانی افراد را افزایش داده و

خود دست مییابند (.)9۱

فرسودگی آنان را کاهش دهد.
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یکی دیگر از دلیاییل اثربخشیییی برنیامیه امیددرمانی در این مطالعه بر

این شییییو درمییانگری بییه بیمییار کمییک میشیییود تییا الگوهییای تفکر

اثربخشی آموزش برنامۀ امیدبخشی بر ارتقای سلامت روانی دانشآموزان تیزهوش
پژوهش حاضییر نیز همانند سییایر پژوهشها با محدودیتهایی مواجه

افراد را در برابر هیجیانهیای منفی و عوامیل خطرسیییاز مانند رویدادهای

بود کیه بیاید در کاربرد یافتهها به آنها توجه کرد .وجود برخی متغیرهای

تنشآور زنییدگی حمییایییت کننیید ،در نتیجییه بییه نرر میرسییید ،تییدوین

کنترل نشیییده مزاحم همیاننید وضیییعیت مالی خانوادهها ،تعداد فرزندان،

برنامههای پیشیگیرانه بر اساس نرریه امید و استفاده از نقش پیشگیرانه آن

تحصییییلیات والیدین و موقعییت اجتماعی آنها ،محدود بودن تعداد افراد

برای دانشآموزان و نوجوانان ،مفید باشد.

شییرکتکننده ،منحصییر بودن نمونه پژوهش به پسییران ،و عدم اسییتفاده از
روش نمونهگیری کاملاً تصیییادفی از محدودیتهای پژوهش حاضیییر به
شیییمار میروند .بر این اسیییاس پیشییینهاد میشیییود که در سیییطح نرری،
پژوهشهای آینده با لحاظ کردن این موارد ،بر توان تعمیمپذیری و رنای

تشککر و ددردانی :این پژوهش برگرفته از پایاننامۀ کارشیناسیی ارشید آقای
مجتبی مهدوی در رشتۀ روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران
بیا شیییمیاره  31۱/1و با راهنمایی دکتر احمد به پژوه و مشیییاورت دکتر سیییعید
حسین زاده اسیت .مجوز اجرای پژوهش حاضیر از سوی اداره آموزش و پرورش

اطلاعات بهدسیتآمده بیافزایند .به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش

شهرستان سبزوار با شماره مجوز  92۱/2در تاریخ  9311/30/1صادر شده است.

حاکی از آن بود که برنامۀ امیدبخشیییی بر سیییلامت روان و فرسیییودگی

بدینوسیله از مس ولین اداره آموزشوپرورش مخصوصاً کارشناس هسته مشاوره

تحصیلی دانشآموزان تیزهوش مهثر است .بر این اساس پیشنهاد میشود

کیه همیاهنگی بیا میدارس جهت اجرای این مطالعه را انجام دادند و هم نین از

ترتیبی اتخاذ شود که برنامههای آموزش شناختی ،مبتنی بر ارتقای امید به

کیادر اداری و مربییان مدارس و افراد نمونه که در اجرای این طرح به ما کمک

عنوان بخشیی از برنامههای آموزش ضمن خدمت مشاوران مدارس مورد

کردند ،تشکر و قدردانی میشود.

توجه قرار گیرد تا بتوانند با بهرهگیری از آن ،سلامت روانی دانشآموزان
را ارتقا داده و فرسودگی تحصیلیشان را کاهش دهند .هم نین ،با توجه
به اعتقاد و باور روانشیناسان مثبتگرا مبنی بر اینکه صفتهای مثبت قابل
اندازهگیری ،میتوانند به عنوان متغیر واسیییطهای در نرر گرفته شیییوند تا
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تضکاد منافع :نویسندگان این مطالعه هیچ گونه تضاد منافع را گزارش نکردند.
هم نین لازم به ذکر است که این مطالعه بدون حمایت مالی انجام هیچ سازمانی
انجام شییده اسییت و تمامی یافتههای پژوهش به طور دقیق و شییفاف بیان شییده
است.
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