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Abstract
Aim: Present study was conducted aiming to investigate
the effectiveness of positivist psychotherapy on irrational
beliefs and psychological hardiness in gifted students.
Method: it was an experimental study with pretest,
posttest, control group and six-month follow-up. The
statistical population of the present study was secondary
high school gifted male students in the city of Shahrekord
in academic year 2017-18. The sample under study
included 40 gifted students who were selected through
simple random sampling method and randomly replaced
into experimental and control groups (20 in each group).
The experimental group received ten sessions of therapy
interventions of positivist psychotherapy during two
months while the control group didn’t receive any
intervention in the study. The applied instruments
included irrational beliefs questionnaire (Jones, 1969) and
psychological hardiness scale (Kobasa, 1990). The data
taken from the study were analyzed through repeated
measurement ANOVA. Result: The results showed that
positivist psychotherapy has been effective on the
decrease of irrational beliefs and increase of psychological
hardiness in secondary high school gifted male students.
This effect was stable during six-month follow-up.
Conclusion: Considering the results of present study,
positivist psychotherapy can be applied as a suitable
method to decrease irrational beliefs and improve
psychological hardiness in the gifted students.
Keywords: Positivist psychotherapy, irrational beliefs,
psychological hardiness, gifted students
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 پژوهش حاضر با هدف اثربخشی رواندرمانی مثبتنگر بر باورهای غیرمنطقی:هدف
 روش: روش.شآموزان استعدادهای درخشان انجام شد
 و سرسختی روانشناختی دان

 پسآزمون با گروه گواه و دوره-پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون
 جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان استعداد.پیگیری شش ماهه بود
 نمونه. بود6931-79 درخشان پسر مقطع متوسطه دوم شهر شهرکرد در سال تحصیلی
 دانش آموز استعداد درخشان بود که به شویه نمونهگیری04 مورد مطالعه شامل
تصادفی ساده انتخاب و با انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند
 جلسهای روان درمانی10  گروه آزمایش مداخالت درمانی.) نفر02 (هر گروه
 این در حالی است که گروه گواه.تنگر را در طی دو ماه و نیم دریافت نمودند
 مثب
 ابزارهای مورد استفاده شامل.هیچگونه مداخلهای را در طول پژوهش دریافت نکرد
، ) و مقیاس سرسختی روانشناختی (کوباسا1969 ،پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (جونز
 دادههای حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر. ) بود1990
 نتایج نشان داد رواندرمانی مثبتنگر بر: یافتهها.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
شآموزان استعدادهای
 کاهش باورهای غیرمنطقی و افزایش سرسختی روانشناختی دان
 این اثر در طول پیگیری شش ماهه.درخشان پسر دوره دوم متوسطه مؤثر بوده است
، با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر: نتیجهگیری.همچنان ماندگار بوده است
یتواند به عنوان روشی مناسب به منظور کاهش باورهای
 رواندرمانی مثبتنگر م
غیرمنطقی و بهبود سرسختی روانشناختی دانش آموزان استعداد درخشان استفاده
.گردد
 سرسختی، باورهای غیرمنطقی، رواندرمانی مثبتنگر:کلید واژهها
 استعداد درخشان،روانشناختی

79 13 /7/8 :تاریخ دریافت
79 13 / 12 /4 :تاریخ پذیرش
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مقدمه
یباشد و دانش آموزان استعداد درخشان از جایگاه ویژهای
بدون ترديد مهمترين سرمايه هر جامعهای ،منابع انساني م 
برخوردارند .در نتیجه هر جامعهای که در صدد توسعه و پیشرفت باشد ،باید به دانش آموزان استعداد درخشان توجه ویژه
نموده و شرایط پیشرفت همه جانبه این افراد را فراهم نماید .یکی از متأثر کننده ترین موضوعات در زمینه آموزش و
پرورش دانش آموزان استعداد درخشان این موقعیت است که یک دانش آموز استعداد درخشان نتواند در پایه تحصیلی

یاش ،عمل کند (امریک 1992 ،1؛ وایت ،گراهام و بالس .) 2018 ،2این پدیده ،عدم پیشرفت
خود ،مطابق با توانایی ذهن 
یباشد (سولیمن نجهد و سهران.) 2002 ،4
یشود که مسئله جدیدی نم 
تحصیلی 3در دانش آموزان استعداد درخشان نامیده م 

یتوان به سرسختی روان شناختی 5اشاره نمود
شآموزان نقش دارد که از آن جمله م 
عوامل مختلفی در پیشرفت تحصیلی دان 

(نریمانی ،امینی ،برهمند و ابوالقاسمی .)6 38 1 ،سرسختی روانشناختی توسط کوباسا ) ۱۹۷۹ ( 6بر پایه نظریههای روانشناسان

وجودی در مورد درجه و شدت یک زندگی صحیح ،صورت بندی شد (کالگ و برادلی .) 2014 ،7بر این اساس فردی که
سرسختی روانشناختی باالیی دارد ،سه مشخصه عمومی دارد؛ قادر به کنترل یا تاثیرگذاری بر روی حوادث است و
یداند؛ توانایی احساس عمیق در آمیختگی و یا تعهد نسبت به فعالیتهایی که انجام
فشارزاهای روانی را قابل تغییر م 
یدهد ،دارد و به این امر اعتقاد دارد که تغییر یک مبارزه هیجان انگیز برای شدت بیشتر است و آن را جنبهای از زندگی
م 

یشان همچون شغل ،خانواده و روابط بین
یداند (همیلتون و شرمن .) 2015 ،8این اشخاص با بسیاري از جنبههای زندگ 
م 
یکنند و موقعیتهای مثبت و یا منفی را که به
یشوند ،براي حل مشکالت ،به مسؤلیت خود تأکید م 
ًال درآمیخته م 
فردي کام ًال
یدانند تا تهدیدي براي امنیت و آسایش خویش
سازگاري مجدد نیاز دارد ،فرصتی براي یادگیري و رشد بیشتر م 

(دیویدسون ،نویرمن و ساسور .) 2016 ،9شواهد پژوهشی نشان دادهاند سرسختي روانشناختی به عنوان عامل تجربه پذيری در

حفظ سالمت و افزايش عملكرد با وجود وضعيت فشارزا است (ویب .) 2011 ،10در نتیجه در صورتی که دانش آموزان
استعداد درخشان از سرسختی روان شناختی باالیی برخوردار باشند با بهره گیری از هوش باالی خود ،قادر خواهند بود به
حداکثر توانایی ذهنی خود دست یابند.
اما عوامل روانشناختی و شناختی گوناگونی هستند که میتوانند با تأثیر بر سرسختی روانشناختی ،پیشرفت تحصیلی

شهای انجام شده در این زمینه نشان داده باورهای غیرمنطقی میتوانند سرسختی
شآموزان را متأثر سازند .نتایج پژوه 
دان 
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روانشناختی را تحت تأثیر قرار دهند (شهپری ،اصفهانی خالقی و بنکداری .)59 13 ،باورها 1قوانيني هستند که به وسيله آنها
یکند آنچه شخص آگاهانه فکر
یکند .زماني که یک واقعه رشته افکار را فعال م 
فرد تجربيات خود را تعبير و تفسير م 

یکند ،بستگي به باورهاي بنيادين وی دارد که به صورت نيمه آگاه در مورد آن واقعه به کار مي افتد (فرگات.) 2003 ،2
م 
توانا يي پيش بيني تجربههای فردي و معني بخشيدن به آنها امري سودمند و در واقع ضرورتي براي کارکرد بهنجار است .اما
ضهای ناکارآمد
ضها انعطاف ناپذير ،افراطي و مقاوم در برابر تغییراتاند و در نتيجه ناکارآمد هستند .وقتي فر 
برخي از فر 
یانگیزند .این چرخه در نهایت موجب پیدایش باورهای غیرمنطقی در افراد میشود
فعال شدند ،افکار خودآيند منفي را بر م 
(مولر و وندرمرو.) 2017 ،3

یشوند (مهین ترابی،
ًال با كلمات بايد و حتم ًاًا بيان م 
باورهاي غيرمنطقي ،توقعات خشك و تعصب آميزي هستند كه معمو ًال
مظاهری ،صاحبی و موسوی )09 13 ،و شامل مواردی از قبیل انتظار تأیید از دیگران ،بیش از اندازه از خود انتظار داشتن،
یمسئولیتی عاطفی (کنترل هیجانی) ،نگرانی زیاد توأم با اضطراب (توجه مضطربانه)،
سرزنش کردن ،واکنش به ناکامی ،ب 
اجتناب از رویارویی با مشکالت ،وابستگی ،درماندگی نسبت به تغییر و کمالطلبی (کمالگرایی) هستند (هایس ،استروشال

و ویلسون .) 2012 ،4در همین راستا باید بیان نمود که بروز باورهای غیرمنطقی منجر به آسیب سرسختی روانشناختی در
دانش آموزان استعداد درخشان خواهد شد و این سرسختی روانشناختی بر پیشرفت تحصیلی این گروه تأثیر گذار خواهد
بود .از آن جایی که شرط مهم برای رشد و شکوفایی هر جامعهای وجود افراد آگاه ،کارآمد و خالق است و پیشرفت
تحصیلی به عنوان یک عامل مهم در تقویت انگیزش سبب ایجاد انرژی و جهت دهی مناسب به رفتار ،عالیق و نیازهای
یگردد ،اعمال مداخلهای مناسب جهت بهبود باورهای غیر منطقی و سرسختی روان شناختی
افراد در نیل به اهداف جامعه م 
و ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استعداد درخشان با توجه به اینکه این گروه مهمترین سرمایه انسانی جامعه
یگردد.
یباشند ،احساس م 
م 

یتواند با معطوف
شها نشان دادهاند که آموزش مثبت نگری 5م 
در راستای انتخاب مداخلهای مناسب در این زمینه ،پژوه 
شهای آنی و لحظهای رهایی یابد و تالش و کوشش خود
کردن زندگی فرد به آینده از گذشته نگری منفی و همچنین کن 
را به منظور نیل به اهداف متعالی ،مضاعف نماید به گونهای که نوعی آینده گرایی و آینده اندیشی را در فرد تقویت

یتواند پیامدهای مثبت متعددی را به دنبال داشته باشد (آلبرتو و جوینر .)0 201 ،6از اهداف اصلی
ینماید که خود م 
م 
تنگری این است که به جای توجه به جنبههای مرضی و بیمارگونه ،جنبههای مثبت شخصیت انسان را مّدّد
روانشناسی مثب 
یها و ضعفهای بشری برتوانایی های انسان مثل شاد
یدهد .روانشناسی مثبت نگر به جای توجه مفرط به ناتوان 
نظر قرار م 
زیستن ،لّذّذت بردن ،قدرت حل مسئله و خوش بینی متمرکز شده است (پیترسون و سلیگمن.) 2006 ،7

1
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شبینانه در زندگی است (موریس و مایربکر.) 2015 ،1
مثبت نگری به معنای داشتن نگرشها ،افکار ،رفتار و کرداری خو 
یبرند و اغلب سالمتر از دیگران هستند و اعتقاد دارند شكست فقط
افراد داراي نگرش مثبت عموم ًاًا از زندگي بيشتر لذت م 
كي

پديده موقت است و علتهای آنها محدود به اين كي

مورد است .چنين افرادي در مقابل شكست از كوره در

یکنند (فردمن ،جیمز ،کافلر و
یروند ،بلكه با وضعيت نامناسب مواجه شده و به مقابله با آن پرداخته و بيشتر تالش م 
نم 

شهای انجام شده بر اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر باورهای غیر منطقی (ارجمند نیا ،وطنی و
گلدبرگ .) 2016 ،2پژوه 
حسن زاده )59 13 ،و سرسختی روان شناختی (غالمی حیدر آبادی ،نوابی نژاد ،شفیع آبادی و دالور )29 13 ،تاکید کردهاند
لیکن تا کنون اثربخشی این درمان بر باورهای غیرمنطقی و سرسختی روان شناختی دانش آموزان استعدادهای درخشان
بررسی نشده است که با توجه به بینش فراشناختی باالتر این گروه نسبت به سایر افراد ،این بررسی قابل تأمل است.
یشوند از یک سو
در نتیجه با توجه به آنکه دانش آموزان استعداد درخشان از مهمترین سرمایههای انسانی جامعه محسوب م 
و اهمیت تأثیر منفی باورهای غیر منطقی در سرسختی روانشناختی و نقش سرسختی روانشناختی در پیشرفت تحصیلی دانش
شهای اندک در زمینه دانش آموزان استعداد درخشان در کشور ،و لزوم
آموزان از سوی دیگر ،و با در نظر گرفتن پژوه 
انتخاب بهترین مداخله در مقطعی از زمان به لحاظ صرفه بهینه زمان و هزینه ،پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان
درمانی مثبت نگر بر باورهای غیرمنطقی و سرسختی روانشناختی دانش آموزان استعدادهای درخشان را داشت و خواستار
تنگر بر باورهای غیرمنطقی و سرسختی روانشناختی این دانش آموزان
پاسخگویی به این سؤال بود که آیا روان درمانی مثب 
مؤثر است؟ سؤاالت اين پژوهش با اين هدف تدوين شدهاند كه اثربخشی روان درمانی مثبتنگر بر باورهای غیرمنطقی و
سرسختی روانشناختی دانش آموزان استعدادهای درخشان پسر دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد ارزیابی گردد.
روش

روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری شش ماهه بود .جامعه آماری

پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان استعداد درخشان پسر مقطع متوسطه دوم شهر شهرکرد در سال  6931تشکیل دادند
که برابر با  276نفر بود .حجم نمونه با استفاده از جدول کوهن با اندازه اثر  0/5و توان آزمون  0/ 75برابر  15نفر برای هر
گروه بر آورد شده است که به منظور اعتبار بخشی به نتایج  02نفر برای هر گروه در نظر گرفته شد .بنابراین پس از اخذ
کداخالق به شماره ( )Ir.Iau.Shk.Rec.1397.003با توجه به در دسترس بودن تمام جامعه آماری با استفاده از قرعه کشی
به صورت تصادفی ساده انجام و تعداد  04نفر انتخاب شدند (یک گروه آزمایش و یک گروه گواه :هر گروه  02نفر).
کهای ورود پژوهش شامل :تحصیل در مرکز استعدادهای درخشان ،تمایل شخصی برای شرکت در پژوهش ،عدم ابتال
مال 
به اختالالت روانی حاد یا مزمن (با توجه به پرونده مشاورهای) ،عدم مصرف داروهای روان پزشکی از  3ماه قبل (از طریق
پرسش از مراجعین)؛ معیارهای خروج شامل :عدم همکاری ،عدم انجام تکالیف ارائه شده در جلسات ،غیبت بیش از 2
تنگر سلیگمن و چیزنتمیهایلی (  )0 200در طول ده
جلسه و انصراف از پژوهش بود .در مرحله بعد ،مداخله روان درمانی مثب 
.Muriss & Mayerbecker
.Fredman,James,Kafler&Goldberg

1
2
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هفته (جلسات  2ساعته هفتگی) برای دانش آموزان گروه آزمایش به اجرا در آمد که خالصه این مداخله در جدول  1ارائه
شده است ،اما گروه کنترل هیچگونه مداخلهای دریافت نکردند .در مرحله نهایی (پس آزمون) نیز ،مجدد ًاًا میزان باورهای
غیرمنطقی و سرسختی روانشناختی هر سه گروه مورد سنجش قرار گرفتند .شش ماه پس از اجرای پس آزمون ،مجدد ًاًا
متغیرهای وابسته هر سه گروه اندازه گیری شد.
ابزار

1

پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز ()IBT

یها در پژوهش حاضر از پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (  ) 1969بهره گرفته
برای سنجش باورهای غیرمنطقی آزمودن 

شد .این پرسشنامه دارای  100سؤال است که شامل جمالتی درباره باورها و احساسات افراد نسبت به چیزهای مختلف است
که ممکن است برای آنها وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد .این پرسشنامه ،مؤلفههای نیاز به تأیید دیگران ،انتظار باال
از خود ،تمایل به سرزنش ،واکنش نسبت به ناکامی ،بی مسئولیتی هیجانی ،نگرانی زیاد توام با اضطراب ،اجتناب از مشکل،
یدهد .نمره گذاری این پرسشنامه به صورت پنج
وابستگی ،درماندگی نسبت به تغییر و کمال گرایی را مورد سنجش قرار م 
یباشد بدین صورت که برای گزینه به شدت مخالف ()1؛ تا حدی مخالف ()2؛ نه مخالف و نه
درجهای در مقیاس لیکرت م 
یشود .دامنه نمره گذاری برای هر خرده مقیاس
موافق ()3؛ تا حدی موافق ( )4و به شدت موافق ( )5امتیاز در نظر گرفته م 
یباشد .جونز (  ) 1968با استفاده از روش آزمون مجدد اعتبار آزمون را
بین  10تا  50و برای کل مقیاس ،بین  100تا  500م 
 0/ 92و پایایی هر یک از مقیاسهای دهگانه آن  0/ 66تا  0/ 80نشان داد .تقی پور اعتبار اين آزمون را از طريق ضريب
آلفاي كرونباخ  0/ 71بدست آورد (باباخانی و رضایی .)59 13 ،در پژوهش باباخانی و رضایی (  )59 13اعتبار آزمون با روش
تحليل عاملي تأ يي د شد .آلفای کرونباخ به دست آمده از پژوهش حاضر برای خرده مقیاسهای نیاز به تأیید دیگران ،0/ 72
انتظار باال از خود  ،0/ 64تمایل به سرزنش  ،0/ 75واکنش نسبت به ناکامی  ،0/ 73بی مسئولیتی هیجانی  ،0/ 67نگرانی زیاد
توآم با اضطراب  ،0/ 71اجتناب از مشکل  ،0/ 73وابستگی  ،0/ 69درماندگی نسبت به تغییر  ،0/ 76کمال گرایی  0/ 68و
باورهای غیر منطقی  0/ 76بوده است.
مقیاس سرسختی روانشناختی کوباسا ( ) 1990

یها در پژوهش حاضر از مقیاس سرسختی روانشناختی کوباسا بهره گرفته
برای سنجش سرسختی روانشناختی آزمودن 
یشود .مقياس سرسختي كوباسا (  ) 1990كي
م 

پرسشنامه خودگزارش دهي است كه ميزان سرسختي روان شناختي افراد با

یباشد .آزمودني براي پاسخگو يي
یشود و داراي  50ماده و سه خرده مقياس كنترل ،تعهد و مبارزه جو يي م 
آن سنجيده م 
بايد نظر خود را در كي

ًال صحيح نيست ،تقريب ًاًا صحيح است ،غالب ًاًا صحيح است و كام ًال
ًال
مقياس ل كي رت  4درجهای (اص ًال

یباشد .جمع
یباشد .دامنه نمره گذاری این پرسشنامه بین  0تا  051م 
صحيح است) بيان كند .نمره گذاري مقياس از  0تا  3م 
یدهد و همچنین جمع کل نمرات خرده مقیاسها،
مربوط به امتیازات هر خرده مقیاس ،نمره آن خرده مقیاس را به دست م 
یدهد (اصلی آزاد و همکاران .)59 13 ،آزمون ویژگی شخصیتی سرسختی
نمره کل سرسختی روانشناختی افراد را نشان م 
. Jones Irrational Beliefs Test

1
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(کوباسا )6791 ،توسط دژکام و قربانی ترجمه و روایی صوری و محتوایی آن برابر با  0/ 82و  0/ 77محاسبه شده است
یدهد که مؤلفههای سرسختی یعنی تعهد ،کنترل و چالش هر
(نریمانی و عباسی ) 1388 ،و مطالعه جمهری (  ) 1380نشان م 
یک به ترتیب ازضریب پایایی  0/ 68 ،0/ 72و  0/ 65برخوردارند و این ضرایب برای کل صفت سخت رویی  0/ 78محاسبه
شده است .آلفای کرونباخ به دست آمده از پژوهش حاضر برای خرده مقیاسهای تعهد برابر با  ،0/97كنترل  ،0/ 78مبارزه
 0/ 75و برای نمره کل سرسختی روان شناختی  0/97بوده است.

جو يي

روند اجرای پژوهش

پس از تعیین اهداف پژوهش ،در آغاز درمان شرکت کنندگانی که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند،

پرسشنامههای پژوهش را به منظور اجرای پیش آزمون ،تکمیل نمودند و نفرات به صورت تصادفی به دو گروه گمارش
شدند .پس از آن شرکت کنندگان در گروه آزمایش به مدت  10جلسه دو ساعته از پروتکل مثبت نگری سلیگمن و

صهایی كه در
چیزنتمیهایلی )0 200 ( 1بهره گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکردند .در پايان جلسات ،شاخ 
پيش آزمون ارزيابي شده بودند مجدد ًاًا مورد ارزيابي قرار گرفتند .همچنين كي

پیگیری شش ماهه نيز انجام شد.

جدول  :1خالصه جلسات روان درمانی مثبت نگر
جلسه

هدف

محتوا و تکلیف

1

آشنایی اعضای گروه با یکدیگر ،تشریح اهداف و قوانین گروه ،ارائه توضیحاتی پیرامون جلسات آموزشی

ثبت حاالت هیجانی خود پس از احساس ناامیدی

2

آشنا کردن افراد با ویژگیها و آثار امید و ناامیدی

یادداشت چگونگی تأثیرگذاری وقایع مثبت بر کاهش ناامیدی

3

توجه دادن افراد به نقاط قوت خود

یادداشت نقاط قوتی که در خود سراغ دارند

4

بیان نقاط قوت خود از دید دیگران

ییابند و افزودن آن به یادداشت خود
یهایی که در طول هفته به آن دست م 
توانای 

5

بیان حداقل  5تا  10تجربه و خاطره مثبت برای اعضای گروه

ثبت تجارب شیرین خود در هفته اخیر

6

گوش دادن به تجربیات خوب اعضای گروه و استخراج ویژگیهای مثبت و نقاط قوت یکدیگر از آنها

یها و نقاط مثبت چیزهایی که با آن برخورد دارند
تمرین تمرکز بر خوب 

7

یها و نقاط قوت آنها به طور مستقیم و با نگاه کردن به چشمان یکدیگر
تعامل نزدیکتر افراد با یکدیگر از طریق بیان خوب 

تمرین توانایی اعتماد به توانمندیهای خود.

8

تهیه لیستی از همه نقاط قوت خود که تا کنون به آن پی بردهاند

جمع آوری هر ویژگی مثبتی که تا کنون در مورد خود به آن دست یافتهاند

9

اولویت بندی نقاط قوت و توانمندیها

یهای خود
کم گرفتن از دیگران برای تهیه و اولویت بندی لیستی از همه توانمندیها و خوب 

ارائه شواهد و معیارهایی که با ارزشترین و معتبرترین نقاط قوت آنان قابل اتکاء هستند

ثبت وقایع ،تعیین زمان اجرای پس آزمون و آزمون پیگیری ،تقدیر و تشکر از اعضاء.

10

در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل دادهها از دو سطح آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد .در سطح آمار توصيفي از
ميانگين و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون کلموگروف-اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن توزيع
سها و از آزمون موچلی جهت بررسی پیشفرض کرویت استفاده شد .در
متغيرها ،آزمون لوين براي بررسي برابري واريان 
شآموزان استعدادهای
نهایت جهت اثربخشی رواندرمانی مثبتنگر بر باورهای غیرمنطقی و سرسختی روانشناختی دان 
درخشان از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده گردید .نتايج آماري با استفاده از نرمافزار آماري SPSS- 23

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
یافتهها

با توجه به یافتههای جمعیت شناختی ،میانگین سن دانش آموزان در گروه آزمایش  14 / 85 ±1/ 38سال و در گروه گواه
 15 / 50 ±2/ 06سال بود .همچنین در گروه آزمایش بیشترین فراوانی مربوط به پایه تحصیلی دهم و در گروه گواه مربوط به

پایه یازدهم بود.
.Csikszentmihalyi

1
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جدول  :2ميانگين و انحراف استاندارد گروه آزمايش و كنترل در مقیاسهای باورهای غیرمنطقی و سرسختی روان شناختی
متغیرها

مرحله

گروه آزمایش
میانگین

باورهای غیرمنطقی

سرسختی روانشناختی

گروه گواه

انحراف استاندارد

میانگین

پیش آزمون

326 / 50

پس آزمون

308

12 / 50

پیگیری

302 / 25

13 / 19

پیش آزمون

71 / 80

10 / 05

70 / 10

پس آزمون

81 / 35

9/ 71

70 / 30

پیگیری

83 / 05

9/ 28

69 / 90

انحراف استاندارد

13 / 91

327 / 25

14 / 43

321 / 50

17 /20

320 / 35

17 / 06
9/ 38
8/ 33
8/ 30

ضهای آزمونهای پارامتریک مورد سنجش قرار
شفر 
قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون واریانس با اندازهگیری مکرر ،پی 
گرفت .بر همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که پیش فرض نرمال بودن توزیع نمونهای دادهها در
سآزمون و
متغیرهای باورهای غیرمنطقی و سرسختی روان شناختی در گروههای آزمایش و گواه در مراحل پیشآزمون ،پ 
پیگیری برقرار است ( .)f=0.33, 0.55 p>0.05همچنین پیشفرض همگنی واریانس نیز توسط آزمون لوین مورد سنجش
سها رعایت شده است ( f=1.13,
شفرض همگنی واریان 
یداد پی 
قرار گرفت که نتایج آن معنادار نبودکه این یافته م 

شآزمون گروههای آزمایش و گواه در متغیرهای
 .)p>0.05از طرفی نتایج آزمون  tنشان داد که تفاوت میانگین نمرات پی 

وابسته (باورهای غیرمنطقی و سرسختی روان شناختی) معنادار نبوده است (  .)p<0. 05همچنین نتایج آزمون موچلی بیانگر
آن بود که سپیشفرض کرویت دادهها در متغیرهای باورهای غیرمنطقی و سرسختی روان شناختی رعایت شده است
( .)p>0.05برای بررسی اثربخشی رواندرمانی مثبتنگر بر باورهای غیرمنطقی و سرسختی روان شناختی دانش آموزان
استعدادهای درخشان از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شده است .در این تحقیق یک عامل درون آزمودنی
سآزمون و پیگیری بود و یک عامل بین
شآزمون ،پ 
وجود داشت که زمان اندازهگیری متغیر پژوهش در سه مرحله پی 
آزمودنی وجود داشت که آن عضویت گروهی بود.
جدول  :4تحلیل واریانس با واریانس با اندازهگیری مکرر جهت بررسی تفاوت گروهها در متغیر پژوهش
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار f

مقدار p

اندازه

توان آزمون

اث ر
باروهای غیرمنطقی

مراحل
گروهبندی

1

3488 /04

6/ 80

2

807 / 90

28 /79

0/ 0001

0/ 44

1

خطا

2118 / 86

مراحل

927/ 51

2

364 / 75

87 / 35

0/ 0001

0/ 69

1

گروهبندی

8041/ 17

1

8041/ 17

91 /88

0/ 0001

0/ 76

1

تعامل مراحل و گروهبندی

743 / 11

2

88/79

0/ 0001

0/ 70

1

خطا

317 / 67

تعامل مراحل و گروهبندی
سرسختی روان شناختی

5353 / 31
3488 /04

2

2676 / 65

96

0/ 0001

5161/ 81

76

0/61

0/ 68

27 /88

371 /55
76

0/20

0/ 71

1

4/ 17

یزات  Fاثر تعامل مراحل و گروه برای متغیر باورهای غیرمنطقی ( ) 28 /79و
همانگونه که نتایج جدول  4نشان میدهد که م 
یدهد که گروههای آزمایش و
یدار است .این یافته نشان م 
سرسختی روان شناختی ( )88/79است که در سطح  0/ 001معن 
سآزمون و
شآزمون ،پ 
گواه از لحاظ متغیرهای پژوهش (باورهای غیرمنطقی و سرسختی روان شناختی) در سه مرحله پی 
یداری دارند .جهت بررسی تفاوت گروه آزمایش با گروه گواه در متغیرهای پژوهش در
پیگیری با یکدیگر تفاوت معن 
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سآزمون و پیگیری گزارش شده
شآزمون ،پ 
جدول  5نتایج مقایسه میانگین گروههای آزمایش و گواه در سه مرحله پی 
است.
جدول  :4نتایج مقایسه میانگین گروههای آزمایش و گواه در سه مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری در متغیر پژوهش
مؤلفه

مرحله

مقدار t

باورهای غیرمنطقی

پیش آزمون

-0/61

38

سرسختی روان شناختی

درجه آزادی

تفاوت میانگینها
-0/ 75

پس آزمون

-2/ 85

38

پیگیری

-3/ 75

38

- 18 / 10

13 /5

خطای استاندارد برآورد

سطح معناداری

4/ 48

0/ 87

4/ 72

0/ 007

4/ 82

0/ 001
0/ 51

پیش آزمون

0/ 66

38

1/ 70

2/55

پس آزمون

4/ 46

38

11 / 05

2/ 47

0/ 0001

پیگیری

5/ 50

38

13 / 15

2/93

0/ 0001

یدهد ،در متغیرهای باورهای غیرمنطقی و سرسختی روان شناختی تفاوت میانگین گروه
همانگونه نتایج جدول  4نشان م 
شآزمون (  0/ 87و  )0/ 51معنیدار نیست و در نتیجه بین دو گروه آزمایش و گواه در این
آزمایش با گروه گواه در مرحله پی 
سآزمون (  0/ 007و
مرحله تفاوت معنیداری وجود ندارد .اما تفاوت میانگین گروه آزمایش و گروه گواه در مرحله پ 
یباشد .در
 )0/ 0001و پیگیری (  0/ 001و  )0/ 0001در متغیرهای باورهای غیرمنطقی و سرسختی روان شناختی معنیدار م 
یباشد .این بدان
یداری متفاوت از میانگین گروه گواه م 
نتیجه میانگین گروه آزمایش در این دو مرحله به صورت معن 
معناست که روش درمانی رواندرمانی مثبتنگر توانسته منجر به کاهش باورهای غیرمنطقی و بهبود سرسختی روان شناختی
دانش آموزان دارای استعداد درخشان در مراحل پس آزمون و پیگیری گردد.
بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رواندرمانی مثبتنگر بر باورهای غیرمنطقی و سرسختی روانشناختی
شآموزان استعدادهای درخشان پسر دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد انجام شد .نتایج نشان داد روان درمانی مثبت نگر
دان 
بر باورهای غیرمنطقی دانش آموزان استعدادهای درخشان پسر دوره دوم متوسطه مؤثر بوده است و این اثر در دوره پیگیری
نیز ثابت مانده است .این بخش از نتایج به صورت مستقیم و غیر مستقیم با یافتههای مطالعات ارجمندنیا و همکاران (،)6931
نوفرستی ،روشن ،فتي ،حسن آبادي ،پسندیده ،و شعیری (  ،)49 13جباری ،شهیدی و موتابی (  ،)39 13کوک ،گو و کایکیت
(  ،) 2016پرویر ،گندر ،ولنزون و روچ (  ،) 2015بولیر ،هاورمن ،وسترهوف ،ریپر ،اسمیت و همکاران (  ،) 2013آلبرتو و
شهای فوق الذکر حکایت از
یباشد .یافتههای پژوه 
جوینر (  )0 201و سلیگمن ،آستین ،پارک و پیترسون (  ) 2005همسو م 
اثر کاهنده روان درمانی مثبت نگر بر باورهای غیرمنطقی را داشتند .در تبیین این بخش از یافتهها بر اساس نظر آلیس باید
کها و رویدادهای برانگیزانده نیستند که اهمیت دارند ،بلکه برداشت افراد از رویدادهاست که مهم
بیان نمود که این محر 
یکند و باورهای منفی،
هستند .باورهای مثبت ،نوعی احساس خوب و مثبت در مورد خود ،دیگران و جهان پیرامون ایجاد م 

یتواند مواجهه و نگرش دانش آموزان
یگیرند .روان درمانی مثبت نگری م 
تحریفهایی هستند که در واقعیت صورت م 
یکند تا با استفاده از منطق مشکالت خود را
استعداد درخشان را تحت تأثیر قرار دهد .این درمان به دانش آموزان کمک م 
حل نماید؛ در برخورد با موقعیتها انعطاف پذیر باشند ،با آرامش و به گونهای متفکرانه محیطی که در آن زندگی میکند
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یدهد که سبک تبیینی متفکرانه را انتخاب نمایند و به این برسند که حوادث
را بهبود بخشد .این دیدگاه به افراد یاد م 
ناپایدار هستند و در مورد رویدادهای ناخوشایند به صورت سازنده و غیر جبری فکر کنند و به توانایی خود برای مقابله با
مشکالت استرس زا اعتماد داشته باشند .در این طرح ،سبک تبیین دانش آموزان یا به عبارتی نوع تفسیری که از رویداردها
دارند مورد بررسی قرار گفت .دانش آموزان آموختند که افکار خود را پس از هر اتفاقی شناسایی و احساس مرتبط با آن را
یآید را شناسایی کنند و صحت باورهای خود را ارزیابی نمایند .این تکنیکها به دانش آموزان
که بالفاصله به وجود م 
کمک نمود تا تأثیر این باورهای غیر منطقی را ارزیابی و باورهای منطقی بیشتری را جایگزین کنند.
همچنین نتایج نشان داد که روان درمانی مثبت نگر بر سرسختی روان شناختی مؤثر بوده و منجر به افزایش سرسختی روان
شناختی دانش آموزان استعدادهای درخشان پسر دوره دوم متوسطه شده است و در دوره پیگیری نیز اثر آن همچنان
ماندگار بوده است .این بخش از نتایج به صورت مستقیم و غیر مستقیم با یافتههای مطالعات هنرمند زاده و سجادیان
(  ،)59 13سهرابی و جعفری روشن (  ،)59 13رحیمی ،برجعلی و سهرابی (  ،)49 13غالمی حیدر آبادی و همکاران ( ،)39 13
شهای فوق الذکر نشان از اثر فزاینده روان درمانی مثبت نگر بر
یباشد .یافتههای پژوه 
جعفری روشن (  )19 13همسو م 
سرسختی روانشناختی دارد.
یبایست گفت علل و عوامل متعدد بسیاري وجود دارد که به
در تبیین نتایج این بخش از پژوهش بر اساس مبانی نظری م 
یتواند بر روي سازه سرسختی روانشناختی دانش آموزان تیز هوش تأثیر بگذارد و یکی از
صورت مستقیم و یا غیر مستقیم م 
تنگر است یعنی سرسختی روانشناختی نیز همانند بسیاري از ویژگیهای
این عوامل تأثیر گذار آموزش روان درمانی مثب 
انسانی ،خصیصهای است که گرچه داراي یک ظرفیت بالقوه ذاتی است ولی بیشتر تحت تأثیر محیط است که شکل
یتوان آن را در افراد شکل
یکند .بنابراین سرسختی روانشناختی کم و بیش یک صفت اکتسابی است و م 
یگیرد و رشد م 
م 
داد .از سوي دیگر در رویکرد روان درمانی مثبت نگر ،برخالف سایر رویکردها که تمرکزشان روي مشکالت است،
افزایش هیجان مثبت و ارتقاي معناي زندگی مورد تاکید و توجه است .روان درمانی مثبت نگر از مجموعهای از
یکند.
تکنیکهایی که بر مبناي موثري چون صمیمیت ،همدلی دقیق ،اعتماد اولیه ،اصالت و تفاهم تاکید دارد ،استفاده م 
تجربه هیجانهای مثبتی که روانشناسی مثبت نگر بر آن تاکید دارد اغلب توانایی بسیاري براي سازگاري و سرسختی
روانشناختی براي مواجهه با مشکالت زندگی دارد .این رویکرد بر شناسایی و پرورش توانمندیها تاکید دارد که حتی قادر
یتواند هم
است ارتقا سالمت دانش آموزان را فراهم آورد .عالوه بر این ،ساخت و پرورش شخصیت و احساسات مثبت م 
به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم در کاهش ادراک مشکالت افراد مؤثر باشد .از سوي دیگر باورهاي مربوط به
یدهد .روان
یتواند نقش محافظتی داشته باشند .زیرا ویژگی استرس زایی حوادث را کاهش م 
سرسختی روانشناختی نیز م 
یکند تا بر افکار و اعمال خود کنترل داشته و تمام تالش و کوشش خود را
درمانی مثبت نگر به دانش آموزان کمک م 
وقف هدف کنند .بر اوضاع مسلط گردند و بدانند خودشان تعیین کنندهاند (کنترل) و تغییرات زندگی را چالشها و
فرصتهایی براي رشد و پیشرفت بدانند نه محدودیت و تهدید و با تالش خود موقعیت را تحت تأثیر قرار دهند (مبارزه
جویی) و آنان را به این برسانند که هوش باالی آنان جنبهای از روند رسیدن به اهداف فردی و اجتماعی است و کامیابی

81

نشناسی تحلیلی  -شناختی /سال نهم  /شماره  /43پاییز 7931
فصلنامه روا 

یآید و محصول رشد خردمندي است که از طریق تجربههای مثبت و منفی زندگی به دست
ساده و راحت به دست نم 
یآید.
م 
بنابراین سرسختی روانشناختی دانش آموزان تیز هوش که یک احساس عمومی است مبنی بر اینکه شرایط محیط ایده آل
یشود که انسان موقعیتهای پر تنیدگی را بالقوه ،با معنی و جالب ببینند به واسطه تقویت هیجانات مثبت در
است و باعث م 
یتوانند جبران کننده
روند روان درمانی مثبت نگر افزایش خواهد یافت .بنابراین به طور کلی عوامل مثبت در زندگی فرد م 
برخی از خطرات باشند و همزمان با سایر عوامل ،جهت کاهش پیامدهای منفی به تعامل بپردازند .روان درمانی مثبت نگر نه
یتواند از طریق ایجاد هیجانات مثبت ،توانمندیهای
تنها از طریق کاهش نشانگان منفی بلکه به گونهای مؤثر و مستقیم م 
یتواند منابع مثبت را
منش و معنا موجب تغییر آسیب پذیری به سرسختی روانشناختی شود .روان درمانی مثبت نگر نه تنها م 
یتواند تأثیر متقابلی بر نشانگان منفی داشته و نیز سدی برای وقوع مجدد آنها باشد.
ایجاد نماید ،بلکه م 
یتوان بیان کرد که در کنار تمام موارد ذکر شده ،حضور اعضا در گروه خود دلیلی است برای
در یک جمع بندی کلی م 
یگذارد تا با افرادی آشنا
کمک به آنها در حل مشکالت گوناگون آنها .چرا که گروه این فرصت را در اختیار اعضا م 
شوند که در برخی زمینهها وضعشان بدتر و در پارهای از موارد بهتر از خودشان است ،یا افرادی را خواهند شناخت و از
یکند تا
سرگذشتهایی باخبر خواهند شد که حاکی از صبر و تالش و موفقیت است .همه اینها فرصت بی نظیری فراهم م 
لهای پیچیده
افراد از طریق تعامل مستقیم با یکدیگر تصویر واقع بینانه تری از شرایط خود به دست آورند .عالوه بر این تعام 
یدهد تا با کمک کردن به
یکند و نیز به افراد امکان م 
هیجانی در گروه فرصت الگوگیری از رفتارهای موفق را فراهم م 
دیگران به ارزشمندی ،مفید بودن و بی نظیر بودن خود پی ببرند و احساس بهتری را تجربه کنند .این در گروه بودن،
یتواند بر کاهش باورهای غیرمنطقی و افزایش
بازخوردهای همدالنه و احساس اشتراک در دلهرهها و هراسها نیز م 
سرسختی روانشناختی اثر داشته باشد .بنابراین با توجه به اثرات ماندگار رواندرمانی مثبتنگر گروهی در کاهش باورهای
غیرمنطقی و افزایش سرسختی روانشناختی دانش آموزان استعدادهای درخشان پسر دوره دوم متوسطه ،متخصصان امر
تنگر به منظور بهبود وضعیت روان شناختی و تحصیلی دانش آموزان استعدادهای درخشان
یتوانند از روان درمانی مثب 
م 
پسر دوره دوم متوسطه استفاده نمایند .الزم به ذکر است که این پژوهش صرف ًاًا در میان دانش آموزان استعدادهای درخشان
یبایست در تعمیم نتایج به سایر جوامع ،جوانب
پسر دوره دوم متوسطه در شهر شهرکرد انجام شده است؛ به همین دلیل م 
احتیاط را رعایت نمود.
تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته شده از رساله دکترای تخصصی روانشناسی به شماره تصویب  61012 9 05 7 13320انجام گرفته که
بدینوسیله از کلیه دانش آموزان ،کادر آموزشی و اداری مرکز استعدادهای درخشان که در تهیه این طرح پژوهشی ما را
یگردد.
یاری نمودهاند ،سپاسگزاری م 
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