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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش خود شکوفایی بر باورهای غیرمنطقی و نگرش های ناکارآمد در دانش آموزان با
نشانه های افسردگی بود .طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل می باشد .جامعه ی
آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر متوسطه دوم تربت حیدریه در سال تحصیلی  79-79بودند .در این
پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی هدفمند استفاده شده است ،به این صورت که از بین  83مدرسه  2مدرسه را به تصادف
انتخاب کرده ایم و از یک مدرسه  11نفر را به عنوان گروه کنترل و از مدرسه دیگر  11نفر را به عنوان گروه آزمایش انتخاب
شد .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه نگرش ناکارآمد ویسمن( )1793و پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز( )1797بود و
داده های پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره  ،تجزیه و تحلیل شدند .در این پژوهش
گروه آزمایش به مدت هشت جلسه ی  73دقیقه ای با استفاده از پروتکل خودشکوفایی تحت آموزش قرار داده و نتایج آن را
بدست آورده و تفاوت بین دو آزمون پیش آزمون و پس آزمون را گزارش داده ایم  .نتایج نشان داد تفاوت معناداری در باورهای
غیرمنطقی و مؤلفه های آن(درماندگی برای تغییر،اجتناب از مشکل،توقع تایید دیگران،بی مسئولیتی هیجانی) در دانش آموزان
نسبت به گروهی که هیچ نوع آموزشی را در این زمینه دریافت نکرده بودند (گروه کنترل) وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد
تفاوت معناداری در نگرش های ناکارآمد و مؤلفه های آن(کمال گرایی،تایید اجتماعی) در دانش آموزان گروه آزمایش که
آموزش خودشکوفایی را دریافت کرده بودند  ،نسبت به گروهی که هیچ نوع آموزشی را در این زمینه دریافت نکرده بودند (گروه
کنترل)  ،وجود دارد.
واژههای کلیدی :آموزش خودشکوفایی  ،باورهای غیر منطقی ،نگرش های ناکارآمد
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مقدمه
بسیاری از انسان ها به دالیل مختلف و با درجات و طول زمان متفاوت دچار افسردگی می شوند و شیوه های متفاوتی را جهت
انطباق با افسردگی به کار می برن د .در هر لحظه از زمان  4تا  11درصد افراد جامعه از نظر بالینی ،معیارهای الزم جهت
تشخیص افسردگی را دارا هستند .با وجود این برخی از این افراد بدون هرگونه درمان به افسردگی خود فائق می آیند)جانگسما
و پالچ 2334 ،؛به نقل از یوسفی  . (1871خلق منفی همراه با فکر ،احساس رخوت و سستی بدنی  ،افسردگی در طول دوره
مشاهده می شود .هنگامی که افسردگی بهبود پیدا می کند و خُلق به حالت طبیعی بر میگردد ،فکر منفی ،احساس رخوت
وسستی بدنی به ظاهر از بین میرود .هنگامی که خلق منفی به هر دلیلی دوباره ایجاد شود می تواند آغازگر نشانه ها ی
افسردگ ی باشد  .عادت های قدیمی افکار خودبخودی و نشخواره ای فکر ی « خلق منفی » یعنی با ایجاد دوباره شروع می
شود و یک دوره کامل افسردگی ممکن است ایجاد گردد) سینز2338 ،؛به نقل از یوسفی . (1871
افزایش تفکر منفی به ویژه در ارتباط با خود و آینده یکی از نشانه های افسردگی است و با بهبود فرد ،تفکر منفی کمتر بروز
می کند بسیاری از شناخت درمانگران بر این باورند که واکنش های هیجانی و رفتاری به وسیله فرآیندهای شناختی ایجاد می
شوند .از این رو افکار ،باورها و سایر فرآیندهای شناختی تعیین کننده ی اصلی خلق و هیجان می باشند ) تیزدیل1779 ،1
(.براساس نظریه شناختی بک،باورهای غیرمنطقی یکی ازاجزاءاصلی طرحواره های شناختی هستند که به واسطه اهمیت یک
هدر تعبییروتفسییرموقعیت های خاص دارد،ازجایگاه ویژه ای برخورددار است .باورهای غیرمنطقی می تواند به صورت عزت
نفس پایین،خودپنداره ضعیف،خو دکارآمدی پایین نمایان می شود وبه عقایدخشک وثابت وغیرمنطقی که به نگرشهای ناکارآمد
درارتباط بامسائل وموقعیت های مختلف که فرد باآن روبه رو است،تبدیل می گردد(.هیل .)2332،2اکثراختالالت روانی افراد
ریشه درافکار واحساسات آنها دارند که این دوجزء جدا ناپذیرهستند،افکارغیرمنطقی درافراد ایجاد احساسات نامطلوب می کند
که منجربه ایجاد رفتارناسازگار می گردد .این باورهاریشه در تجربیات اولیه افراد دارد (.روزنر 2311،؛به نقل از رجبی .)1871
گرچه نظریه های آسیب شناسی روان بک و الیس ازنظر واژگان تفاوت دارند ولی ازجنبه های بسیارمهمی همگراهستند .بک به
جای عقاید نامعقول الیس ترجیح می دهد ازشناخت های ناسازگارانه ،نگرش های کژکارصحبت کند .خطاهای شناختی ویژگی
افکار اتوماتیک را دارند وبدون هرگونه دلیل منطقی در ذهن جاری می گردند وبه نظر بیمارمنطقی بوده ،درمعرض عقل ومنطق
قرارنمی گیرند .باشدت گرفتن اختالل یا بیماری ،شدت خطای شناختی نیز افزایش پیدامی کنند.الیس این افکار را باورهای
غیرمنطقی عنوان می کند. .براساس این نظریه انسان دارای دو باور منطقی وغیرمنطقی می باشد که اگر انسان براساس
باورهای غیرمنطقی خودعمل کند رفتار اومفید ودرست خواهد بود وزمانی که باورغیرمنطقی باشد فرد درانجام کارش درست
عمل نمی کند ونتیجه خوبی رانخواهد گرفت و دچارمشکالت ومسائل زیادی خواهد شد(.روزنر 2311،به نقل از رجبی .)1871
با توجه به رویکرد شناختی-رفتاری ،افکاری که به عنوان باورهای غیرمنطقی یا تحریف های شناختی در نظر گرفته می شوند
به عنوان عوامل مهمی برای ظهور و تداوم رفتارهای ناکارامد و اختالالت روانی به حساب می آیند)الیس.(2331 ،8مزلو پس از
مطالعه روی نمونه کوچکی از افراد خودشکوفا دوازده ویژگی را برای خودشکوفا ذکر کرد که عبارتند از :ادراک بسیار کارآمد از
واقعیت  ،پذیرش خ ود  ،دیگران و طبیعت بطور کلی  ،سادگی و طبیعی بودن  ،تمرکز بر روی مشکالت بجای تمرکز روی خود ،
نیاز به استقالل و داشتن حریم خصوصی  ،احساس درک تازه و مداوم  ،تجربههای عرفانی  ،عالقه اجتماعی  ،روابط بین فردی ،
خالق بودن  ،ساختار شخصیتی دمکراتیک و مقاومت در برابر فرهنگ پذیری .با جود آنکه تمایل به خودشکوفایی یک تمایل
فطری( و نه آموختنی) است ولی کمتر از یک در صد افراد جامعه به این مرحله میرسند .این ناتوانی به این دلیل است که در
باالترین مرحله از نیازهای انسان قرار دارد و هر چه نیازی باالتر باشد ضرورت آن کمتر است و بنابراین خودشکوفایی میتواند
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به آسانی بوسیله یک محیط خصمانه یا طرد کننده دچار وقفه شود (مانند بازداریهایی که یک فرهنگ یا جامعه ایجاد میکند
و افراد را از اکتشاف رفتارها و اندیشههای نو بازداری میکند) از طرف دیگر خودشکوفایی مستلزم مقدار زیادی جسارت و جرات
است بنابراین با توجه به آنچه بیان شد ،مسئله پژوهش حاضر این است که آیا آموزش خود شکوفایی بر باورهای غیرمنطقی و
نگرش های ناکارآمد در دانش آموزان با نشانه های افسردگی تاثیر دارد؟
روش
روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد .جامعه آماری شامل کلیه دانش
آموزان پسر با نشانه های افسردگی در مقطع متوسطه دوم شهر تربت حیدریه می باشند.
جامعه (دانش آمو زان پسرمتوسطه دوم تربت حیدریه) به خرده گروه های به نام مدرسه تقسیم می شوند واز  83مدرسه پسرانه
 2مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند نمونه آماری انتخاب شد .بدین صورت که ابتدا
پرسشنامه افسردگی روی دانش آموزان اجرا شد و سپس افرا دی که نمره خفیف به باال را کسب کردند ،به روش تصادفی در دو
گروه آزمایش( 11نفر) و گروه کنترل( 11نفر) قرار گرفتند .مجموعا  83نفر انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم
شدند که در دو گروه  11نفره آزمایش و  11نفر کنترل قرار گرفتند.
سپس گروه آزمایش در  3جلسه آموزش خودشکوفایی به منظور کاهش باورهای غیر منطقی و نگرش های ناکارآمد شرکت
نمودند جلسات به شرح ذیل بود:جلسه اول:تجربه کردن زندگی به شیوه کودکان یعنی مجذوب بودن با همه وجود.جلسه دوم:
آزمودن شیوههای جدید در عوض چسبیدن به راهنمای راحت و امن یعنی جسارت داشتن.جلسه سوم :در ارزیابی تجربهها
بیشتر به ندای احساس (درون) پاسخ دادن یعنی بطور کامل پیرو اکثریت و سنت نبودن.جلسه چهارم :صداقت داشتن یعنی
پرهیز از تظاهر به نقش بازی کردن.جلسه پنجم :آمادگی برای تحمل بیاعتنایی دیگران در شرایطی که عقاید شخص با عقاید
اکثریت هماهنگ نیست.جلسه ششم :مسئولیت پذیری یعنی شکستها را به گردن دیگران نیانداختن.جلسه هفتم :سخت
کوشی در اجرا تصمیمها.جلسه هشتم :شناخت مکانیسمهای دفاعی خویش و شهامت کنار گذاشتن آنها.
ابزاری که در پژوهش حاضر به کار رفته اند به شرح ذیل اند:
پرسشنامه نگرش های ناکارآمد
مقیاس نگرشهای ناکارآمد در سال  1793توسط ویسمن و همکاران به منظور سنجش میزان نگرش ناکارآمد افراد و بر مبنای
پرسشنامه اصلی بک ساخته شد .این مقیاس دارای دو فرم موازی الف و ب است که هر کدام دارای  43عبارت است .آزمودنی
ال موافق=  9تا کامالً مخالف = ) 1میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از
باید در یک مقیاس لیکرت  9درجهای (از کام ً
عبارات را مشخص سازد .نتایج تحلیل عامل ساختاری این آزمون به دو عامل انجامیده است .بنابراین مقیاس نگرشهای
ناکارآمد دارای دو زیرمقیاس کمال گرایی ( 11عبارت) و نیاز به تایید اجتماعی ( 11عبارت) است .در بسیاری از پژوهشها تنها
از نمره کلی آزمون استفاده میشود ،اما بر اساس هدف پژوهش میتوان نمرات مربوط به زیرمقایسهای آن را نیز محاسبه
نمود.اعتباروپایایی این مقیاس به وسیله نمونه ای شامل 2328نفرازبیماران سرپایی که برای درمان شناختی مراجعه کرده
بودند،برآوردگردیدوضرایب رضایت بخشی نیزبه دست داده است(بک،براون،استیروویسمن1771،4؛ به نقل از غریبی و همکاران
.)1879،دریک پژوهش بااستفاده ازروش بازآزمایی دریک گروه 83نفری،برای مقیاس نگرش های ناکارآمد درایران ،پایایی3/92
بدست آمد(غریبی.)1879 ،

. Beck, Brown, Steer & Weissman

43

4

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال اول ،شماره ،4مهر 9317

پرسشنامه آزمون باورهای غیرمنطقی جونز
پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز  43سوالی ) (IBQ-43در سال  1797توسط جونز و بر اساس نظریه الیس طراحی شد.
این پرسشنامه یکی از پر استفادهترین ابزارهای اندازه گیری باورهای غیرمنطقی در جهان است .نسخه اصلی این پرسشنامه
 133سوال بسته را شامل میشود که از  13عامل تشکیل شده و هر عامل یک نوع تفکر غیرمنطقی را بررسی میکند .فرم
کوتاه این آزمون در ایران توسط عبادی و معتمدین در سال  1834طراحی گردید .آنها پس از تحلیل پاسخ نامههای
آزمودنیها 93 ،ماده از  133ماده آزمون را حذف کردند و یک ساختار چهار عاملی به دست آوردند .این چهار عامل عبارت
بودند از :درماندگی در برابر تغییر ،توقع تایید از دیگران ،اجتناب از مشکل و بیمسئولیتی هیجانی.
پرسشنامه افسردگی بک فرم تجدید نظر شده:5
از جمله مناسب ترین ابزارها برای انعکاس حاالت افسردگی است .این پرسشنامه دارای  21ماده است که عالیم جسمانی،
رفتاری و شناختی افسردگی را اندازه گیری می کند .هر ماده دارای  4گزینه است که بر مبنای  3تا  8نمره گذاری می شود و
درجات مختلفی از افسردگی را از خفیف تا شدید تعیین می کند .حداکثر نمره در این تست  98و حداقل آن  3می
باشد21.ماده پرسشنام ه افسردگی بک به شرح زیر می باشد :غمگینی  ،بدبینی  ،احساس شکست  ،نا رضایتی  ،احساس گناه ،
انتظار تنبیه  ،بیزاری از خود ،اتهام به خود  ،افکار خود کشی ،گریستن  ،بی قراری  ،کناره گیری اجتماعی ،بی تصمیمی ،تصور
تغییر بدنی  ،دشواری در کار  ،بی خوابی  ،خستگی پذیری  ،تغییر در اشتها ،کاهش وزن بدن  ،اشتغاالت ذهنی  ،کاهش
عالیق جنسی .این پرسشنامه توسط افراد زیادی در طی سال ها مورد مطالعه قرار گرفته است و به عنوان بهترین پرسشنامه در
تعیین افسردگی شناخته شده است (وهاب زاده .)1899،این پرسشنامه همانند ویرایش نخست از  21ماده تشکیل شده که
آزمودنی برای هر ماده یکی از چهار گزینه ای را نشان دهنده شدت عالمت افسردگی در مورد خویش است را بر می گیرند .هر
ماده نمره ای بین  3تا  8می گیرد و بدین ترتیب نمره کل پرسشنامه دامنه ای از  3تا  98دارد .مطالعات روانسنجی انجام شده
بر روی ویرایش د وم این پرسشنامه نشان می دهد که از اعتبار و روایی مطلوبی برخوردار است و به طور کلی این پرسشنامه
جانشین مناسبی برای ویرایش اول آن محسوب می شود .در یک بررسی بر روی  121دانشجوی دانشگاه تهران و دانشگاه عالمه
طباطبایی که جهت بررسی اعتبار و روایی BDI-IIبر روی جمعیت ایرانی انجام گرفت  ،نتایج بیانگر آلفای کرونباخ  ./.93و
اعتبار باز آزمایی به فاصله دو هفته  ./.98 ،بود (غریبی.)1879،
یافته ها
پس از اجرای برنامه درمانی از هر گروه پس آزمون به عمل آمد و سپس داده های مرتبط با پیش آزمون و پس آزمون استخراج
شد.
جدول  1و جدول 2نتایج مربوط به آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) دو گروه آزمایش و کنترل در شرایط پیش آزمون و
پس آزمون نشان داده شده است.

).Beeks depression inventory(BDI-II
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جدول  :1اطالعات توصیفی میزان باورهای غیر منطقی به تفکیک مرحله سنجش در گروه ها
پس آزمون

پیش آزمون
مؤلفه

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

باورهای غیر منطقی

آزمایش

11

193/18

11/33

113/39

18/33

کنترل

11

199/43

18/19

199/39

12/13

آزمایش

11

83/43

9/93

83/93

9/27

کنترل

11

89/88

9/27

81/98

9/41

آزمایش

11

43/18

1/79

81/88

1/41

کنترل

11

89/39

1/38

81/18

9/31

آزمایش

11

89/88

1/41

23/18

1/31

کنترل

11

89/39

9/11

89/23

9/92

آزمایش

11

41/49

9/11

82/98

1/71

کنترل

11

43/78

9/84

87/88

9/23

درماندگی برای تغییر

توقع تایید دیگران

اجتناب ازمشکل

بی مسئولیتی هیجانی

همچنان که مالحظه می شود میانگین گروه آزمایش در مرحله پس آزمون ،نسبت به پیش آزمون کاهش داشته ولی بین
میانگین گروه کنترل در مرحله پس آزمون ،نسبت به پیش آزمون تفاوت چندانی وجود ندارد .
جدول  :2اطالعات توصیفی میزان نگرش های ناکارآمد به تفکیک مرحله سنجش در گروه ها
پس آزمون

پیش آزمون
مؤلفه

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

نگرش ناکارآمد

آزمایش

11

231/29

21/91

137/43

28/13

کنترل

11

177/43

22/32

179/18

22/97

آزمایش

11

31/33

3/91

94/78

9/33

کنترل

11

31/18

7/81

34/39

7/89

آزمایش

11

93/18

3/74

11/49

3/91

کنترل

11

17/33

3/79

13/49

7/39

کمال گرایی

تایید اجتماعی
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همچنان که مالحظه می شود میانگین گروه آزمایش در مرحله پس آزمون ،نسبت به پیش آزمون کاهش داشته ولی بین
میانگین گروه کنترل در مرحله پس آزمون ،نسبت به پیش آزمون تفاوت چندانی وجود ندارد .
برای انجام تحلیل کوواریانس ،ابتدا مفروض ه های الزم جهت انجام تحلیل کوواریانس بررسی شد .واریانس ها از نظر آماری برابر
بودند .با توجه به این امر دلیلی برای ناهمگن فرض کردن واریانس ها وجود ندارد .بررسی همگنی شیب رگرسیون نیز از
معنادار نبودن شرایط و پیش آزمون حمایت می کند؛بنابراین از تحلیل کوواریانس برای تحلیل آماری استفاده شد.
جداول  1 ،4 ، 8و  9نتایج مربوط به کوواریانس تک متغیره و چند متغیره را نشان می دهند؛ همان طور که مالحظه می شود،
پس از کنترل نمرات پیش آزمون ،بین میانگین های تعدیل شده پس آزمون باورهای غیرمنطقی و مؤلفه های آن (درماندگی
برای تغییر،توقع تایید دیگران،اجتناب از مشکل و بی مسئولیتی هیجانی) و نگرش ناکارآمد و مؤلفه های آن(کمال گرایی،تایید
اجتماعی) آموزش خودشکوفایی در دو گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد؛ به عبارت دیگر می توان گفت که
آموزش خودشکوفایی،میزان نگرش ناکارآمد(کمال گرایی،تایید اجتماعی) و باورهای غیر منطقی(درماندگی برای تغییر،توقع
تایید دیگران،اجتناب از مشکل و بی مسئولیتی هیجانی) دانش آموزان با نشانه افسردگی را کاهش می دهد.
جدول :8آزمون تحلیل کوواریانس برای فرضیه اول
متغیر

نسبت F

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

پیش آزمون

4483/13

1

933/42

گروه

492/19

1

98/28

خطا

32/11

29

کل

234327

83

باور غیرمنطقی

سطح معناداری

اندازه اثر

3/33

3/79

3/33

3/98

جدول  :4آزمون کوواریانس چند متغیری جهت آزمون فرضیه اصلی پژوهش
منبع
تغییرات

گروه

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

Sig

اندازه اثر

درماندگی برای تغییر

123/91

1

123/91

97/22

3/33

3/99

توقع تایید دیگران

143/82

1

143/82

13/94

3/33

3/99

اجتناب ازمشکل

139/12

1

139/12

11/39

3/33

/97

بی مسئولیتی
هیجانی

111/47

1

111/47

81/91

3/33

3/17

متغیروابسته
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جدول :1آزمون تحلیل کوواریانس برای فرضیه دوم
متغیر

نسبت F

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

پیش آزمون

14388/29

1

2177/97

گروه

999/22

1

133/23

خطا

132/39

29

کل

1189324

83

نگرش ناکارآمد

سطح معناداری

اندازه اثر

3/33

3/73

3/33

3/93

جدول  :9آزمون کوواریانس چند متغیری جهت آزمون فرضیه اصلی پژوهش
منبع
تغییرات

گروه

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

Sig

اندازه اثر

کمال گرایی

91/34

1

91/34

2/32

3/33

3/81

تایید اجتماعی

7/87

1

7/87

8/11

3/33

3/43

متغیروابسته

بحث
با توجه به شیوع باالیاختالال ت روانی بویژه افسردگی در بین دانش آموزان و با درنظر گرفتن اهمیت موضوع و عوارض سوژ
افسردگی بر زندگی افراد،خصوصا دانش آموزان در حال تحصیل ،پژوهش حاضر جهت پاسخ گویی به این پرسش انجام شد که
آیا آموزش خودشکوفایی می تواند بر کاهش باورهای غیر منطقی و نگرش های ناکارآمد دانش آموزان با نشانه های افسردگی
مؤثر واقع شود؟به منظور نیل به هدف پژوهش ،گروه آزمایش به مدت  3جلسه در معرض آموزش خودشکوفایی قرار گرفت؛ در
حالی که گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد .داده ها با آزمون کوواریانس چند متغیره و تک متغیره مورد تجزیه
تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که آموزش خود شکوفایی موجب کاهش باورهای غیرمنطقی(درماندگی برای تغییر،توقع
تایید دیگران،اجتناب از مشکل و بی مسئولیتی هیجانی) و نگرش های ناکارآمد(کمال گرایی،تایید اجتماعی) در دانش آموزان
با نشانه های افسردگی می شود.این نتایج با نتایج پژوهش های دهقانی(،)1871رعیت ابراهیم آبادی و همکاران ()1874
،غریبی و همکاران ( ،)1879بیرامی و همکاران ( )1874و صالح زاده وهمکاران( )1873مشابه و همسو می باشد.به عنوان مثال
غریبی و همکاران ( )1879در مطالعه ای با موضوع اثربخشی آموزش حل مسأله بر نگرش های ناکارآمد و باورهای غیرمنطقی
دانش آموزان دختر نشان دادند که که آموزش مهارت های حل مسأله بر نگرش های ناکارآمد و باورهای غیر منطقی تأثیرگذار
است .بدین صورت که با افزایش مهارت های حل مسأله باورهای غیر منطقی و نگرش های ناکارآمد کاهش یافت .با توجه به
جستجوهای انجام شده پژوهشی که به طور مستقیم به بررسی اثر بخشی آموزش خودشکوفایی بر کاهش باورهای غیر منطقی
بپردازد،یافت نشد .پژوهش های پیشین بیشتر به تاثیر اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری ،برنامه آموزشی مثبت نگری ،آموزش
حل مسأله ،آموزش مهارت های زندگی و آموزش شعردرمانی بر متغیر باورهای غیر منطقی پرداخته اند .به نظر مزلو
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خودشکوفایی یعنی جسارت،خودمختاری،به سمت تجربه های جدید حرکت کردن،قابلیت زندگی کردن در حال و این
لحظه،شناخت باال از خود و خود کنترلی .چنین فردی در میان مردم به کامل بودن و رضایت شخصی از زندگی معروف است.
کویلیام ( ) 1839تاکید می کند که در واقع افکار منفی نوعی واقعیت تحریف شده هستند .هیچ چیزی،همیشه کامال بد
نیست؛بلکه صرفا تفکر دفاعی فرد است که وضعیت را این چنین نشان می دهد و همچنین توضیح می دهد که افکار،حاصل
اوضاع و شرایط خاصی هستند و در همان شرایط کاربرد دارند ،در حالی که باورها ،کلی تر و عمومی ترند و در تجربه های فرد
ریشه دارند .بنابراین نوجوانان افسرده طبق پیشینه و تجارب تلخ و ناگوار خود اغلب دارای باورهای غیر منطقی هستند .آنها
همه چیز را پایدار تصور می کنند و نقش خود را در حل مسائل بسیار ناچیز می شمارند .برای تبین این نتایج می توان گفت
که انواع باورهای غیر منطقی به علت اینکه با توانمندی های مرتبط با خودشکوفایی در تضاد است،باعث ایجاد افسردگی در
نوجوانان می شود.با توجه به این که دوره نوجوانی همراه با تغییرات جسمانی و شناختی است افکار از اهمیت ویژه ای برخوردار
اس ت،اگر نوجوان بتواند افکار خود را بشناسد و کنترل کند ،از وضعیت روانی بهتری برخوردار خواهد بود و زندگی شادتری را
تجربه خواهد کرد.کالوته و کاردنوسو ) 2331( 9نیز بیان می کنند که طرز تفکر فرد بر نحوه پاسخگویی او به زندگی،تاثیرات
آشکاری باقی می گذارد .افرادی که خ ودشکوفا هستند ،شکست را چیزی می بینند که می توانند آن را تغییر دهند این توانایی
را به دست می اورند که در نوبت بعدی موفق شوند.آنها در واکنش به یک نامیدی به صورت فعال و امیدوار پاسخ می
دهند،برنامه ای برای فعالیت تنظیم می کنند یا در جستجو کمک بر می آیند،آنان موانع را چیزی می بینند که می توانند آن را
کنار بزنند.آموزش خودشکوفایی به فرد کمک می کند تا با استفاده از منطق مشکل ها را حل کند،در برخورد با موقعیت ها
انعطاف پذیر باشد و با آرامش و متفکرانه محیطی که در آن زندگی یا کار می کند را بهبود بخشد .این دیدگاه افراد یاد می دهد
که سبک خوش بینانه را انتخاب نمایند و به این باور برسند که حوادث بد 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(فورگرد و
سلیگمن.)2312،9در نتیجه آموزش خودشکوفایی باعث می شود که نوجوانان قادر می شوند تا تاثیر باورهای غیر منطقی را
ارزیابی و باورهای منطقی بیشتری را جایگزین کنند.همچنین با توجه به جستجوهای انجام شده پژوهشی که به طور مستقیم
به بررسی اثر بخشی آموزش خودشکوفایی بر کاهش نگرش های کارآمد در دانش آموزان با نشانه ها ی افسردگی بپردازد،یافت
نشد .پژوهش های پیشین بیشتر به تاثیر اثر بخشی امید درمانی گروهی ،آموزش حل مسأله ،در مان ذهن آگاهی مبتنی بر
شناخت ،طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر متغیر نگرش های ناکارآمد پرداخته اند .نگرش های ناکارآمد ،نگرش ها و
باورهایی هستند که فرد را مستعد افسردگی و یا به طور کلی آشفتگی روانی می کنند .این باورها که در اثر تجربه نسبت به خود
و جهان کسب می شوند ،فرد را آماده می سازند تا موقعیت های خاص را بیش از حد منفی و ناکارآمد تعبیر کنند .در واقع نگر
ش های ناکارآمد که بنیادهای آشفته کننده ی افراد را تشکیل می دهند ،دو ویزگی اساسی دارند؛ اوالً آنها در درون خود
توقعات خشک ،جزیی و قدرتمندی دارند که معموال در قالب کلماتی چون باید ،و ضرورتا بیان می شوند،ثانی ًا موجب انتساب
های بسیار نامعقول و تعمیم مفرط و فاجعه آمیز می شوند (الیس.)2337 ،3از نظر مزلو خود شکوفایی به معنای داشتن
بیشترین و واضح ترین تجربه ها با بیشترین تمرکز و جذب است .فرد خود شکوفا بسیار آزاد اندیش است و می تواند از هرکس
و هر موقعیتی بدون انکه نیاز به کالس و درس و کتاب داشته باشد،نکات جدید و مثبت بیاموزد .چنین فردی را قوانین درونی
کنترل می کنند،سالم تر و بهتر زندگی می کند و از تجربه های زندگی عمیقا لذت می برد( سومرلین و بوندریک1779،؛به
نقل از ملک پور دهکردی.) 1872،برخی مطالعات نگرش های ناکارآمد را به عنوان عامل زمینه ساز و متغیری میانجی در
اختالالت افسردگی و اضطرا ب می دانند .در فرایند آموزش خودشکوفایی نگرش افراد نسبت به مشکل تغییر پیدا می مند و فرد
از تمایل به یافتن راه حل های ناگهانی و سریع صرف نظر کرده و براساس تجربه های زندگی و قوانین درونی خود مراحل
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ساختار یافته و هدفمند را دنبال کند .پس با توجه با الگوهای مطرح شده برای نگرش های ناکارآمد و نحوه درمان این افراد
طبق نظریه مزلو و همچنین نقش و اهمیت آموزش خودشکوفایی به عنوان یک پروتکل درمانی به صورت مرحله به مرحله در
جهت شناسایی مشکل و تغییر نگرش افراد نسبت به مشکل افسردگی خود،باعث بهبود نگرش های ناکارآمد در دانش آموزان
با نشانه های افسردگی شده است.پژوهش حاضر محدود به دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان تربت حیدریه
بود.پیشنهاد می شود به منظور تعمیم بهتر یافته در جوامع دیگر ،پژوهش حاضر در دانش اموزان دختر و سایر مقاطع وشهر نیز
انجام شود .همچنین پیشنهاد می شود آموزش خودشکوفایی به عنوان یک ماده درسی فوق برنامه در برنامه درسی همه مدارس،
بویژه مدارس مقطع راهنمایی و دبیرستان گنجانده شود .عالوه بر این پیشنهاد می شود آموزش خودشکوفایی در برنامه درسی
دوره های تربیت معلم ،برای آشنایی هرچه بیشتر معلمان گنجانده شود.
تقدیر و سپاس
از تمام دانش آموزان عزیزی که در این پژوهش شرکت نموده و با صرف وقت و حوصله ،پژوهشگران را یاری کردند ،همچنین از
مسئوالن محترم و اولیای محترم دبیرستان های پسرانه شهر تربت حیدریه که نهایت همکاری را مبذول داشته و در جهت
تحقق این پژوهش تالش نمودند ،نهایت تشکر و قدردانی را داریم.
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