Positive Psychology Research, Vol. 3, No. 4, 2018

The effectiveness of logo therapy training on boredom and flourishing of
female high school students


Ezatollah Ghadampour 1, Fazlollah Mirderikvand2, Kobra Beiranvand3
1 Associate professor of Educational Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University,
Khorramabad, Iran.
2 Assistance professor of General Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University,
Khorramabad, Iran.
3 M.A. in Educational Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad,
Iran.

Abstract
Meaning in life is the basic foundation of the person's motiovation. The aim of this study
was to investigate the effect of logo therapy training on boredom and flourishing of female
high school students. The study method was semi-experimental with pre-test-post-test and
follow-up design and the control group. The study population included all second grade
high school female students of two public schools in Khorramabad city area 2584 inthe
academic year 2015 – 16(2584 girls). The sample sizes were 32 girls ( 16 in the experiment
group and 16 in the control group) who were selected through multi-stage random cluster
sampling. The research instruments were the Farmer and Sundberg Boredom Questionnaire
and Diener and Biswas-Diener Flourishing Questionnaire. The results of analysis of
covariance showed that logo therapy training reduced boredom and increased flourishing in
the post-test that was preserved in the follow up. Based on the research results, it can be
said logo therapy training reduces boredom and increases flourishing among second grade
jigh school female students.
Keywords: logo therapy training, boredom, flourishing, second grade female high school
students.
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چکیده
معنا در زندگي پایهي اساسي نیروي محرکة فرد است .هدف پژوهش بررسي تأثیر آموزش معنادرماني بر بیيحوصیلگي و
شکفتگي دانشآموزان بود .این پژوهش به روش نیمهآزمایشي با طرح پیشآزمون  -پسآزمون و پیگیري با گروه کنتیرل
انجام شد .جامعه آماري شامل تمامي دانشآمیوزان دختیر پاییه دوم دوره متوسی ه دوم شیهر خیرمآبیاد در سیال تحلییلي
 1394-95به تعداد  2584نفر بود .روش نمونیهگییري بیه صیورت تلیادفي مرحلیهاي بیود 32 ،نفیر بیه صیورت تلیادفي
انتخاب و به صورت تلادفي در دو گروه آزمایش ( 16نفر) و کنتیرل ( 16نفیر) گمیارده شیدند .ابیزارهیاي میورد اسیتفاده
پرسشینامه بییيحوصییلگي فیارمر و سییاندبرر و پرسشیینامه شییکفتگي دینیر و بیسییواز– دینییر بیود .نتییایح حاصییل از تحلیییل
کواریانس نشان داد که آموزش معنادرماني باعث کاهش بيحوصلگي و افزایش شکفتگي دانشآموزان گردییده اسیت و
این نتایح در مرحله پیگیري نیز حفظ شد .بر اساس یافتههاي پژوهش ميتوان گفت آمیوزش معنادرمیاني در کیاهش بیي-
حوصلگي و افزایش شکفتگي دانشآموزان دختر مؤثر بود.
واژههای کلیدی :معنادرماني ،بيحوصلگي ،شکفتگي ،دانشآموزان دختر پایه دوم دبیرستان.
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مقدمه
آمیوزش و پیرورش بیا نقیش تربییت نییروي انسیاني

بلیرت را وسیعت میيدهید و خالقییت را در راسیتاي

براي جامعه ،اهمیت وییژهاي در فراینید رشید و توسیعة

مفید هدایت ميکند .شکفتگي ميتوانید عاطفیه مثبیت،

کشیور دارد .از عمیدهتیرین عوامیل در رشید و توسیعه،

ههن سالم ،جسم سالم و طیول عمیر را پییشبینیي کنید

که شکفتگي توجه را گسترش ميدهد (کییس،)2002 ،
4

مسیئله بهزیسیتي ههنیي ییا شیکفتگي  1افیراد مشیوول بیه

(مارتین ،وارد ،آچه ،وایر .)1993 ،شکفتگي را ميتوان

تحلیل است (فالحییان ،آقیایي ،آتیشپیور و کیایمي،

هیمردییف بیا نیازهیاي سی

بیاال در انسیان همچیون

 .)1393پیشرفت تحلیلي دانشآموزان از جمله :نمرات

خودشیکوفایي ارزییابي کیرد (میازلو1968 ،؛ بیه نقیل از

خیوب و نداشیتن ییبیت مکیرر از مدرسیه بیا بهزیسیتي

مییرادي سیییاه افشییادي ،قاسییمي ،قمرانییي .)1394 ،طییي

ههني یا شیکفتگي دانیشآمیوزان راب یه دارد( .سیولدو،

م العات میازلو ( ،)1968خودشیکوفایي و تحقی خیود

تالجي و فرون.)2011 ،

ميتواند از طری تحلیل کسیب شیود .بنیابراین وجیود

شکفتگي سازهاي در روانشناسي مثبت است کیه بیه
نییوز زنییدگي کییردن تییوشم بییا خییوشبینییي دایمییي در
عملکردهاي انسان اشیاره دارد و بیه صیورت ییمني بیه

راب هاي مثبت و مستقیم بین ایین دو قابیل توجییه اسیت
(به نقل از مرادي سیاه افشادي و همکاران.)1394 ،
دانشآموزان داراي س

باالي شکفتگي میيتواننید

نیکي ،زایندگي ،رشد و انع افپذیري داللت میيکنید

تمرکز و توجه خود را به خوبي بیر روي تکیالیف حفیظ

(فردریکسیون .)2004 ،معنیاي شیکفتگي در تضیاد بیا

کنند (کیس .)2002 ،این درحالي اسیت کیه بسییاري از

معنیاي افسیردگي و پژمردگیي  2اسیت .پژمردگیي بیه

دانشآموزان بيحوصلگي را که بیه عنیوان میانعي بیراي

شیوهاي از زندگي که بيمعني و تهي  3است ،تعبیر شیده

توجه و تمرکز بیر روي تکیالیف درسیي و میانعي بیراي

است .کیس ( )2002با مرور ابعیاد و مقییاسهیایي مثیل

پیشییرفت تحلیییلي اسییت بییه وفییور تجربییه مییيکننیید

بهزیستي ههني ،نشانههاي احساسیات مثبیت و عملکیرد

(مییکالس و وودانیووی .)1993 ،،شیکفتگي بیا تمرکیز،

مثبت به نوعي تعریف جدید سالمت ههني اشاره نموده

توجه و تعهد نسبت به تکلیف که از ویژگيهیاي اصیلي

اسیت کیه میيتیوان آن را در سیازه شیکفتگي خالصیه

درگیییري تحلیییلي  5هسییتند بییه طییور مثبییت راب ییه دارد

نمود .از نظر کیس ( )2011شکفتگي نمودي از زنیدگي

(کیس )2002 ،و از طرفي با بیيحوصیلگي راب یه منفیي

ههني بزرگساالن است که داراي س وح باالي بهزیستي

دارد (لیري و ییارویس 2003 ،6؛ بیه نقیل ازگلیدبرر،

هیجاني هسیتند ،خوشیحال و راییي هسیتند ،تماییل بیه

 .)2008هرچییه فییرد توجییه و تمرکییز بیشییتري نسییبت بییه

زنیدگي هدفمنید دارنید ،همیهي ویژگیيهیاي خیود را

فعالیتها داشته باشد بیشتر در فعالیتها درگیر میيشیود

ميپذیرند ،احساس استقالل دارند.

و بییيحوصییلگي کمتییري را تجربییه مییيکنیید (لییري و

م العیات کییس ( )2002نشیان داد کیه  14درصید

یارویس2003 ،؛ به نقل از گلدبرر.)2008 ،

بزرگساالن به صورت ساالنه افسیرده میيشیوند و ایین

در مورد ماهیت و عناصر بيحوصیلگي نظرییههیاي

مسئله با تخریب نقش اجتماعي ،ییبت از کیار فیراوان،

متفاوتي ارایه شده اسیت .بیيحوصیلگي ایلیب تنفیر از

کیاهش بیاروري ،هزینیههیاي مراقبتیي ،خودکشیي و

تکراري بودن و روزمرگي توصیف ميشیود و معمیوالا

مراجعه بیشتر به پزشک راب ه دارد .این در حالي اسیت
1
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زماني بروز ميکند کیه محیی فاقید تحرییک مناسیب

ایمنتر ميشود که در جامعه امروزي بسیار قابل توجیه

باشد (وات و وودانووی .)1991 ،،افراد بيحوصله فاقید

هسیییتند (راسموسییین .)1999 ،از طرفیییي بیییيمعنیییایي و

انگییزه تلقیي میيشیوند (فیارمر و سیاندبرر،)1986 ،

بيهدفي از مهمترین پیشبینيکنندههیاي بیيحوصیلگي

همچنین در کیار درگییر نمیيشیوند (لیري و ییارویس،

به شمار میيآیید (ملتیون و شیالنبیرر2007 ،؛ شیلي و

2003؛ بییه نقییل ازگلییدبرر .)2008 ،فییردي کییه

همکاران.)2009 ،

پیوسته(مزمن) بيحوصله ميشود ،عاري از هدف است

تجربه بيحوصلگي و عواطف منفي از عوامل اصلي

و در بهدست آوردن طرح بنیادي که به زندگي او معنیا

نبودن معنا و هدف در زندگي است (شلي و همکیاران،

ميدهد ،شکست خورده است (دراب و برنیارد.)1987 ،

 .)2009طب نظر فرانکیل (1984 ،1978 ،1962 ،1959؛

بر اساس م العات ،ویعیتهاي مختلفیي میيتوانید بیه

به نقل از شلي و همکاران )2009 ،ویعیت مدرن جامعه

بیروز بیيحوصیلگي منجیر شیود .مهمتیرین پییشبینیي-

امروزي ،احساس بيمعنایي را براي خیلي از افراد به بار

کنندههاي رواني بيحوصلگي ،بيمعنایي و بيهدفي در

آورده است؛ پریشاني (رنح) که او آن را خأل وجودي

3

زنیدگي اسیت (ملتییون و شییالنبیرر2007 ،؛ شییلي و

مينامد .وقتي این ویعیت حل نشده باقي میيمانید بیه

همکاران.)2009 ،

آن ،نبیودن آگیاهي از ارزش معنیاي زنیدگي گفتیه

از جملیه عییواملي کیه بییا شیکفتگي و بییيحوصییلگي
ارتباط تنگاتنگي دارد و کمتر در تحقیقیات میورد توجیه

ميشود( .فرانکیل1984 ،؛ بیه نقیل از شیلي و همکیاران،
.)2009

قییرار گرفتییه اسییت معنییا و هییدف در زنییدگي مییيباشیید

معنا در زندگي ایلب به عنوان یک مفهیوم گسیترده

(راسموسییین1999 ،؛ سیییلیگمن2004 ،؛ کییییس2011 ،؛

حییاوي عناصییر شییناختي ،عناصییر انگیزشییي و عناصییر

ملتون و شالنبیرر2007 ،؛ شیلي و همکیاران.) 2009 ،

عاطفي است (دزاتر و همکاران .)2013 ،معنا در زندگي

بررسیي تحقیقییات انجییام شییده در زمینییه بهزیسییتي و

سعي بر آن دارد تا با کمک به افراد ،موییوعات اصیلي

شیییکفتگي حیییاکي از همبسیییتگي بیییین شیییکفتگي بیییا

زندگيشان را کشف و به طور انع اف پیذیري اهیداف

هدفمندي و معناداري در زندگي اسیت (رییف1989 ،؛

و آرزوهییاي زنییدگيشییان را پیگیییري کننیید ( اسییتیگر،

رییییف و سیییینگر1998 ،؛ سیییلیگمن2004 ،؛ اسیییتگر،

 .)2012معنییا در زنییدگي در طییول دوران نوجییواني و در

کاشدن ،سالیوان و لورنتز .)2008 ،محققان طي چنیدین

دوره یهور بزرگسالي برجسته ميشود ( استیگر ،اویشیي

دهه تحقی به این یافته رسیدهانید کیه معنیا در زنیدگي

و کاشییدن2009 ،؛ بییه نقییل از عسییکريزاده و پییوالدي،

نقش مهمي در عملکردهاي مثبیت انسیان ایفیا میيکنید

 .)1395معنادرماني ،رویکردي فلسیفي دربیار میردم و

(استگر و شاین 2010 ،1؛ به نقیل از نلییري ،کارسیازي،

وجیود آنهاسیت کیه بیه مضیامین و موییوعات مهیم

اسیماعیلپیور و بیرامیي .)1394 ،خودکفییایي 2و دنبیال

زنیدگي ماننید معنیاي رنیح ،خیأل وجیودي ،میرر و

کییردن هییدف و یییافتن معنییاي زنییدگي مییيتواننیید بییا

زنیدگي ،آزادي و مسیؤولیتپیذیري در قبیال خیود و

شیکفتگي راب یه نزدییک داشییته باشیند (راسموسیین،

دیگران ،معنایابي و کنار آمدن با بيمعنیایي میيپیردازد

 .)1999ایین خلوصییات منجیر بیه رییایت بیشیتر از

(محمدپور.)1385 ،

زندگي ،احتمال فیار التحلییلي بیشیتر ،انتخیاب شیول
Shin
self-sufficiency

1
2

existential vacuum
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معنادرماني از روشهاي درماني مؤثر است که در

مفاهیم اساسي معنادرماني بیه فعالییتهیاي آموزشیي بیه

قالیب کیار گروهیي امکیانپیذیر اسیت (ییالوم و لیسیز،

وجییود آورد (هییاکر و ورز .)1983 ،پییژوهشهییا نشییان

 .)2005آن چه در معنادرماني قابل توجه و مهم اسیت،

میيدهنیید کیه نیمییي از دانییشآمیوزان احساسییات منفییي

گواه بر توانایي بالقوه و منحلر به فرد انسان به بهتیرین

نسبت به مدرسه دارند .در حقیقت ایجیاد جیو رقابیت در

نحو آن است (کیونگ-آه و همکاران .)2009 ،فرانکیل

مدرسه آن را به یک مکان ای رابآور تبدیل ميکنید.

(فرانکیل1384/1967 ،ترجمیه معیارفي) بیر معنیاجیویي

ترس از شکست باعث ميشود که دانشآمیوزان نتواننید

افراد در زنیدگي بیاور داشیت .او بییان کیرد کیه رفتیار

توانییایيشییان را رشیید و گسییترش دهنیید .در تعییدادي از

انسانها نه بر پایه لذتگرایي نظریه فروید  1و نه بر پایه

دانییشآمییوزان نشییانههییایي از ای ی راب ،پرخاشییگري،

نظریه قدرتطلبي آدلر  2است ،بلکه انسانها در زندگي

افسردگي ،فقدان ارتباط و پاسخگویي ،تمایل به گوشه-

به دنبال معنا و مفهومي براي زنیدگي خیود میيباشیند.

گیري ،تنهایي و بيحوصلگي مشاهده ميشود( .هیاکر و

اگیر فیردي نتوانید معنیایي در زنیدگي خیویش بیابید،

ورز .)1983 ،در عین حال تماس برقرار کردن با آنها بیه

احساس پوچي به او دست ميدهد و از زنیدگي ناامیید

زمیان نییاز دارد و ایین نشییانههیا ممکین اسیت بیمییاريزا

ميشود و مالمت و خستگي از زندگي تمیام وجیودش

شوند (هاکر و ورز.)1983 ،

را فرا ميگیرد .الزاماا این حس منجر به بیمیاري روانیي

پژوهشها حاکي از وجود راب ه بین معنادرمیاني بیا

نميشود بلکه پیشآگاهي بدي براي ابتال به اختاللهیا

بیيحوصییلگي (ملتیون و شییالنبیرر2007 ،؛ شییلي و

است .بنابراین فرانکل بهزیستي را در یافتن معنا و مفهوم

همکیییاران )2009 ،و شیییکفتگي (راسموسییین1999 ،؛

زندگي ميداند .معنیاي زنیدگي فیرد میيتوانید فراتیر از

سییلیگمن 2004،و کیییس )2011 ،اسییت .بییا توجییه بییه

زنییدگي فیزیکییي باشیید (جیمییز .)2016 ،یییافتن معنییا در

جستجوها و منیاب در دسیترس نگارنیدگان منبعیي کیه

زندگي به ما در مورد چگونگي زندگي راهنمیایي اراییه

تأثیر آموزش معنادرماني بر بيحوصلگي و شیکفتگي را

مییيدهیید (تییودمییي .)2015 ،معنییادرمییاني مییيتوانیید بییه

بررسي کرده باشد ،یافت نشد بنابراین هدف پیژوهش،

دانشآموزان براي یافتن معنیا و هیدف در زنیدگيشیان

بررسي تیأثیر آمیوزش معنیادرمیاني بیر بیيحوصیلگي و

کمک کنید و باعیث افیزایش بهزیسیتي ههنیي (کییس،

شکفتگي در دانشآموزان دختر پایه دوم دوره متوسی ه

2011؛ سیلیگمن2004 ،؛ راسموسین )1999 ،و همچنییین

دوم شهر خرمآباد بود و بیا توجیه بیه پیشیینه مربیوط بیه

افزایش درگیري تحلیلي آنها شود (سیلیگمن2004 ،؛

آموزش معنادرمیاني و تیاثیراتي کیه بیر بیيحوصیلگي و

لییننبرینییک و پینتییری2003 ،،؛ اسییکلکتي .)2005 ،بییا

شییکفتگي دارد ،فرییییههییاي زیییر مییورد بررسییي قییرار

اسیتفاده از معنییادرمیاني مییيتییوان اشیتیای بیشییتري بییراي

گرفت.

آموزش و تحمل سختي تکلیف در دانشآمیوزان ایجیاد

-1آموزش معنادرماني باعث کیاهش بیيحوصیلگي

کیرد و آمیوزش جنبیه انسیاني پییدا خواهید کیرد .معنییا-

دانشآمیوزان دختیر میيشیود -2 .آمیوزش معنادرمیاني

درماني ميتواند بُعد معنوي ،آزادي ،مسیئولیتپیذیري و

باعث افزایش شکفتگي دانشآموزان دختر ميشود.

معناگرایي را به سیستم آموزشي ببخشد و ایین میيتوانید
زمینه نویدبخشیي از ییک پیژوهش خیالی بیراي تبیدیل

روش
روش پژوهش ،جامعه آمیاري و نمونیه :پیژوهش بیه

Freud
Adler

1
2

شیوه نیمهآزمایشي با طرح پیشآزمیون  -پیسآزمیون و

اثربخشي آموزش معنادرماني بر بيحوصلگي و شکفتگي دانشآموزان دختر پایه دوم دبیرستان5/

پیگیري با گروه کنترل بود .جامعه آماري ایین پیژوهش

گزینهاي از کامالا مخالفم ( )1تا کامالا موافقم ( )7انجام

شامل تمامي دانشآموزان دختر پاییه دوم دوره متوسی ه

ميشود .نمونهاي از عبیارات ایین پرسشینامه عبارتنید از:

دوم شهر خرمآباد در سال تحلیلي  1394-95به تعیداد

"زندگي هدفمند و با معنایي دارم" ییا "عمیقیاا بیه فکیر

 2584نفر بود .بعید از اجیراي پرسشینامه بیيحوصیلگي،

شادي دیگران هستم" .حداقل و حداکثر نمره مقیاس بیه

32نفر از دانشآموزان بيحوصیله (ییک انحیراف معییار

ترتیب  8و  56است و نمره باالتر مبین مییزان شیکفتگي

بییاالتر از میییانگین گییروه) انتخییاب شییدند و از طرییی

باالتر است .رواییي مقییاس شیکفتگي ،از طریی رواییي

جایگزیني تلادفي در گیروههیاي  16نفیره آزمیایش و

صوري و محتوایي به شیوه داوري تخللیي و از حییث

کنترل قرار گرفتند.

ان بییای بییا بنیییان نظییري آن توس ی  3تیین از متخللییان

ابزار سنجش :مقیاس آمادگي بیراي بیيحوصیلگي :1

روانشناسي صورت گرفته است (مرادي سیاه افشیادي و

این مقیاس توس فارمر و سیاندبرر ( )1986طراحیي و

همکاران .)1394 ،به منظور م العه پاییایي ایین مقییاس،

ساخته شده است که شامل  28گویه اسیت و داراي دو

میرادي سییاهافشیادي و همکیاران ( )1394بیا اسیتفاده از

فرم است :فرم یکم که پاسخدهي به آن به صورت بلي

روشهاي همساني دروني یریب آلفاي کرونبیاه0/82

خیر است و فرم اصالح شده آن ،که پاسخدهیي بیه آن

و ییریب پاییایي بیه روش تنلییف  0/80را بیه دسیت

بر اساس طیف لیکرت هفت گزینهاي از کامالا مخیالفم

آوردنید .در پیژوهش حایییر بیراي بررسییي پاییایي اییین

( )1تا کامالا موافقم ( )7انجام ميشیود .ایین پیژوهش بیا

مقیییاس از یییریب آلفییاي کرونبییاه اسییتفاده گردییید و

استفاده از فرم اصالح شده انجام گرفتیه اسیت .نمونیهاي

یریب آلفاي کرونباه براي ایین مقییاس 0/88 ،بدسیت

از سیییؤاالت ایییین مقییییاس عبارتنییید از" :تمرکیییز روي

آمد.

فعالیتها برایم آسان است" یا "به نظر ميرسد که زمیان

روش اجرا و تحلیل :در مرحله پیشآزمون ،پرسیش-

همیشه به کندي ميگذرد" .حداقل نمره برابیر بیا  28و

نامییهي بییيحوصییلگي فییارمر و سیییاندبرر ( )1986و

حداکثر نمره برابر بیا  196اسیت .نیوز هفیت گزینیهاي

پرسشنامهي شکفتگي دینر و بیسواز–دینیر ( )2008بیراي

اعتبار بیشتري نسبت به نوز دو گزینیهاي آن (بلیي خییر)

هییر دو گییروه تحییت شییرای یکسییان اجییرا شیید ،سی س

دارد .پاییایي ایین مقییاس نییز از طریی بیازآزمیایي در

مداخلیه معنییادرمییاني گروهییي بیه آزمییودنيهییاي گییروه

فاصله زماني یک تا سه هفته بین  0/79تا  0/91گزارش

آزمایش طیي  12جلسیه گروهیي  90دقیقیهاي (هفتیهاي

شده است (فارمر و سیاندبرر1986 ،؛ گانیا و اکرمیي،

یییک جلسییه) آمییوزش داده شیید ،ولییي گییروه کنتییرل

 .)1998در پییژوهش حایییر بییراي بررسییي پایییایي اییین

هییی،گونییه مداخلییهاي دریافییت نکییرد .پییس از اتمییام

مقیییاس از یییریب آلفییاي کرونبییاه اسییتفاده گردییید و

آموزش مجددا از هر دو گروه پسآزمون گرفتیه شید و

یریب آلفاي کرونباه براي ایین مقییاس 0/81 ،بدسیت

یک ماه بعید از اتمیام جلسیات آموزشیي دوره پیگییري
انجام شد .متوییر مسیتقل بسیته آموزشیي معنیا -درمیاني

آمد.
مقیاس شکفتگي  :این مقیاس توس دینر و بیسیواز–
2

دینر ( )2008طراحي و ساخته شیده کیه شیامل  8گوییه

3

براسییاس طییرح درمییاني هییوتزل ( بییه نقییل از سییوري،
 )1394در جدول ( )1ارایه شده است.

است که پاسخدهي به آن بر اساس طیف لیکرت هفت
boredom Proneness Scale
flourishing Scale

1
2

Hutzell

3
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جدول .1خالصه جلسههای مداخله معنادرمانی هوتزل( به نقل از سوری)1394 ،
جلسه

اهداف

1

2

ایجادارتباط اولیه

 توجیه آزمودنيها

آشنایي با معنا-

 معرفي رویکرد معنادرماني و آموزش اص الحات مهم معنادرماني

درماني
3

آموزش معنا-
درماني

4

افزایش خود-
آگاهي

5

6

خالصه محتوی جلسه
 ساماندهي جلسات

معنایابي در

 آشنایي اعضاي گروه با همدیگر

 مشخص کردن اهداف درمان از طری افزایش آگاهي در مورد خود واقعي
 ارایه شیوههاي معنادرماني

 افزایش گفت وگوي اعضا با یکدیگر

 شناخت و پذیرش احساسات و آگاهي اعضاء نسبت به آزادي و مسئولیت انتخاب

 بررسیي معنیاخیواهي و جسیت وجیوي معنیا و شییوههیاي آن بیا هیدف افیزایش و تعمیی
خودآگاهي دروني

 حمایت مشاور از اعضا در برابر ترس و نگراني از حرکت به سوي خود تازه
 به چالش کشیدن اعضاء

 به بحث گذاشتن شیوههاي معناخواهي در تحلیل

موقعیت مختلف

 دوستي و محبت و رنح

استواده از آگاهي

 بازسازي خود ،تحلیل وجودي مفاهیم آزادي و انتخاب

وجودي براي مهار
افکار منفي

 معنایابي در ابعاد گوناگون زندگي

 تبیین راب هي آزادي و انتخاب در زندگي اعضاء با استفاده از فنون افزایش آگاهي وجودي
در مهار افکار و احساسات منفي آنها

 آموزش براي افزایش مسئولیتپذیري براي معنا

7
افزایش مسئولیت-
پذیري

 کمک به مراج براي گوش دادن به نداي وجدان

 سؤال از مراجعان دربارهي معنا و افزایش مسئولیتپذیري نسبت به خود و دیگران
 آشنایي با انواز ارزشها ،انتخاب ارزش و پذیرش مسئولیت آن
 معنایابي از طری ارزشهاي تجربي ،نگرشي و خالی

8

افزایش اف دید و
پذیرش تنهایي

9

تحلیل وجودي
مسئله مرر

 آموزش افزایش اف دید دربارهي منشأ معنا

 درك و پذیرش تنهایي به عنوان واقعیت ییرقابل اجتناب
 درك نقش صمیمیت در تحمل احساس تنهایي

 آموزش تحلیل وجودي مسئله مرر به عنوان مکمل زندگي و هدایت کنندهي آن با استفاده
از فن پیشنهاد معنا

 اصالح نگرشها و گسترش اف هاي فکري در حوزهي معنا

 آموزش درك معنا و هدف از زندگي و نقش بيهدفي در بروز بيحوصلگي

10
تمرین معنایابي

 شیکفتگي و متعهید شیدن بیه هیدف خاصیي در زنیدگي آینیده از طریی تحلییل وجیودي
هدفمندي و معناجویي در زندگي

 11و
12

آموزش
خودشکوفایي و
قلد متضاد
جم بندي جلسات

 آموزش مفهوم خود شکوفایي
 آموزش فن قلد متضاد

اثربخشي آموزش معنادرماني بر بيحوصلگي و شکفتگي دانشآموزان دختر پایه دوم دبیرستان7/

یافتهها

پژوهش حایر که از نوز پیشآزمون ،پسآزمیون و

افراد گروه نمونه پانزده تا هفده سال سن داشیتند

پیگیري بود ،براي تحلیل دادههیا و بیه منظیور کنتیرل

که تعداد  13نفر معادل ( چهل ممیز ششلد و بیست

اثییر پیییشآزمییون و پییسآزمییون از روش تحلیییل

و پنح هزارم درصید) از افیراد در دامنیه سیني پیانزده

کواریییانس چنیید متویییره اسییتفاده شیید .میییانگین و

سال 18 ،نفر (معادل پنجاه و شش ممیز بیست و پینح

انحراف استاندارد مقیاسها در جیدول  2اراییه شیده

صدم درصد) از افراد در دامنه سني شانزده سال قیرار

است.

داشتند و  1نفر معادل (سه ممیز صید و بیسیت و پینح
هیزارم درصیید)  17سییال داشییت .بییا توجییه بییه طییرح
جدول  .2شاخصهای توصیفی نمرات بیحوصلگی و شکفتگی آزمودنیها برحسب مرحله و عضویت گروهی
متوییرها
گروه کنترل
گروه آزمایش

بيحوصلگي

شکفتگي

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

119/12

23/87

128/62

15/70

پسآزمون

110/56

14/36

130/81

20/93

پیگیري

109/62

14/55

131/68

20/64

پیشآزمون

28/43

10/33

35/62

8/29

پسآزمون

41/81

6/22

34/37

3/91

پیگیري

42/62

5/79

33/87

3/98

جییدول  2شییاخصهییاي توصیییفي متویییرهییا را در

یعني طبیعي بودن توزی نمرات رعایت شده است .براي

پیشآزمون -پسآزمون و پیگیري گروههیاي آزمیایش

بررسي همگني واریانس متویرهیاي پژوهشیي از آزمیون

و کنترل نشان ميدهد.

لوین استفاده شد .نتایح بدست آمده از این آزمون بیراي

براي مثال نمره میانگین بيحوصلگي آزمیودنيهیاي

بيحوصلگي و شکفتگي نشانگر همگني وارییانسهیاي

گیییروه آزمیییایش از  119/12بیییه  110/56در مرحلیییه

دو گروه بود ( .)p<0/05بیراي یکسیاني راب یهي متوییر

پسآزمون و  109/62در مرحله پیگیري رسیده است.

وابسته و متویر کمکي نمره پیشآزمون براي گیروههیاي

بییراي اطمینییان از نرمییال بییودن توزییی متویییرهییاي

پژوهشییي از رگرسیییون اسییتفاده شیید .نتییایح حاصییل از

پییژوهش از آزمییون کولمییوگروف -اسییمیرنف اسییتفاده

آزمییون نشییاندهنییده یکسییاني راب ییهي متویییر وابسییته و

شد .نتایح این آزمون در هر یک از مراحل پیشآزمیون،

پیشآزمون بیراي هیر دو گیروه بیود .بنیابراین از تحلییل

 0/05معنیيدار نبودنید؛

کواریانس چند متویره براي تحلیل آمیاري اسیتفاده شید

پسآزمون و پیگییري در سی

بنابراین فرض صفر یعني پیروي دادههیا از توزیی نرمیال
تأیید ميشود؛ بنابراین پیش فرض اول تحلیل کواریانس

که نتایح آن را در جدول  3ارایه شده است.
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جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس تأثیر معنادرمانی بر بیحوصلگی و شکفتگی
مجذور

توان

مجموع

درجه

میانگین

اتا
0/04

آماری
0/21

مجذورها
463/06

آزادی
1

مجذورها
463/06

1/41

0/86

1

333/65

10/18

0/01

517/23

1/60

0/21

0/05

12/18

0/01

0/30

0/92

0/38

0/02

0/26

0/37

0/97
0/16
0/99

13

مراحل

منبع تغییرات

بيحوصلگي

پس-

پیشآزمون

آزمون

عضویت گروهي

333/65

پیگیري

پیشآزمون

517/23

1

عضویت گروهي

3922/93

1

3922/93

پس-

پیشآزمون

21/33

1

21/33

0/76

آزمون

عضویت گروهي

467/34

1

467/34

16/38

0/001

پیگیري

پیشآزمون

26/64

1

26/64

1/05

0/31

0/03

عضویت گروهي

628/75

1

628/75

24/89

0/001

0/47

شکفتگي

F

معناداری
0/24

0/26

0/23

همانگونیه کیه در جیدول مشیاهده میيشیود ،بیین

بیيحوصیلگي 37 ،درصید بیر شیکفتگي و در مرحلیهي

آزمودنيهاي گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداري

پیگیري 30 ،درصید بیر بیيحوصیلگي و  47درصید بیر

در متویرهیاي وابسیته دییده میيشیود .بیه گونیهاي کیه

شیکفتگي میؤثر بیوده اسیت .همچنیین بیاال بیودن تیوان

آموزش معنادرماني توانسته است بیهطیور معنیاداري در

آماري نشاندهندهي دقت آماري بیاال و کفاییت حجیم

کیاهش بیيحوصیلگي ( )p>0/01و افیزایش شیکفتگي

نمونه در بيحوصلگي و شکفتگي است .اندازه اثر نشیان

()p>0/001گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در هر

ميدهد مداخله مدنظر پس از گذشت یک ماه مانیدگار

دو مرحله پیسآزمیون و پیگییري میؤثر باشید کیه ایین

بیوده اسیت .میییانگین تعیدیل شییده دو گیروه در مرحلییه

آمییوزش در مرحلیییه پییسآزمیییون  26درصییید بیییر

پییسآزمییون و پیگیییري در جییدول  4ارایییه شییده اسییت.

جدول  .4میانگینهای تعدیلشده بیحوصلگی و شکفتگی گروههای آزمایش و کنترل
پسآزمون
زیر مقیاسها
بيحوصلگي
شکفتگي

پیگیری

گروه

میانگین

خ اي استاندارد

میانگین

خ اي استاندارد

آزمایش

108/57

4/15

107/61

4/11

کنترل

132/80

4/15

133/70

4/11

آزمایش

97/41

1/36

80/42

1/29

گواه

21/34

1/36

69/33

1/29

همانطیور کیه جیدول ( )3نشیان میيدهید در متوییر

پییژوهش مبنییي بییر اثربخشییي آمییوزش معنییادرمییاني بییر

بيحوصلگي ،میانگینهاي تعدیل شیده گیروه آزمیایش

بییيحوصییلگي و شییکفتگي در مرحلییه پییسآزمییون و

در مرحله پسآزمون و پیگیري به طیور معنیاداري کمتیر

پیگیري تأیید شدند.

از گییروه کنتییرل بییوده اسییت و در متویییر شییکفتگي،
میییانگینهییاي تعییدیل شییده گییروه آزمییایش در مرحلییه

بحث

پسآزمون و پیگیري بیه طیور معنیاداري بیشیتر از گیروه

هدف پژوهش حایر ،بررسیي تیأثیر آمیوزش معنیا-

کنتییرل بییوده اسییت .بنییابراین فرییییههییاي اول و دوم

درماني بر بيحوصلگي و شکفتگي دانشآمیوزان دختیر

اثربخشي موسیقيدرماني بر شدت درد ،استرس ادراكشده و شادکامي نوجوانان مبتال به لوسمي9/

پایه دوم دوره متوس ه دوم شهر خرمآباد بود .بیر اسیاس

بهزیستي هیجاني باالتري را تجربه ميکننید و تماییل بیه

نتایح این پژوهش ،آموزش معنادرماني بر بیيحوصیلگي

زندگي هدفمنید و بیامعنیا دارنید ،ویژگیيهیاي خیود را

و شکفتگي دانشآمیوزان تیأثیر داشیته و باعیث کیاهش

ميپذیرند و احساس خیودگرداني و اسیتقالل میيکننید.

بيحوصلگي و افزایش شکفتگي در مرحله پیسآزمیون

این افراد همچنین مهارتهاي شخلي بیشیتري دارنید و

و پیگیییري شییده اسییت کییه بییا پییژوهشهییاي ملتییون و

از اعمیییال اجراییییي تنظییییم یافتیییهتیییري برخوردارنییید

شییییالنبییییرر ( ،)2007شییییلي و همکییییاران (،)2009

(فردریکسون و لوسادا .)2005 ،همسو با نظر راسموسین

راسموسیین ( ،)1999سییلیگمن ( )2004و کیییس ()2011

( )1999شییکفتگي بییا توانییایي دوسییت داشییتن ،اهییداف

هماهنگ است .در تبیین یافتههاي این پژوهش ميتوان

اجتماعي باالتر (مثل خل فرصیتهیا و عملکیرد شیولي

گفت که رویکرد معنادرماني سعي ميکند با استفاده از

خوب) و همچنیین دنبیال کیردن هیدف و ییافتن معنیاي

روشهاي افزایش آگاهي وجودي و پرسش از مراجی

زندگي ارتباط نزدییک دارد .دراب و برنیارد ( )1987از

دربیار معنیا و هیدف زنیدگي بیه وي کمیک کنید تیا

پژوهش خود نتیجه گرفتند که فردي که پیوسته (مزمن)

معنایي براي زندگي پیدا کند .معنایابي که پایة اساسیي

بيحوصله ميشود ،عاري از هدف است و در بهدسیت

نیروي محرکة فرد است در فرد ایجاد تنش ميکند و او

آوردن طرح بنییادي کیه بیه زنیدگي او معنیا میيدهید،

را وادار به یافتن معنا ميکند (کیس .)2002 ،همچنیین

شکست خورده است؛ بنابراین آنها بیان ميکننید فقی

معنادرماني با تأکید بر مسیؤولیتپیذیري افیراد ،فیرد را

زماني که افراد طرح ییا موییوز زنیدگي معنیاداري را

متعهد به پیذیرش مسیؤولیت و توجیه و تعهید نسیبت بیه

پذیرفتهاند ،ميتوانند بر بيحوصلگي یلبه کنند .بهرییم

انجیام تکلییف میيکنید .از طرفیي آمیوزش گروهیي

این ،داشیتن مسییر (جهیت) تیا انیدازهاي نتیجیه عوامیل

معنادرماني بر ماندن فرد در زمان حال و تجربة حیال و

دفییاعي اسییت .اییین نداشییتن هییدف یییا معنییا عامییل

اکنون تأکید ميکند که خود تجربیه ارزشیمندي بیراي

بیيحوصیلگي میزمن اسیت .همچنیین ،دراب و برنیارد

فرد است .یافتههیاي تحقیقیاتي حیاکي از آن اسیت کیه

( )1987بیان کردهاند که از دست دادن ییا شکسیت در

دانشآمیوزاني کیه بیراي انجیام تکیالیف معنیا و هیدفي

توسییعه اهییداف معنییادار زنییدگي باعییث تجربییه

باالتري از شکفتگي را تجربه ميکننید و

بیيحوصییلگي مییزمن میيشییود؛ بنییابراین بیر اسییاس

توجییه و تمرکییز بیشییتري بییراي انجییام تکییالیف دارنیید

نظریههاي وجودي (هستي نگر) نداشتن احساس معنیا و

(کیس )2002 ،و عالقیه بیشیتري بیراي ادامیه تحلییل و

هییدف در زنییدگي آزاردهنییده اسییت و تجربییه

متعاقباا امید بیشتري بیراي فیار التحلییل شیدن و ییافتن

بيحوصلگي و عواطف منفي عوامل این نداشتن معنیا و

شییول مناسییب دارنیید (راسموسیین .)1999 ،همگییام بییا

هدف در زندگي است .یافتن معنا در زنیدگي بیه میا در

پییژوهش کیییس ( )2002دانییشآمییوزاني کییه تکلیییف

مورد چگونگي زندگي راهنمایي ارایه ميدهد (تودمیي،

برایشان معنا و ارزش دارد توجه خود را به انجام تکلییف

 .)2015معناي زنیدگي فیرد میيتوانید فراتیر از زنیدگي

متمرکز ميکنند و نسبت به خواستههاي معلم در کیالس

فیزیکي باشد (جیمیز .)2016 ،معنیادرمیاني میيتوانید بیه

درس و اتمام تکیالیف بیشیتر متعهید هسیتند و بیا انگییزه

دانشآموزان براي یافتن معنیا و هیدف در زنیدگيشیان

باالتري این خواستهها را دنبال ميکننید .همگیام بیا نظیر

کمک کنید و باعیث افیزایش بهزیسیتي ههنیي (کییس،

بیییاالي شیییکفتگي

2011؛ سیلیگمن2004 ،؛ راسموسین )1999 ،و همچنییین

مي یابند ،س

کییییس ( )2011افیییراد داراي سیی

 /10پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال سوم ،شماره چهارم ،پیاپي ( ،)12زمستان1396

افزایش درگیري تحلیلي آنها شود (سیلیگمن2004 ،؛

آمییوزش و پییرورش انتظییار مییي-رود در کنییار تلییویب

لییننبرینییک و پینتییری2003 ،،؛ اسییکلکتي .)2005 ،بییا

قوانین تسهیلکننیده در امیر آمیوزش ،بیر اراییه خیدمات

اسیتفاده از معنییادرمیاني مییيتییوان اشیتیای بیشییتري بییراي

بهداشت روان به دانشآموزان با توجه به نتیایح پیژوهش

آموزش و تحمل سختي تکلیف در دانشآمیوزان ایجیاد

حایر اهتمام ورزند.

کرد و آموزش جنبیه انسیاني پییدا خواهید کیرد .انسیاني
شدن سیستم آموزشي یعني کاري که معنادرمیاني انجیام
مییییيدهیییید؛ بییییا بخشیییییدن بعیییید معنییییوي ،آزادي،
مسئولیتپذیري و معناگرایي ،ميتوان زمینه نویدبخشیي
از یییک پییژوهش خییالی بییراي تبییدیل عقاییید اساسییي
معنییادرمییاني بییه فعالیییتهییاي آموزشییي بییه وجییود آورد
(هاکر و ورز.)1983 ،
از جمله محیدودیتهیاي پیژوهش حاییر ،محیدود
بودن نمونهي پژوهش یه دانشآموزان خیرمآبیادي بیود.
اییین پ یژوهش تنهییا روي دانییشآمییوزان دختییر صییورت
گرفته است .با این حال؛ دانشآموزان پسیر نییز در دوره
دوم متوسی ه از بییيحوصییلگي و عییدم معنییا در زنییدگي
ملییون نیسییتند .انتخییاب دانییشآمییوزان پایییه دوم دوره
متوس ه با توجه به دسیترسپیذیري آسیان بیراي اجیراي
پییژوهش از دیگییر محییدودیتهییاي پییژوهش محسییوب
ميشود .بنابراین پیشنهاد ميشود این پژوهش بیا حضیور
دانشآموزان پسر و در س

وسی تیري و بیا اسیتفاده از

پایههاي مختلف دوره دوم متوس ه انجام شود .از لحیا
کاربردي نیز در مجموز با توجه به تاثیرگذاري آمیوزش
معنادرماني بر کاهش بيحوصلگي و افیزایش شیکفتگي
دانشآموزان و با توجه به کوتیاه بیودن دوره آمیوزش و
به منظور پیشگیري از پیامیدهیاي منفیي بیيحوصیلگي و
عیدم وجییود معنیا و هییدف در زنیدگي آنییان اسییتفاده از
آموزش معنادرماني پیشنهاد میيشیود .در واقی آمیوزش
معنادرمیاني مسییر پیشیرفت و دنبیال کیردن انگییزههیاي
تحلیلي را براي دانشآموزان هموار ميکنید .همچنیین
با توجه به اینکه جامعهاي بالنده و شکوفا خواهد بود کیه
افراد بالنده و داراي شکفتگي باال پرورش داده باشید ،از
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