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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 بيحوصلگي و
شکفتگي دانشآموزان بود .این پژوهش به روش نیمهآزمایشي با طرح پیشآزمون  -پسآزمون و پیگیري با گروه کنترل
انجام شد .جامعه آماري شامل تمامي دانشآموزان دختر پایهه دوم دوره متوسه ه دوم شههر خهرمآبهاد در سهال تحلهیلي
 1394-95به تعداد  2584نفر بود .روش نمونهگیري بهه صهورت تلهادفي مرحلههاي بهود 32 ،نفهر بهه صهورت تلهادفي
انتخاب و به صورت تلادفي در دو گروه آزمایش ( 16نفر) و کنترل ( 16نفر) گمهارده شهدند .ابهزارههاي مهورد اسهتفاده
پرسشنامه بهيحوصهلگي فهارمر و سهاندبر

و پرسشهنامه شهکفتگي دینهر و بیسهواز– دینهر بهود .نتهای حاصهل از تحلیهل

کواریانس نشان داد که آموزش معنادرماني باعث کاهش بيحوصلگي و افزایش شکفتگي دانشآموزان گردیده اسهت و

این نتای در مرحله پیگیري نیز حفظ شد .بر اساس یافتههاي پژوهش ميتوان گفت آموزش معنادرمهاني در کهاهش بهي-

حوصلگي و افزایش شکفتگي دانشآموزان دختر مؤثر بود.
واژههای کلیدی :معنادرماني ،بيحوصلگي ،شکفتگي ،دانشآموزان دختر پایه دوم دبیرستان.
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مقدمه
آموزش و پهرورش بها نقهش تربیهت نیهروي انسهاني

بلیرت را وسهعت مهيدههد و خالقیهت را در راسهتاي

براي جامعه ،اهمیت ویهژهاي در فراینهد رشهد و توسهعة

مفید هدایت ميکند .شکفتگي ميتوانهد عاطفهه مثبهت،

کشور دارد .از عمهدهتهرین عوامهل در رشهد و توسهعه،

ههن سالم ،جسم سالم و طهول عمهر را پهیشبینهي کنهد

مسهئله بهزیسهتي ههنهي یها شهکفتگي 1افهراد مشهوول بهه

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

تحلیل است (فالحیهان ،آقهایي ،آتهشپهور و کهایمي،

ههمردیهف بها نیازههاي سه

بهاال در انسهان همچهون

 .)1393پیشرفت تحلیلي دانشآموزان از جمله :نمرات

خودشکوفایي ارزیهابي کهرد (مهازلو1968 ،؛ بهه نقهل از

خوب و نداشهتن ییبهت مکهرر از مدرسهه بها بهزیسهتي

مههرادي سههیاه افشههادي ،قاسههمي ،قمرانههي .)1394 ،طههي

ههني یا شکفتگي دانهشآمهوزان راب هه دارد( .سهولدو،

م العات مهازلو ( ،)1968خودشهکوفایي و تحقه خهود

تالجي و فرون.)2011 ،

ميتواند از طری تحلیل کسب شهود .بنهابراین وجهود

شکفتگي سازهاي در روانشناسي مثبت است که بهه
نههوز زنههدگي کههردن تههوشم بهها خههوشبینههي دایمههي در
عملکردهاي انسان اشهاره دارد و بهه صهورت یهمني بهه

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

راب هاي مثبت و مستقیم بین ایهن دو قابهل توجیهه اسهت
(به نقل از مرادي سیاه افشادي و همکاران.)1394 ،
دانشآموزان داراي س

باالي شکفتگي ميتواننهد

نیکي ،زایندگي ،رشد و انع افپذیري داللت مهيکنهد

تمرکز و توجه خود را به خوبي بر روي تکهالیف حفهظ

(فردریکسهون .)2004 ،معنهاي شهکفتگي در تضهاد بها

کنند (کیس .)2002 ،این درحالي اسهت کهه بسهیاري از

معنهاي افسهردگي و پژمردگهي 2اسهت .پژمردگهي بهه

دانشآموزان بيحوصلگي را که به عنهوان مهانعي بهراي

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

توجه و تمرکز بهر روي تکهالیف درسهي و مهانعي بهراي

است .کیس ( )2002با مرور ابعهاد و مقیهاسههایي مثهل

پیشههرفت تحلههیلي اسههت بههه وفههور تجربههه مههيکننههد

بهزیستي ههني ،نشانههاي احساسهات مثبهت و عملکهرد

(میکالس و وودانهووی .)1993 ،،شهکفتگي بها تمرکهز،

مثبت به نوعي تعریف جدید سالمت ههني اشاره نموده

توجه و تعهد نسبت به تکلیف که از ویژگيههاي اصهلي

اسهت کهه مهيتهوان آن را در سهازه شهکفتگي خالصهه

درگیههري تحلههیلي 5هسههتند بههه طههور مثبههت راب ههه دارد

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

(کیس )2002 ،و از طرفي با بيحوصهلگي راب هه منفهي

ههني بزرگساالن است که داراي س وح باالي بهزیستي

دارد (لهري و یهارویس2003 ،6؛ بهه نقهل ازگلهدبر ،

هیجاني هسهتند ،خوشهحال و رایهي هسهتند ،تمایهل بهه

 .)2008هرچههه فههرد توجههه و تمرکههز بیشههتري نسههبت بههه

زنهدگي هدفمنهد دارنهد ،همههي ویژگهيههاي خهود را

فعالیتها داشته باشد بیشتر در فعالیتها درگیر مهيشهود

ميپذیرند ،احساس استقالل دارند.

و بههيحوصههلگي کمتههري را تجربههه مههيکنههد (لههري و

م العهات کهیس ( )2002نشهان داد کهه  14درصهد

یارویس2003 ،؛ به نقل از گلدبر .)2008 ،

بزرگساالن به صورت ساالنه افسهرده مهيشهوند و ایهن

در مورد ماهیت و عناصر بيحوصلگي نظریههههاي

مسئله با تخریب نقش اجتماعي ،ییبت از کهار فهراوان،

متفاوتي ارایه شده اسهت .بهيحوصهلگي ایلهب تنفهر از

کهاهش بهاروري ،هزینههههاي مراقبتهي ،خودکشهي و

تکراري بودن و روزمرگي توصیف ميشود و معمهوالا

مراجعه بیشتر به پزشک راب ه دارد .این در حالي اسهت
1
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زماني بروز ميکند کهه محهی فاقهد تحریهک مناسهب

ایمنتر ميشود که در جامعه امروزي بسیار قابل توجهه

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

هسهههتند (راسموسهههن .)1999 ،از طرفهههي بهههيمعنهههایي و

انگیهزه تلقهي مهيشهوند (فهارمر و سهاندبر ،)1986 ،

بيهدفي از مهمترین پیشبینيکنندههاي بهيحوصهلگي

همچنین در کهار درگیهر نمهيشهوند (لهري و یهارویس،

به شمار مهيآیهد (ملتهون و شهالنبهر 2007 ،؛ شهلي و

2003؛ بههه نقههل ازگلههدبر  .)2008 ،فههردي کههه

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 معنا

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

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

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

بر اساس م العات ،ویعیتهاي مختلفهي مهيتوانهد بهه

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

بروز بهيحوصهلگي منجهر شهود .مهمتهرین پهیشبینهي-

امروزي ،احساس بيمعنایي را براي خیلي از افراد به بار
3

کنندههاي رواني بيحوصلگي ،بيمعنایي و بيهدفي در

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

زنهدگي اسهت (ملتهون و شهالنبهر 2007 ،؛ شهلي و

مينامد .وقتي این ویعیت حل نشده باقي مهيمانهد بهه

همکاران.)2009 ،

آن ،نبهودن آگهاهي از ارزش معنهاي زنهدگي گفتهه

از جمله عهواملي کهه بها شهکفتگي و بهيحوصهلگي
ارتباط تنگاتنگي دارد و کمتر در تحقیقات مهورد توجهه

ميشود( .فرانکل1984 ،؛ بهه نقهل از شهلي و همکهاران،
.)2009

قههرار گرفتههه اسههت معنهها و هههدف در زنههدگي مههيباشههد

معنا در زندگي ایلب به عنوان یک مفههوم گسهترده

(راسموسهههن1999 ،؛ سهههلیگمن2004 ،؛ کهههیس2011 ،؛

حههاوي عناصههر شههناختي ،عناصههر انگیزشههي و عناصههر

ملتون و شالنبهر 2007 ،؛ شهلي و همکهاران.) 2009 ،

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

بررسههي تحقیقههات انجههام شههده در زمینههه بهزیسههتي و

سعي بر آن دارد تا با کمک به افراد ،مویوعات اصهلي

شهههکفتگي حهههاکي از همبسهههتگي بهههین شهههکفتگي بههها

زندگيشان را کشف و به طور انع اف پهذیري اههداف

هدفمندي و معناداري در زندگي اسهت (ریهف1989 ،؛

و آرزوهههاي زنههدگيشههان را پیگیههري کننههد ( اسههتیگر،

ریهههف و سهههینگر1998 ،؛ سهههلیگمن2004 ،؛ اسهههتگر،

 .)2012معنا در زنهدگي در طهول دوران نوجهواني و در

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

دوره یهور بزرگسالي برجسته ميشود ( استیگر ،اویشي

دهه تحقی به این یافته رسیدهانهد کهه معنها در زنهدگي

و کاشههدن2009 ،؛ بههه نقههل از عسههکريزاده و پههوالدي،

نقش مهمي در عملکردهاي مثبهت انسهان ایفها مهيکنهد

 .)1395معنادرماني ،رویکردي فلسهفي دربهار مهردم و

(استگر و شاین2010 ،1؛ به نقهل از نلهیري ،کارسهازي،

وجهود آنهاسهت کهه بهه مضهامین و مویهوعات مههم

اسهماعیلپهور و بیرامهي .)1394 ،خودکفهایي2و دنبهال

زنهدگي ماننهد معنهاي رنه  ،خهأل وجهودي ،مهر

کههردن هههدف و یههافتن معنههاي زنههدگي مههيتواننههد بهها

زنهدگي ،آزادي و مسهؤولیتپهذیري در قبهال خهود و

شهکفتگي راب هه نزدیهک داشهته باشهند (راسموسهن،

دیگران ،معنایابي و کنار آمدن با بيمعنهایي مهيپهردازد

 .)1999ایهن خلوصهیات منجهر بهه ریهایت بیشهتر از

(محمدپور.)1385 ،

و

زندگي ،احتمال فهار التحلهیلي بیشهتر ،انتخهاب شهول
Shin
self-sufficiency

1
2

existential vacuum
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معنادرماني از روشهاي درماني مؤثر است که در

مفاهیم اساسي معنادرماني بهه فعالیهتههاي آموزشهي بهه

قالهب کهار گروههي امکهانپهذیر اسهت (یهالوم و لیسهز،

وجههود آورد (هههاکر و ورز .)1983 ،پههژوهشههها نشههان

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

ميدهنهد کهه نیمهي از دانهشآمهوزان احساسهات منفهي

گواه بر توانایي بالقوه و منحلر به فرد انسان به بهتهرین

نسبت به مدرسه دارند .در حقیقت ایجاد جهو رقابهت در

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

مدرسه آن را به یک مکان ای رابآور تبدیل ميکند.

(فرانکل1384/1967 ،ترجمهه معهارفي) بهر معنهاجهویي

ترس از شکست باعث ميشود که دانشآموزان نتواننهد

افراد در زندگي بهاور داشهت .او بیهان کهرد کهه رفتهار

توانههایيشههان را رشههد و گسههترش دهنههد .در تعههدادي از

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

دانههشآمههوزان نشههانههههایي از ای ه راب ،پرخاشههگري،

نظریه قدرتطلبي آدلر 2است ،بلکه انسانها در زندگي

افسردگي ،فقدان ارتباط و پاسخگویي ،تمایل به گوشه-

به دنبال معنا و مفهومي براي زنهدگي خهود مهيباشهند.

گیري ،تنهایي و بيحوصلگي مشاهده ميشود( .هاکر و

اگهر فهردي نتوانهد معنهایي در زنهدگي خهویش بیابهد،

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

احساس پوچي به او دست ميدهد و از زنهدگي ناامیهد

زمان نیهاز دارد و ایهن نشهانههها ممکهن اسهت بیمهاريزا

ميشود و مالمت و خستگي از زندگي تمهام وجهودش

شوند (هاکر و ورز.)1983 ،

را فرا ميگیرد .الزاماا این حس منجر به بیمهاري روانهي

پژوهشها حاکي از وجود راب ه بین معنادرمهاني بها

نميشود بلکه پیشآگاهي بدي براي ابتال به اختاللهها

بهيحوصهلگي (ملتههون و شهالنبههر 2007 ،؛ شههلي و

است .بنابراین فرانکل بهزیستي را در یافتن معنا و مفهوم

همکهههاران )2009 ،و شهههکفتگي (راسموسهههن1999 ،؛

زندگي ميداند .معناي زنهدگي فهرد مهيتوانهد فراتهر از

سههلیگمن 2004،و کههیس )2011 ،اسههت .بهها توجههه بههه

زنههدگي فیزیکههي باشههد (جیمههز .)2016 ،یههافتن معنهها در

جستجوها و منابع در دسهترس نگارنهدگان منبعهي کهه

زندگي به ما در مورد چگونگي زندگي راهنمهایي ارایهه

تأثیر آموزش معنادرماني بر بيحوصلگي و شهکفتگي را

مههيدهههد (تههودمههي .)2015 ،معنههادرمههاني مههيتوانههد بههه

بررسي کرده باشد ،یافت نشد بنابراین هدف پهژوهش،

دانشآموزان براي یافتن معنها و ههدف در زنهدگيشهان

بررسي تأثیر آمهوزش معنهادرمهاني بهر بهيحوصهلگي و

کمک کنهد و باعهث افهزایش بهزیسهتي ههنهي (کهیس،

شکفتگي در دانشآموزان دختر پایه دوم دوره متوسه ه

2011؛ سلیگمن2004 ،؛ راسموسهن )1999 ،و همچنهین

دوم شهر خرمآباد بود و با توجهه بهه پیشهینه مربهوط بهه

افزایش درگیري تحلیلي آنها شود (سهلیگمن2004 ،؛

آموزش معنادرماني و تهاثیراتي کهه بهر بهيحوصهلگي و

لیهننبرینهک و پینتههری2003 ،،؛ اسهکلکتي .)2005 ،بهها

شههکفتگي دارد ،فریههیههههاي زیههر مههورد بررسههي قههرار

استفاده از معنهادرمهاني مهيتهوان اشهتیاب بیشهتري بهراي

گرفت.

آموزش و تحمل سختي تکلیف در دانشآموزان ایجهاد

-1آموزش معنادرماني باعث کاهش بهيحوصهلگي

کرد و آمهوزش جنبهه انسهاني پیهدا خواههد کهرد .معنها-

دانشآموزان دختهر مهيشهود -2 .آمهوزش معنادرمهاني

درماني ميتواند بُعد معنوي ،آزادي ،مسئولیتپهذیري و

باعث افزایش شکفتگي دانشآموزان دختر ميشود.

معناگرایي را به سیستم آموزشي ببخشد و این مهيتوانهد
زمینه نویدبخشي از یهک پهژوهش خهالب بهراي تبهدیل

روش
روش پژوهش ،جامعه آماري و نمونهه :پهژوهش بهه

Freud
Adler

1
2

شیوه نیمهآزمایشي با طرح پیشآزمون  -پهسآزمهون و

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

پیگیري با گروه کنترل بود .جامعه آماري ایهن پهژوهش

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

شامل تمامي دانشآموزان دختر پایه دوم دوره متوسه ه

ميشود .نمونهاي از عبهارات ایهن پرسشهنامه عبارتنهد از:

دوم شهر خرمآباد در سال تحلیلي  1394-95به تعهداد

"زندگي هدفمند و با معنایي دارم" یها "عمیقهاا بهه فکهر

 2584نفر بود .بعد از اجهراي پرسشهنامه بهيحوصهلگي،

شادي دیگران هستم" .حداقل و حداکثر نمره مقیاس به

32نفر از دانشآموزان بيحوصله (یهک انحهراف معیهار

ترتیب  8و  56است و نمره باالتر مبین میزان شهکفتگي

بههاالتر از میههانگین گههروه) انتخههاب شههدند و از طریهه

باالتر است .روایي مقیهاس شهکفتگي ،از طریه روایهي

جایگزیني تلادفي در گهروهههاي  16نفهره آزمهایش و

صوري و محتوایي به شیوه داوري تخللي و از حیهث

کنترل قرار گرفتند.

ان بههاب بهها بنیههان نظههري آن توسه  3تههن از متخللههان

ابزار سنجش :مقیاس آمادگي براي بهيحوصهلگي:1

روانشناسي صورت گرفته است (مرادي سیاه افشادي و

( )1986طراحهي و

همکاران .)1394 ،به منظور م العه پایهایي ایهن مقیهاس،

ساخته شده است که شامل  28گویه اسهت و داراي دو

مرادي سهیاهافشهادي و همکهاران ( )1394بها اسهتفاده از

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

روشهاي همساني دروني یریب آلفاي کرونبهاه0/82

خیر است و فرم اصالح شده آن ،که پاسخدههي بهه آن

و یهریب پایهایي بهه روش تنلهیف  0/80را بهه دسهت

بر اساس طیف لیکرت هفت گزینهاي از کامالا مخهالفم

آوردند .در پهژوهش حایهر بهراي بررسهي پایهایي ایهن

( )1تا کامالا موافقم ( )7انجام ميشود .ایهن پهژوهش بها

مقیههاس از یههریب آلفههاي کرونبههاه اسههتفاده گردیههد و

استفاده از فرم اصالح شده انجام گرفته اسهت .نمونههاي

یریب آلفاي کرونباه براي این مقیهاس 0/88 ،بدسهت

از سهههؤاالت ایهههن مقیهههاس عبارتنهههد از" :تمرکهههز روي

آمد.

این مقیاس توس فارمر و ساندبر

فعالیتها برایم آسان است" یا "به نظر ميرسد که زمهان
همیشه به کندي ميگذرد" .حداقل نمره برابهر بها  28و

روش اجرا و تحلیل :در مرحله پیشآزمون ،پرسش-

نامهههي بههيحوصههلگي فههارمر و سههاندبر

( )1986و

پرسشنامهي شکفتگي دینر و بیسواز–دینر ( )2008بهراي

حداکثر نمره برابر با  196اسهت .نهوز هفهت گزینههاي
اعتبار بیشتري نسبت به نوز دو گزینهاي آن (بلهي خیهر)

هههر دو گههروه تحههت شههرای یکسههان اجههرا شههد ،سه س

دارد .پایهایي ایهن مقیهاس نیهز از طریه بهازآزمهایي در

مداخله معنهادرمهاني گروههي بهه آزمهودنيههاي گهروه

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

آزمایش طي  12جلسهه گروههي  90دقیقههاي (هفتههاي

شده است (فارمر و سهاندبر 1986 ،؛ گانها و اکرمهي،

یههک جلسههه) آمههوزش داده شههد ،ولههي گههروه کنتههرل

 .)1998در پههژوهش حایههر بههراي بررسههي پایههایي ایههن

هههی،گونههه مداخلهههاي دریافههت نکههرد .پههس از اتمههام

مقیههاس از یههریب آلفههاي کرونبههاه اسههتفاده گردیههد و

آموزش مجددا از هر دو گروه پسآزمون گرفته شهد و

یریب آلفاي کرونباه براي این مقیهاس 0/81 ،بدسهت

یک ماه بعهد از اتمهام جلسهات آموزشهي دوره پیگیهري

آمد.

انجام شد .متویر مسهتقل بسهته آموزشهي معنها -درمهاني

مقیاس شکفتگي :2این مقیاس توس دینر و بیسواز–

دینر ( )2008طراحي و ساخته شهده کهه شهامل  8گویهه

براسههاس طههرح درمههاني هههوتزل ( 3بههه نقههل از سههوري،
 )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

خالصه محتوی جلسه
� ساماندهي جلسات

ایجادارتباط اولیه � توجیه آزمودنيها
2

آشنایي با معنا-
درماني

3

آموزش معنا-
درماني

4

افزایش خود-
آگاهي

5

6

معنایابي در

� آشنایي اعضاي گروه با همدیگر

� معرفي رویکرد معنادرماني و آموزش اص الحات مهم معنادرماني

� 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

� بررسهي معنهاخهواهي و جسهت وجهوي معنها و شهیوهههاي آن بها ههدف افهزایش و تعمیه
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 رن

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 مراجع 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 خالب

8

افزایش اف دید و
پذیرش تنهایي

9

تحلیل وجودي
مسئله مر

� 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 مر
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

� شهکفتگي و متعههد شهدن بهه ههدف خاصهي در زنهدگي آینهده از طریه تحلیهل وجهودي
هدفمندي و معناجویي در زندگي

 11و
12

به عنوان مکمل زندگي و هدایت کنندهي آن با استفاده

آموزش

� آموزش مفهوم خود شکوفایي

خودشکوفایي و � آموزش فن قلد متضاد
قلد متضاد
جمعبندي جلسات

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

یافتهها

پژوهش حایر که از نوز پیشآزمون ،پسآزمون و

افراد گروه نمونه پانزده تا هفده سال سن داشهتند

پیگیري بود ،براي تحلیل دادهها و بهه منظهور کنتهرل

که تعداد  13نفر معادل ( چهل ممیز ششلد و بیست

اثههر پههیشآزمههون و پههسآزمههون از روش تحلیههل

و پن هزارم درصد) از افهراد در دامنهه سهني پهانزده

کواریههانس چنههد متویههره اسههتفاده شههد .میههانگین و

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

انحراف استاندارد مقیاسها در جهدول  2ارایهه شهده

صدم درصد) از افراد در دامنه سني شانزده سال قرار

است.

داشتند و  1نفر معادل (سه ممیز صد و بیسهت و پهن
ههزارم درصهد)  17سهال داشهت .بها توجهه بهه طههرح
جدول  .2شاخصهای توصیفی نمرات بیحوصلگی و شکفتگی آزمودنیها برحسب مرحله و عضویت گروهی
متوییرها

بيحوصلگي

شکفتگي

گروه کنترل

گروه آزمایش
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

جههدول  2شههاخصهههاي توصههیفي متویههرههها را در

یعني طبیعي بودن توزیع نمرات رعایت شده است .براي

پیشآزمون -پسآزمون و پیگیري گروهههاي آزمهایش

بررسي همگني واریانس متویرههاي پژوهشهي از آزمهون

و کنترل نشان ميدهد.

لوین استفاده شد .نتای بدست آمده از این آزمون براي

براي مثال نمره میانگین بيحوصلگي آزمهودنيههاي
گهههروه آزمهههایش از  119/12بهههه  110/56در مرحلهههه
پسآزمون و  109/62در مرحله پیگیري رسیده است.

بيحوصلگي و شکفتگي نشانگر همگني واریهانسههاي
دو گروه بود ( .)p>0/05بهراي یکسهاني راب ههي متویهر

وابسته و متویر کمکي نمره پیشآزمون براي گروهههاي

بههراي اطمینههان از نرمههال بههودن توزیههع متویههرهههاي

پژوهشههي از رگرسههیون اسههتفاده شههد .نتههای حاصههل از

پهژوهش از آزمهون کولمهوگروف -اسهمیرنف اسههتفاده

آزمههون نشههاندهنههده یکسههاني راب هههي متویههر وابسههته و

شد .نتای این آزمون در هر یک از مراحل پیشآزمون،

پیشآزمون براي ههر دو گهروه بهود .بنهابراین از تحلیهل

 0/05معنهيدار نبودنهد؛

کواریانس چند متویره براي تحلیل آمهاري اسهتفاده شهد

پسآزمون و پیگیري در سه

بنابراین فرض صفر یعني پیروي دادهها از توزیهع نرمهال
تأیید ميشود؛ بنابراین پیش فرض اول تحلیل کواریانس

که نتای 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

آماری

مجذورها

آزادی

مجذورها

0/21

1

463/06

1/41

333/65

10/18

0/01

1/60

0/21

0/05

0/01

0/30

0/92

0/02

0/26
0/97

13

مراحل

منبع تغییرات

بيحوصلگي

پس-

پیشآزمون

463/06

آزمون

عضویت گروهي

333/65

1

پیگیري

پیشآزمون

517/23

1

517/23

پس-

عضویت گروهي

3922/93

1

3922/93

12/18

پیشآزمون

21/33

1

21/33

0/76

0/38

آزمون

عضویت گروهي

467/34

1

467/34

16/38

0/001

0/37

پیگیري

پیشآزمون

26/64

1

26/64

1/05

0/31

0/03

0/16

عضویت گروهي

628/75

1

628/75

24/89

0/001

0/47

0/99

شکفتگي

F

معناداری
0/24

0/04
0/26

0/86
0/23

همانگونهه کهه در جهدول مشهاهده مهيشهود ،بهین

بيحوصهلگي 37 ،درصهد بهر شهکفتگي و در مرحلههي

آزمودنيهاي گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداري

پیگیري 30 ،درصهد بهر بهيحوصهلگي و  47درصهد بهر

در متویرههاي وابسهته دیهده مهيشهود .بهه گونههاي کهه

شهکفتگي مهؤثر بهوده اسهت .همچنهین بهاال بهودن تهوان

آموزش معنادرماني توانسته است بهطهور معنهاداري در

آماري نشاندهندهي دقت آماري بهاال و کفایهت حجهم

کهاهش بهيحوصهلگي ( )p<0/01و افهزایش شهکفتگي

نمونه در بيحوصلگي و شکفتگي است .اندازه اثر نشان

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

ميدهد مداخله مدنظر پس از گذشت یک ماه مانهدگار

دو مرحله پسآزمهون و پیگیهري مهؤثر باشهد کهه ایهن

بوده اسهت .میهانگین تعهدیل شهده دو گهروه در مرحلهه

آمههوزش در مرحلههه پههسآزمههون  26درصههد بههر

پههسآزمههون و پیگیههري در جههدول  4ارایههه شههده اسههت.

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

همانطور کهه جهدول ( )3نشهان مهيدههد در متویهر

پههژوهش مبنههي بههر اثربخشههي آمههوزش معنههادرمههاني بههر

بيحوصلگي ،میانگینهاي تعدیل شده گهروه آزمهایش

بههيحوصههلگي و شههکفتگي در مرحلههه پههسآزمههون و

در مرحله پسآزمون و پیگیري به طور معنهاداري کمتهر

پیگیري تأیید شدند.

از گههروه کنتههرل بههوده اسههت و در متویههر شههکفتگي،
میههانگینهههاي تعههدیل شههده گههروه آزمههایش در مرحلههه
پسآزمون و پیگیري به طهور معنهاداري بیشهتر از گهروه
کنتههرل بههوده اسههت .بنههابراین فریههیههههاي اول و دوم

بحث

هدف پژوهش حایر ،بررسي تهأثیر آمهوزش معنها-

درماني بر بيحوصلگي و شکفتگي دانشآموزان دختهر

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

پایه دوم دوره متوس ه دوم شهر خرمآباد بود .بر اسهاس

بهزیستي هیجاني باالتري را تجربه ميکننهد و تمایهل بهه

نتای این پژوهش ،آموزش معنادرماني بر بيحوصهلگي

زندگي هدفمند و بهامعنها دارنهد ،ویژگهيههاي خهود را

و شکفتگي دانشآموزان تهأثیر داشهته و باعهث کهاهش

ميپذیرند و احساس خودگرداني و اسهتقالل مهيکننهد.

بيحوصلگي و افزایش شکفتگي در مرحله پهسآزمهون

این افراد همچنین مهارتهاي شخلي بیشهتري دارنهد و

و پیگیههري شههده اسههت کههه بهها پههژوهشهههاي ملتههون و

از اعمهههال اجرایهههي تنظهههیم یافتههههتهههري برخوردارنهههد

( ،)2007شههههلي و همکههههاران (،)2009

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

راسموسن ( ،)1999سهلیگمن ( )2004و کهیس ()2011

( )1999شههکفتگي بهها توانههایي دوسههت داشههتن ،اهههداف

هماهنگ است .در تبیین یافتههاي این پژوهش ميتوان

اجتماعي باالتر (مثل خل فرصهتهها و عملکهرد شهولي

گفت که رویکرد معنادرماني سعي ميکند با استفاده از

خوب) و همچنهین دنبهال کهردن ههدف و یهافتن معنهاي

روشهاي افزایش آگاهي وجودي و پرسش از مراجهع

زندگي ارتباط نزدیک دارد .دراب و برنهارد ( )1987از

دربهار معنها و ههدف زنهدگي بهه وي کمهک کنهد تها

پژوهش خود نتیجه گرفتند که فردي که پیوسته (مزمن)

معنایي براي زندگي پیدا کند .معنایابي که پایة اساسهي

بيحوصله ميشود ،عاري از هدف است و در بهدسهت

نیروي محرکة فرد است در فرد ایجاد تنش ميکند و او

آوردن طرح بنیهادي کهه بهه زنهدگي او معنها مهيدههد،

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

شکست خورده است؛ بنابراین آنها بیان ميکننهد فقه

معنادرماني با تأکید بر مسؤولیتپهذیري افهراد ،فهرد را

زماني که افراد طرح یها مویهوز زنهدگي معنهاداري را

متعهد به پذیرش مسهؤولیت و توجهه و تعههد نسهبت بهه

پذیرفتهاند ،ميتوانند بر بيحوصلگي یلبه کنند .بهریم

انجهام تکلیهف مهيکنهد .از طرفهي آمهوزش گروههي

این ،داشتن مسهیر (جههت) تها انهدازهاي نتیجهه عوامهل

معنادرماني بر ماندن فرد در زمان حال و تجربة حهال و

دفههاعي اسههت .ایههن نداشههتن هههدف یهها معنهها عامههل

اکنون تأکید ميکند که خود تجربهه ارزشهمندي بهراي

بهيحوصهلگي مهزمن اسهت .همچنهین ،دراب و برنهارد

فرد است .یافتهههاي تحقیقهاتي حهاکي از آن اسهت کهه

( )1987بیان کردهاند که از دست دادن یها شکسهت در

دانشآمهوزاني کهه بهراي انجهام تکهالیف معنها و ههدفي

توسههعه اهههداف معنههادار زنههدگي باعههث تجربههه

باالتري از شکفتگي را تجربه ميکننهد و

بهيحوصههلگي مههزمن مههيشههود؛ بنههابراین بههر اسههاس

توجههه و تمرکههز بیشههتري بههراي انجههام تکههالیف دارنههد

نظریههاي وجودي (هستي نگر) نداشتن احساس معنها و

(کیس )2002 ،و عالقه بیشهتري بهراي ادامهه تحلهیل و

هههدف در زنههدگي آزاردهنههده اسههت و تجربههه

متعاقباا امید بیشتري بهراي فهار التحلهیل شهدن و یهافتن

بيحوصلگي و عواطف منفي عوامل این نداشتن معنها و

شههول مناسههب دارنههد (راسموسههن .)1999 ،همگههام بهها

هدف در زندگي است .یافتن معنا در زنهدگي بهه مها در

پههژوهش کههیس ( )2002دانههشآمههوزاني کههه تکلیههف

مورد چگونگي زندگي راهنمایي ارایه ميدهد (تودمي،

برایشان معنا و ارزش دارد توجه خود را به انجام تکلیف

 .)2015معناي زنهدگي فهرد مهيتوانهد فراتهر از زنهدگي

متمرکز ميکنند و نسبت به خواستههاي معلم در کالس

فیزیکي باشد (جیمز .)2016 ،معنهادرمهاني مهيتوانهد بهه

درس و اتمام تکالیف بیشهتر متعههد هسهتند و بها انگیهزه

دانشآموزان براي یافتن معنها و ههدف در زنهدگيشهان

باالتري این خواستهها را دنبال ميکنند .همگهام بها نظهر

کمک کنهد و باعهث افهزایش بهزیسهتي ههنهي (کهیس،

بههاالي شههکفتگي

2011؛ سلیگمن2004 ،؛ راسموسهن )1999 ،و همچنهین

شههههالنبههههر

ميیابند ،س

کههیس ( )2011افههراد داراي سهه

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

افزایش درگیري تحلیلي آنها شود (سهلیگمن2004 ،؛

آمههوزش و پههرورش انتظههار مههي-رود در کنههار تلههویب

لیهننبرینهک و پینتههری2003 ،،؛ اسهکلکتي .)2005 ،بهها

قوانین تسهیلکننده در امهر آمهوزش ،بهر ارایهه خهدمات

استفاده از معنهادرمهاني مهيتهوان اشهتیاب بیشهتري بهراي

بهداشت روان به دانشآموزان با توجه به نتای پهژوهش

آموزش و تحمل سختي تکلیف در دانشآموزان ایجهاد

حایر اهتمام ورزند.

کرد و آموزش جنبه انسهاني پیهدا خواههد کهرد .انسهاني
شدن سیستم آموزشي یعني کاري که معنادرماني انجهام
مههههيدهههههد؛ بهههها بخشههههیدن بعههههد معنهه هوي ،آزادي،
مسئولیتپذیري و معناگرایي ،ميتوان زمینه نویدبخشهي
از یههک پههژوهش خههالب بههراي تبههدیل عقایههد اساسههي
معنهادرمهاني بههه فعالیهتههاي آموزشههي بهه وجههود آورد
(هاکر و ورز.)1983 ،
از جمله محهدودیتههاي پهژوهش حایهر ،محهدود
بودن نمونهي پژوهش یه دانشآموزان خرمآبهادي بهود.
ایههن پههژوهش تنههها روي دانههشآمههوزان دختههر صههورت
گرفته است .با این حال؛ دانشآموزان پسر نیهز در دوره
دوم متوسه ه از بههيحوصههلگي و عههدم معنهها در زنههدگي
ملههون نیسههتند .انتخههاب دانههشآمههوزان پایههه دوم دوره
متوس ه با توجه به دسترسپهذیري آسهان بهراي اجهراي
پههژوهش از دیگههر محههدودیتهههاي پههژوهش محسههوب
ميشود .بنابراین پیشنهاد ميشود این پژوهش با حضهور
دانشآموزان پسر و در س

وسیعتهري و بها اسهتفاده از

پایههاي مختلف دوره دوم متوس ه انجام شود .از لحها
کاربردي نیز در مجموز با توجه به تاثیرگذاري آموزش
معنادرماني بر کاهش بيحوصلگي و افزایش شهکفتگي
دانشآموزان و با توجه به کوتاه بهودن دوره آمهوزش و
به منظور پیشگیري از پیامدههاي منفهي بهيحوصهلگي و
عدم وجهود معنها و ههدف در زنهدگي آنهان اسهتفاده از
آموزش معنادرماني پیشنهاد ميشهود .در واقهع آمهوزش
معنادرماني مسهیر پیشهرفت و دنبهال کهردن انگیهزهههاي
تحلیلي را براي دانشآموزان هموار ميکنهد .همچنهین
با توجه به اینکه جامعهاي بالنده و شکوفا خواهد بود که
افراد بالنده و داراي شکفتگي باال پرورش داده باشهد ،از
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