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Abstract:
The aim of this study was to investigate the comparison of the effectiveness of Fredrickson’s
positive thinking and Dweck’s mindset program on test anxiety of gifted female students in
ninth-grade high school in the city of Isfahan.This study is quasi-experimental with pretestposttest with control group. The population of the study consisted all 450 gifted female
students in ninth-grade of Isfahan city, Iran. After screening the student using the Test
Anxiety Inventory (TAI), a sample of 45 students who were obtained higher scores were
selected and then randomly divided into the experimental group (Fredrickson’s positive
thinking and Dweck’s mindset program groups; n=15, for each group) and the control group
(n =15). Each of the experimental group were received 8 sessions of intervention, while no
intervention for the control group. All participants were completed the TAI at pre-/post-test.
Data were analyzed using the MANOVA.The results showed that there was no significant
difference between the Fredrickson’s positive thinking group and control group; but there
was a significant difference between the Dweck’smindset program group with the
Fredrickson’s positive thinking group as well as the control group, so that the Dweck’s
mindset group had lower levels of anxiety.The Dweck’s mindset program can decrease
anxiety of gifted children, which in turn can increase efficacy and appropriate advancement
of these students.
Keywords: Fredrickson’s positive thinking, Dweck’s mindset program, test anxiety, female
high school students.
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چکیده
هدف این پژوهش مقایسۀ اثربخشي برنامۀ مثبت اندیشي فردریکسون و برنامۀ تغییر ذهنیت دوئیک بر اضطراب امتحان
دانش آموزان دختر تیزهوش پایه نهم شهر اصفهان بود .روش این تحقیق آزمایشي و طرح پژوهش از نوع پیشآزمون و
پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماري پژوهش شامل تمامي دانش آموزان دختر تیزهوش پایه نهم شهراصفهان بودکه
درسال تحصیلي  1395-1396مشغول به تحصیل بودند و تعداد آنها  450نفر بود .در ابتدا غربالگري انجام شد و از جامعۀ
آماري تعداد  45نفر از دانشآموزان مضطرب که براساس پرسشنامه اضطراب امتحان نمرات باالتري کسب کردند انتخاب و
سپس به روش نمونهگیري تصادفي ساده به دو گروه آزمایشي ( 15نفر در گروه آموزش مثبت اندیشي فردریکسون و  15نفر
در گروه آموزش برنامه تغییر ذهنیت دوئیک) و کنترل( 15نفر)جایگزین شدند .آزمودنيهاي جایگزین شده در گروه
آزمایش مثبتاندیشي فردریکسون  8جلسه و آزمودنيهاي گروه آزمایش تغییر ذهنیت دوئیک نیز  8جلسه آموزش دریافت
کردند ،اما گروه کنترل هیچ مداخلهاي دریافت نکرد .تمامي شرکتکنندگان پرسشنامه اضطراب امتحان اهوازرا در
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري ششماهه تکمیل کردند .براي آزمون فرضیه هاي پژوهش از آزمون تحلیل واریانس با
اندازهگیري مکرر استفاده شد .یافتهها نشان داد که آموزش مثبتاندیشي فردریکسون بر اضطراب امتحان دانش آموزان تاثیر
معني داري ند ارد .ولي در میزان اضطراب امتحان ،دو گروه برنامۀ تغییر ذهنیت دوئیک ،مثبتاندیشي فردریکسون و گروه
کنترل تفاوت معناداري وجود دارد  .به طوري که گروه تغییر ذهنیت دوئیک از اضطراب کمتري برخوردار بودند .با استفاده
از برنامۀ تغییر ذهنیت دوئیک ميتوان اضطراب امتحان را در دانش آموزان تیزهوش کاهش دادکه این امر نیز بهنوبۀ خود
مي تواند موجب افزایش کارآمدي و پیشرفت مناسب این گروه از دانشآموزان شود.
واژههای کلیدی :برنامۀ مثبت اندیشي فردریکسون ،برنامۀ تغییر ذهنیت دوئیک ،اضطراب امتحان ،دانشآموزان تیزهوش
دبیرستان
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مقدمه

 .)2017حاالت اضطرابي عمدتاً در حوزههاي آموزشاي

تیزهوشان افراد باا اساتعدادي هساتند کاه نشاانههاایي از

مشاااهده ماايشااوند (باارون و همکاااران .)2011 ،برخااي

قابلیت باالي عملکرد در برخي حوزهها از جمله هاوش،

پژوهشها نشان داده کاه اضاطراب امتحاان باا عملکارد

خالقیاات ،هنرمناادي ،رهبااري و زمینااههاااي تحصاایلي از

ضعیف در تکالیف مدرساه مارتبا اسات (جوانبخات و

خااود نشااان ماايدهنااد (رضاااپورمیرصااالو و فتااوحي

هادیااااااان2014 ،؛ آکاااااارمن و هگسااااااتاد.)1997 ،

اردکاااني .)1395 ،کودکااان داراي هااوش باااال ممکاان

دانااشآمااوزاني کااه سااطو باااالیي از اضااطراب امتحااان

اساات احساااس متفاااوت بااودن داشااته باشااند و داراي

داشاااتند عملکااارد تحصااایلي ضاااعیفي نشاااان دادنااادو

مشاااکالت هیجااااني و ساااازگاري اجتمااااعي باشاااند

داناشآماوزاني کاه ساطو اضااطراب متوساطي داشااتند،

(پیچاوساااکي .)2009 ،اگااار کودکاااان بااساااتعداد باااا

عملکرد بهتري نیز داشاتند(جوانبخت و هادیاان.)2014 ،

آموزشهاي منطبق با نیازهایشان آموزش ببینند عملکارد

این افراد با خود کم انگاري و تردید درباره تواناییهااي

بااينظیااري از خااود نشااان ماايدهنااد (ریااس و رنزولااي،

خااود ،ارزیااابي شااناختي منفااي ،عاادم تمرکااز حااواس،

2010؛ ساااابوتنیک ،اولزساااکي-کاااابیلیوس و وریااال،

واکنشهاي جسماني نامطلوب روبرو ميشوندکه ارائاه و

 .)2011با اینحال ،به نظر ميرسد اغلاب داناشآماوزان

کاربست مدل هاي روان درماني در برطارف کاردن آن

بااستعداد در پیشرفت متناسب با توانایي و پتانسایل کلاي

را ضروري ميسازد(جراره و محمدي کرکاني.)1392 ،

خودشان به دالیل مختلف ازجمله عدم حمایت کافیکاه

ماادل گسااترش و ساااخت (فردریکسااون)2000 ،

موجب خساتگي و اففات آن هاا شاده و دالیال احتماالي

فرض مي کناد کاه عاطفاه مثبات موجاب کااهش تا ثیر

کاهش بهزیستي در کودکان بااستعداد است ،با شکست

عاطفه منفي بار فارد شاده و هامزماان باا افازایش منااب

مواجاااه مااايشاااوند (پریکااال ،گاااوتزو فرنااازل2010 ،؛

فیزیکااي ،اجتماااعي و ذهنااي موجااب گسااترش خزانااه

سابوتنیک و همکاران.)2011 ،

رفتاري ميشود .به عبارتيدیگر ،این مدل فرض ميکناد

یکي از مشکالتي که بسیاري از دانشآماوزان تیاز

عاطفه مثبت ساازگارانه اسات چراکاه فرصات گساترش

هوش باا آن دساتباهگریباان هساتند اضاطراب امتحاان

مناب و روابا اجتماعي براي آمادگي با چالشهاي آتي

است .پژوهش هاي انجام شده نشان ميدهد به دلیل باال

را براي افراد فراهم ميکناد .افاراد شااد باه دلیال تجرباه

بودن انتظارات اطرافیان از دانش آموزان تیز هاوش ،ایان

مکااارر عاطفاااه مثبااات باااهطاااورکلي موفاااقتااار باااوده

افاراد اضاطراب امتحااان بیشاتري را نساابت باه همنوعااان

(لیبومیرسااکي ،کینگااو دیناار )2005 ،و داراي زناادگي

خود تجربه مايکنند(نصایران و ایرواناي .)1395 ،عماد

سالمتري هستند .این نظریه توضیو ميدهد کاه چگوناه

دانشآماوزان گازارش مايکنناد کاه بیشاتر از هار چیاز

احساسااات مثباات از قبیاال عالقاه ،غاارور ،قدرشناسااي و

دیگري در زندگي تحت فشار ناشي از امتحاناات و کاار

الهام ،انرژي هدایتي رو باه افزایشاي را فاراهم مايکنناد

مدرساااه باااودهاناااد .در حااادود  16تاااا  20درصاااد از

که به نوبه خود ميتواند باعث ایجاد ذهنیت باز ،تواناایي

دانشآموزان داراي اضطراب امتحان باالیي هساتند کاه

حاال مساائله بااه صااورت خ االق ،امیاادواري و عملکاارد

آن را تبدیل به شاای تارین مشاکل آموزشاي اماروزه در

هدفمند گردد(فردریکسون و جوینر .)2018 ،براي مثاال

مدارس کرده است (انجمن اضطراب امتحاان آمریکاا ،1

یک مرور از  26مطالعه مشااهدهاي آینادهنگار دریافات

1

که بهزیستي مثبت با مرگومیر کمتر مارتبا باود (چیادا

American test anxieties association

مقایسه اثربخشي آموزش برنامه مثبت اندیشي فردریکسون و برنامه تغییر ذهنیت دوئیک بر اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش دختر دبیرستان43/

و اسااتپتو.)2008 ،پااژوهشهااا در مااورد برنامااه مثباات

(ییگاااار ،ترزسااانیوکي و دوئیاااک2013 ،؛ بلکویااال و

اندیشااي فردریکساااون ( )2000نشااان داده کاااه منااااب

همکاااران2007 ،؛ گااود ،آرونسااونو اینزلیکاات.)2003 ،

تولیدشده توسا احساسات مثبت ميتوانند به افراد براي

درمجمااوع بااا توجااه بااه مطالااب فااوق بایااد بیااان نمااود

غلبه بر موانا و شاروع باه سارمایهگاذاريهااي جدیاد،

اضااطراب امتحااان دانااش آمااوزان ماايتوانااد از مناااب

کمااک کنااد .احساسااات مثباات باعااث ماايشااود کااه

مختلفي سرچشمه گیرد که از این میان ميتاوان باه نباود

بازرگانان ،مذاکرات تجاري بهتر ،قدرت تصامیمگیاري

احساسات مثبات تفکارات تثبیات شاده در ذهان ایشاان

بیشاتر ،افازایش خالقیاات و کاارکرد باااالتر و باهمراتااب

اشاره نماود؛ ازاینارو پاژوهش حاضار در نظار داردباا باه

بهتااري داشااته باشااند (هااایوارد ،فورسااتر ،ساراسااواتي و

کارگیري دو روش مثبت اندیشاي فردریکساون و تغییار

فردریکسون .)2009 ،از طرفي،دانشآماوزاني کاه یاک

ذهنیاات دوییااک مشااخص نمایااد بااا برطاارف شاادن

ذهنیت ثابت در مورد هوش و رویدادهاي و چالشهااي

کاادامیک از دو مااان ذکاار شااده ،از میاازان اضااطراب

اجتماااعي دارنااد و تمایاال دارنااد تااا باایشازحااد باار

امتحان دانشآماوزان کاساته مايشاود؛ ازایانرو هادف

نگرانيهاي کوتاه مدت دربار توانایي خود تمرکز کنند

پاااژوهش حاضااار مقایساااه اثربخشااي مثبااات اندیشا اي

و شکستهاي تحصیلي را بهعنوان شواهدي باراي عادم

فردریکسون وبرنامه تغییر ذهنیات دوییاک بار اضاطراب

توانایي خود در نظار بگیرناد (دوئیاک ،والتوناو کاوهن،

امتحان،دانشآموزان تیزهاوش متوساطه دوره اول دختار

 .)2014همچنااین عاازتنفااس کودکااان و نوجوانااان تااا

شهر اصفهان بود تا برنامهاي مناساب باراي ت ثیرگاذاري

حدود زیادي به بازخورد از ساوي منااب بیروناي وابساته

شناسایي کرد.

اساات (ییگااار و همکاااران .)2016 ،چنااین مشااکالت و
یافتههایي منجر به ایان شاد تاا پژوهشاگران باه طراحاي

روش

مداخالتي براي تغییر ذهنیت دانشآموزان بپردازند.

روش پژوهش ،جامعه آماري و نمونه :روش این تحقیاق

برنامه آموزشاي دوئیاک برناماهاي داراي زیربنااي

آزمایشاااي و طااارح پاااژوهش از ناااوع پااایشآزماااون و

روانشناختي است کاه ساعي در تغییار ذهنیات و تفسایر

پس آزمون با گروه کنترل هماراه باا پیگیاري شاشماهاه

رویادادها دارد و بار ایان امار مبتناي اسات کاه هاوش و

بود . .در طرحهاي تجربي (آزمایشي) آزمایشکنندگان

شخصیت قابلتغییر است و در طیف وسایعي از زمیناههاا

به دست کاري محرک ،رفتار یا شارایا محیطاي (متغیار

موفقیت در مدرسه ،کار ،ورزش ،هنر و تقریباً هر حاوزه

مستقل) ميپردازند و سپس چگونگي تا ثیر آن را ماورد

از تالش انسان که به طارز چشامگیري مايتواناد تحات

مشاهده و بررسي قرار مايدهناد (دالور.)1384 ،جامعاه

ت ثیر استعدادها و توانایيهاي ما قرار گیرد قابال کااربرد

آماري شامل تمامي داناشآماوزان دختار تیزهاوش پایاه

است .پژوهشهااي طاولي نشاان مايدهناد کاه ذهنیات

نهااام شهراصااافهان بودکاااه درساااال تحصااایلي -1396

دانشآموزان دربار هوش خودشاان عملکارد تحصایلي

1395مشغول به تحصیل بودند که تعداد آنهاا  450نفار

آن ها را در بافتهاي دنیااي واقعاي پایشبیناي مايکناد

بود.در ابتدا غربالگري در جامعۀ آمااري پاژوهش انجاام

(بلکویاال ،ترزنسویسااکي و دوئیااک .)2007 ،اثربخشااي

شد و ازاینبین تعداد  45نفر از داناشآماوزان مضاطرب

برنامههاي آموزشي تغییر ذهنیت در بافاتهااي مختلاف

که بر اساس پرسشنامه اضطراب امتحان نمارات بااالتري

تحصیلي ،شغلي و اجتمااعي و  ...نشاان دادهشاده اسات

کساب کردنااد انتخاااب و سااپس بااه روش نمونااهگیااري
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تصااادفي ساااده بااه دو گااروه آزمایشااي ( 15نفاار در

( )1375ضرایب پایاایي پرسشانامه اضاطراب امتحاان

گروه آموزش مثبت اندیشاي فردریکساون و  15نفار

با روشهاي باز آزمایي (بعداز چهار هفته) ،همسااني

در گروه آموزش برنامه تغییر ذهنیات دوئیاک) و 15

درونااي وتصااانیف باااه ترتیاااب  0/94 ،0/77و 0/89

نفر در گروه کنتارل تقسایم شادند .در ایان پاژوهش

گزارش کردند.

معیارهاي ورود و خروج عبارت بودناد از تمایال باه

روش اجاارا و تحلیاال:ابتاادا پاایشآزمااون از تمااام

شرکت در پژوهش ،قارار گارفتن در پایاه تحصایلي

گروهها به عمل آمد .سپس به گروه آزمایشاي اول 8

نهم ،عدم ابتال به بیماريهاي مزمن جسماني و غیبت

جلسااه برنامااه مثباات اندیشااي فردریکسااون و گااروه

کمتر از سه جلسه در گروه هاي آزمایش.

آزمایشي دوم نیز  8جلسه برنامه تغییر ذهنیت دوئیاک
1

ارائه شد ،اما گاروه کنتارل هایچ مداخلاهاي دریافات

( :)TAIپرسشنامه اضطراب امتحان اهاواز باا اساتفاده

نکااارد .در پایاااان ماااداخالت و همچناااین پیگیاااري

از روش آماري تحلیل عوامال باراي سانجش عالئام

شش ماهه هار ساه گاروه ارزیاابي شادند .مالحظاات

اضطراب امتحان توساا ابوالقاسامي ،اسادي مقادم،

اخالقي پژوهش شاملحق عدم مشارکت در پژوهش؛

نجاریااان و شااکرکن ( )1375بااراي دانااشآمااوزان

محرمانه بودن اطالعاات شخصاي داوطلباان و حفا

دبیرستاني ساخته شد .این پرسشنامه شامل  25گزیناه

آنهااا؛ مصااون ماناادن از هرگونااه آساایب روانااي و

است .آزمودني بر اساس یک مقیااس چهارگزیناهاي

جسمي.جهت تجزیهوتحلیل یافتهها از آمار توصایفي

(هرگز=  ،0بهنادرت=  ،1گااهي اوقاات= 2و اغلاب

(میاااانگین ،انحاااراف اساااتاندارد) و باااراي آزماااون

اوقات=  )3پاسخ ميدهاد .حاداقل و حاداکثر نماره

فرضاایههاااي پااژوهش از آزمااون تحلیاال واریااانس

بهدست آمده در این پرسشنامه بین  0تا  75مايباشاد.

چندمتغیري با اندازهگیري مکرر استفاده شاد .دادههاا

هر چه فارد نماره بااالتري کساب کناد نشااندهناده

با استفاده از نساخه  22بساته آمااري علاوم اجتمااعي

اضااطراب بیشااتري اساات .ابوالقاساامي وهمکاااران

( )SPSS-22تجزیهوتحلیل شدند.

اباازار ساانجش :پرسااشنامااه اضااطراب امتحااان

جدول  .1خالصه جلسات آموزشی مثبتاندیشی (اقتباس از فردریکسون)2000 ،
جلسهها

محتوای جلسهها

جلسه اول

آشنایي افراد با مفهوم مثبت اندیشي

جلسه دوم

بررسي عوامل مؤثر بر زندگي سالم (عوامل جسماني ،رواني ،اجتماعي ،معنوي)

جلسه سوم

آشنایي با چگونگي شکلگیري تفکر و نگرش

جلسه چهارم

شناسایي افکار منفي و راههاي تعدیل آن و جایگزیني آن با تفکر مثبت

جلسه پنجم

بازسازي شناختي یا جایگزیني افکار منطقي بهجاي افکار غیرمنطقي

جلسه پنجم

آموزش مثبت نگري و کشف ویژگيهاي مثبت

جلسه هفتم

بازخوردهاي مثبت افراد گروه به یکدیگر

جلسه هشتم

مرور جلسات ،بازخورد گرفتن و اختتامیه

1

Test Anxiety Inventory
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جدول .2خالصه جلسات آموزشی تغییر ذهنیت (اقتباس از دوئیک)2006 ،
جلسهها

محتوای جلسهها

جلسه اول

ذهنیت چیست؟ (انواع ذهنیت افزایشي و ثابت)

جلسه دوم

ذهنیت غالب شما چیست و چگونه بر رفتارتان ت ثیر ميگذارد؟

جلسه سوم

بازخورد مؤثر والدین و ت ثیر آن بر ذهنیت فرزندان (تحسین ،ارزیابي خطا)

جلسه چهارم

نرمش مغزي :تمرین و یادگیري

جلسه پنجم

ذهنیت و رسیدن به هدف (انواع جهتگیري هدف)

جلسه ششم

پشتکار و ثبات قدم

جلسه هفتم

ذهنیت و پاسخ به شکست و تحمل ریسک

جلسه هشتم

ذهنیت مؤثر والدین (انتظارات ،راهبردها ،ریسکپذیري)

یافتهها
تعداد  45نفر از داناشآماوزان تیزهاوش پایاۀ نهام شاهر

کردنااد .در ادامااه میااانگین و انحااراف معیااار ماارتبا بااا

اصفهان با میانگین سني  14سال در این پژوهش شارکت

متغیرهاي پژوهش در جدول  3ارائه شده است.

جدول .3میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش مربوط به مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
پیشآزمون
متغیر

گروه
مثبتاندیشی فردریکسون

اضطراب

برنامه تغییر ذهنیت

امتحان

دوییک
گروه کنترل

میانگین

پسآزمون

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

پیگیری
میانگین

انحراف
استاندارد

60/16

13/16

51/88

16/30

32/80

18/68

50/08

15/76

41/20

17/07

21/60

11/22

57/36

12/81

56/24

12/58

49/68

17/82

همانطور که در جدول  3مشاهده ميشود ،میاانگین

فردریکسااون براباار بااا  32/80و در گااروه برنامااه تغییاار

اضطراب امتحان در گروه مثبت اندیشي فردریکساون در

ذهنیاات دوییااک براباار بااا  21/60و میااانگین در گااروه

مرحله پیشآزمون برابر با  60/16و در گروه برنامه تغییار

کنترل برابر با  49/68است .در گروه آزمایش اضاطراب

ذهنیاات دوییااک براباار بااا  50/08و میااانگین در گااروه

امتحان در مرحله پاس آزماون و پیگیاري کااهش داشاته

کنترل برابر با  57/36است(نتایج آزمون تحلیل واریاانس

است.با توجه به بررسي هاي انجام شاده براسااس آزماون

یک راهه نشان داد کاه تفااوت معنااداري باین دو گاروه

لوین( )p=0/439 ،F=0/82چون سطو معناداري بایش از

آزمایش وگروه کنترل در مرحلاه پایشآزماون در نماره

 0/05محاسبه شده است بنابران همگاوني واریاانس باین

کل وجود ندارد) .درحاالي کاه در پاسآزماون میاانگین

سه گاروه برقارار اسات و همچناین طباق آزماون تحلیال

اضطراب امتحاان در گاروه مثبات اندیشاي فردریکساون

واریانس یک راهاه( )p=0/063 ،F=2/469چاون ساطو

برابر با  51/88و در گاروه برناماه تغییار ذهنیات دوییاک

معناداري بیش از  0/05مي باشد بناابراین باین ساه گاروه

برابر با  41/20و میانگین در گروه کنترل برابار باا 56/24

مورد بررسي در مرحلاه پایش آزماون تفااوت معنااداري

اسااات .در مرحلاااه پیگیاااري در گاااروه مثباااتاندیشاااي

وجود ندارد .از دیگر مفروضات پژوهش بررساي نرماال
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بودن دادهها ماي باشاد کاه باا توجاه باه آزماون شااپیرو-

براسااس نتاایج آزماون کرویاات باا ساطو معناااداري

ویلااک متغیرهاااي پااژوهش در مرحلااه پااس آزمااون و

کمتاار از  0/05ماايتااوان نتیجااه گرفاات شااری برقااراري

پیگیري نرماال ماي باشاند .نتاایج آزماون لاوین در ماورد

کرویاات پذیرفتااه نماايشااود .لااذا از تصااحیو آزمااون

پایشفارض تسااوي واریاانسهااي دو گاروه در جامعااه

گرینهاوس-گایزر استفاده شد.

نشان داد کاه فارض صافر باراي تسااوي واریاانسهااي

باااا توجاااه باااه برقاااراري پااایش فااارضهاااا ،باااراي

نمرات دو گروه پایشآزماون (.)p =0/439 ،F = 0/832

تجزیااهوتحلیاال فرضاایه پااژوهش ابتاادا آزمااون تحلیاال

پسآزمون ()p =0/294 ،F = 1/246؛ و مرحلاه پیگیاري

واریانس با انادازه گیاري مکارر باا عامال درون ماوردي

( .)p =0/129 ،F = 2/111تائید مي شاود.همچنین فارض

اندازه گیري اضطراب امتحان در ساه دوره پایشآزماون،

صفر باراي تسااوي مااتریس واریاانس -کوواریاانس در

پس آزمون و پیگیري و عامال باین ماوردي گاروه انجاام

آزمون ام-باکس در مورد پایشفارض تسااوي مااتریس

شد.

واریانس-کوواریانسبرقرارنیست(.)p=0/55 ،F=1/380
جدول .4نتایج تحلیل واریانس چند متغیری بااندازهگیریهای مکرربرای اثرات بین گروهی وتعامل در اضطرابامتحان
نام آزمون

منابع
اضطراب امتحان

آزمون
اثرپیالی

تعامل اضطراب

آزمون

امتحان و گروه

اثرپیالی

درجهآزادی

درجهآزادی

فرضیه

خطا

0/564

2

71

46/001

0/215

4

144

4/341

مقدار

مطااابق بااا جاادول  4ماايتااوان نتیجااه گرفاات کااه
اندازهگیري هاي اضطراب امتحاان در ساه زماان تفااوت

آزمون F

سطح

توان

مجذور

معناداری

آماری

اتا

>0/0001

1/0

0/564

0/002

0/926

0/108

نمره هاي عامال و گاروههاا در اضاطراب امتحاان تعامال
معناداري مشاهده ميشود ( .)P>0/01ایان نتیجاه بیاانگر

معناااداري باااهم دارنااد .بااه عبااارتي بااین نماارات عاماال

ت ثیر مداخله برنامه مثباتاندیشاي فردریکساون و برناماه

(پاایشآزمااون ،پااسآزمااون و پیگیااري) در اضااطراب

تغییاار ذهنیاات دوئیااک باار اضااطراب امتحااان اساات.

امتحااان تفاااوت معنااادار وجااود دارد ( )P>0/05و بااین
جدول .5نتایج تحلیل واریانس برسه باراندازهگیری نمره کل در گروههای آموزشی و کنترل
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین

گروه

10837/87

2

5418/94

آزمودنی

خطا

24135/013

72

335/209

منبع تغییرات

درون
آزمودنی

F

معناداری

توانآماری

16/166

>0/0001

0/99

مجذور
اتا
0/310

عامل

17821/129

2

8910/564

49/127

>0/0001

1/0

0/406

عامل و گروه

3500/284

4

875/071

4/825

>0/0001

0/951

0/118

خطا

26118/587

144

181/370

مقایسه اثربخشي آموزش برنامه مثبت اندیشي فردریکسون و برنامه تغییر ذهنیت دوئیک بر اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش دختر دبیرستان47/

باا توجااه بااه جاادول  5نتااایج آزمااون وجااود تفاااوت

براي مرحله پیگیري برابر با  0/69است که نشاان از تااثیر

معنادار آماري بین سه بار اندازهگیاري را تائیاد مايکناد

برنامااه تغییاار ذهنیاات دوییااک نساابت بااه مثبااتاندیشااي

( ،)P>0/001باااین نمااارههااااي عامااال (پااایشآزماااون،

فردریکسون به ویژه در مرحله پیگیري دارد .مقدار دي-

پس آزمون و پیگیري) و گروه اضطراب امتحاان تفااوت

کهاان باااراي پاااس آزماااون دو گاااروه مثباااتاندیشاااي

معناداري مشااهده مايشاود ( ،)P>0/001همچناین باین

فردریکسون و گروه کنترل در مرحله پاس آزماون برابار

گااروه آزمااایش و کنتاارل در اضااطراب امتحااان تفاااوت

با  4/59و براي مرحله پیگیري برابار باا  12/36مايباشاد

معنادار وجود دارد (.)P>0/001بنابراین مايتاوان نتیجاه

که نشاان از تا ثیر مثباتاندیشاي فردریکساون نسابت باه

گرفت که به گونه کلي بین میانگین هاي متغیر اضاطراب

گااروه کنتاارل در هاار دو مرحلااه پااسآزمااون و پیگیااري

امتحااان در دوگااروه آزمااایش و گااروه کنتاارل تفاااوت

دارد .مقدار دي-کهن براي پس آزمون دو گاروه برناماه

معنااااداروجوددارد و در هماااه مراحااال انااادازهگیاااري

تغییاار ذهنیاات دوییااک و گااروه کنتاارل در مرحلااه پااس

(پاایشآزمااون ،پااسآزمااون و پیگیااري)بین سااه گااروه

آزمااون براباار بااا  6/20و بااراي مرحلااه پیگیااري براباار بااا

تفاوت معناداروجوددارد .این نتایج بیانگر این اسات کاه

 16/62مي باشاد کاه نشاان از تااثیر برناماه تغییار ذهنیات

مداخله برنامه مثبتاندیشاي فردریکساون و برناماه تغییار

دو ییک نسبت به گروه کنترل در مرحلاه پاس آزماون و

ذهنیت دوئیاک بار کااهش اضاطراب امتحاان اثاربخش

پیگیري دارد.

اساات .بااهعااالوه ،درکاااهش اضااطراب امتحااان ایاان
مداخله ها ،زمان از پیش آزمون به پیگیري اثرداشته اسات

بحث

به دلیل اینکه با توجه به آزمون بنفروني بین پایشآزماون

هااادف ایااان پاااژوهش مقایساااۀ اثربخشاااي برناماااۀ

و پس آزماون تفااوت معناادار وجاود دارد (،I-J=6/093

مثبتاندیشي فردریکسون و برنامۀ تغییر ذهنیات دوئیاک

 )P>0/0001و بین پیش آزمون و پیگیري تفاوت معنادار

بر اضطراب امتحان دانشآموزان تیزهوش پایه نهام شاهر

وجاااااااود دارد ( )P>0/0001 ،I-J=21/173و باااااااین

اصافهان بااود .نتاایج نشااان داد کاه اگرچااه برناماه مثباات

پاسآزمااون و پیگیااري نیااز تفاااوت معنااادار وجااود دارد

اندیشي فردریکسون موجاب کااهش نمارات اضاطراب

( ،)P>0/0001 ،I-J=15/080همچنین با توجه به آزماون

امتحااان شااده امااا ب این گااروه کنتاارل و گااروه آمااوزش

بنفروني بین گاروه مثبات اندیشاي فردریکساون و گاروه

مثبااتاندیشااي فردریکسااون تفاااوت معناااداري وجااود

کنتااارل تفااااوت معناااادار وجاااود نااادارد (،I-J=6/147

نداشااتو بااین دو گااروه برنامااۀ تغیی ار ذهنی ات دوئیااک و

 )P=0/130و بااین گااروه کنتاارل و گااروه برنامااه تغییاار

مثبتاندیشي فردریکسون تفاوت معناداري وجاود دارد،

ذهنیت دوییک تفاوت معنادار وجاود دارد (،I-J=16/80

ط اوري کااه گااروه تغییاار ذهنیاات دوئیااک از اضااطراب

 )P>0/0001و بین دو گروه برنامه تغییر ذهنیت دوییاک

کمتااري برخااوردار بودنااد .ایاان یافتااههااا همسااو بااا

ومثبت اندیشاي فردریکساون نیاز تفااوت معناادار وجاود

پااژوهشهاااي ییگااار و همکاااران ( ،) ،)2013گااود و

دارد ( .) .)P=0/002 ،I-J=10/653باااااا توجااااااه بااااااه

همکاااران ( )2003اساات .اضااطراب امتحااان باحالاات

مقایسااههاااي انجااام شااده مقاادار دي-کهاان بااراي پااس

هیجاني شامل ترس و نگراني درباار موقعیاتهاایي کاه

آزمون دو گروه مثبتاندیشي فردریکسون و برنامه تغییار

یک فرد ممکن است طي ارزیابي عملکارد مواجاه شاود

ذهنیت دوییک در مرحلاه پاس آزماون برابار باا  0/38و

مشخص مايشاود .باه نظار مايرساد یاک ساطو مالیام
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اضطراب به افراد کمک ميکند که تالش بیشتري انجام

راهبردهاا و میازان خطرپاذیري والادین مايتواناد بسایار

دهنااد و بااراي انجااام کارهااا مساائولیتپااذیرتر باشااند و

موثر باشد .در این برنامه با شناسایي و تعدیل انتظارات و

همچنااین بااراي داشااتن زناادگي موفقیااتآمیااز مفیااد

مشخص کردن ت ثیرآن ها بر ذهنیت و اضطراب فرزنادان

ماايباشااد(انجمن اضااطراب امتحااان آمریکااا.)2017 ،

در مقایسه با برنامۀ مثباتاندیشاي کاه تنهاا بار خاود فارد

داناشآماوزاني کاه ذهنیاات ثابات درباار موفقیات و یااا

متمرکز است ،ميتوان تمرکز صرف بار خاودِ فارد را تاا

شکساات تحصاایلي دارنااد ایاان ذهنیاات را در تمااامي

حدودي متوجه مناب بیروني سااخت و درنتیجاه باا تغییار

موقعیتها حف ميکنند و از انعطافپاذیري الزم باراي

انتظاااارات و نحاااو باااازخورد دادن (از قبیااال تحساااین،

تبیین شکستها و موفقیتها و در نظر گارفتن پیامادهاي

ارزیاااابي اشاااتباهات) میااازان نگراناااي و اضاااطراب را

بلندماادت برخااوردار نیسااتند .در برنامااۀ آموزشااي تغییاار

بااهصااورت کلااي و در ارتبااای بااا امتحانااات کاااهش

ذهنیت دوئیک داناشآماوزان باا شناساایي ذهنیاتهااي

ميدهد(دوییک و همکاران.)2014 ،

خود نسبت به آن ها آگاهي ميیابند و نحو تا ثیر آن بار

این پژوهش داراي محدودیتهایي باود .اساتفاده از

احساس و رفتار خود را در موقعیتهاي مختلاف باازبیني

ابزارهاي خاود گزارشاي شااید موجاب کااهش دقات و

و مشاااهده ماايکننااد .آگاااهي و بااازبیني احساسااات و

سوگیري در پاسخها شود ،ازاینرو پیشنهاد ميشاودتا در

رفتارها موجب بینش عمیقتر نسبت به خود ميشاود کاه

مطالعات آتي از ابزارهایي همچاون مصااحبه و مشااهده

توجه فرد و نحو استناد باه شکساتهاا را باهطاور ثابات

جهاات ارزیااابي میاازان اضااطراب امتحااان اسااتفاده شااود.

معطاوف بااه خااود فاارد نماايسااازد(بلکویل و همکاااران،

بعااالوه ،جامعااۀ آماااري پااژوهش شااامل دانااشآمااوزان

)2007؛ لااذافرد بااا اسااتفاده از شناسااایي و خااودتنظیمي

تیزهوش دختر پایه نهم شهر اصفهان بود که تعمیم نتاایج

احساسات از نگراني کمتر و درنتیجه احسااس اضاطراب

را به جنسیت پسران و همینطور دانشآماوزان تیزهاوش

کمتري در ارتباای باا امتحاناات برخاوردار خواهاد باود.

سایر پایهها با محدودیت مواجه مايساازد .لاذا ازایانرو

همچنااین آمااوزش در مااورد تحماال شکساات و ناکااامي

پیشنهاد ميشود مطالعات آتي به بررسي ت ثیر برنامههااي

مايتواناد بااه مادیریت احساساات کمااک کارده و فاارد

مثبت اندیشي و تغییر ذهنیات درپساران و داناشآماوزان

نگرانيهایي که در ارتبای با خودِ اضطراب نیز دارد را باا

تیزهوش سایر پایههاي تحصیلي بپردازند .همچنین چاون

برخورد مناسب با آن کاهش دهاد(دوییک و همکااران،

ایان پاژوهش بار روي داناشآماوزان تیزهاوش صااورت

.)2014

گرفت نميتوان نتایج آن را باه ساایر جواما تعمایم داد.

یکي از تفاوتهایي که برنامۀ آموزشي تغییر ذهنیات

لذا انجام پاژوهشهاایي جهات بررساي تا ثیر متغیرهااي

دوئیک در مقایسه باا برناماۀ مثباتاندیشاي فردریکساون

مستقل این پژوهش بر روي دانشآموزان عادي پیشانهاد

دارد مشااارکت والاادین و در نظاار گاارفتن ذهنیااتهااا و

ماايشااود .همچنااین از یااک فاارد آمااوزشدهنااده بااراي

بازخوردهاااا از ساااوي آنهااا اسااات .اعتمادباااهنفاااس و

آموزش به هر دو گروه بهره گرفته شد که ممکان اسات

عازتنفااس کودکااان و نوجوانااان تااا حاادود زیااادي بااه

در نتااایج ت ثیرگااذار باشااد لااذا پیشاانهاد ماايشااود در

بازخورد از سوي مناب بیروني ازجمله افراد مهم زنادگي

مطالعات آتي از آموزندگان متفاوتي استفاده شود.

همچون والدین وابسته است (ییگار و همکاران.)2016 ،

بنا بر نتایج پژوهش حاضر ميتاوان گفات ازآنجاکاه

ازاین رو شناسایي بازخورد والدین و ارزیاابي انتظاارات،

آموزش برنامه تغییر ذهنیت دوئیاک در پاژوهش حاضار
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استعدادهاي درخشان از نظر دانشآموزان و والدین.

تیزهااوش شااده اساات لااذا آموزگاااران ماايتواننااد بااا
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