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Abstract
Introduction: Academic stress is a result of the individual's assessment based on the experience 
of inconsistency between understanding the demands of academic opportunities and  Intrapersonal 
resources. The aim of this study was to determine the effectiveness of optimism educational package 
by storytelling method on academic stress in girl’s children.
Methods: The present study is a quasi-experimental study with a pretest-posttest and control group. 
The statistical population of the study consisted of all students in Kerman in the academic year 
2019-2020. A total of 40 people were selected by the available sampling method and randomly 
assigned to experimental and control groups. Then, Ang and Huan's academic stress questionnaire 
was administered to all three groups. The experimental groups received 10 sessions of storytelling 
optimism training. After the intervention, all two groups completed the above questionnaire as a 
post-test.
Results: The results showed that the intra-case factor of teachers' expectations is significant in three 
levels of pre-test, posttest (p <0.01 and F = 120.57 (114 and 2), so it can be concluded that the 
expectations of parents/teachers of individuals are significantly different at tow levels. Also, since the 
results are significant in the interaction between the expectations of parents/teachers and the group (p 
<0.01 and F = 18.09 (114 and 2), so it can be concluded that the interaction between the expectations 
of parents/teachers and groups are meaningful.
Conclusions: Considering the effectiveness of storytelling optimism training, it is suggested that it 
be used to improve students 'psychological health and reduce students' stress.
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چکیده
مقدمــه: تنیدگــی تحصیلــی در نتیجــه ارزیابــی فــرد، مبنــی بــر تجربــه ناهماهنگــی بیــن درک از مطالبــات موقعیــت هــای تحصیلــی و 
منابــع درون فــردی اســت. ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن اثربخشــی بســته آموزشــی خــوش بینــی بــه روش قصــه گویــی بــر تنیدگــی 

تحصیلــی کــودکان دختــر انجــام شــد.
روش کار: پژوهــش حاضــر از نــوع شــبه آزمایشــی بــا پیش آزمــون- پس آزمــون و گــروه کنتــرل اســت. جامعــه ی آمــاری پژوهــش را 
تمامــی دانــش آمــوزان دختــر شــهر کرمــان در ســال تحصیلــی 99-1398 تشــکیل داد. تعــداد 40  نفــر بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی 
خوشــه ای انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی ســاده در گــروه هــای آزمایــش و کنتــرل گمــارده شــدند. ســپس پرسشــنامه تنیدگــی تحصیلی 
انــگ و هــوان در مــورد هــر دو گــروه اجــرا شــد. گــروه آزمایــش 10 جلســه آمــوزش خــوش بینــی بــه روش قصــه گویــی را دریافــت 

کردنــد. پــس از مداخلــه هــر دو گــروه پرسشــنامه فــوق را بــه عنــوان پس آزمــون تکمیــل کردنــد. 
آزمــون،                                                                                          پــس  آزمــون،  پیــش  ســطح  دو  در  معلمــان   / والدیــن  انتظارهــای  مــوردی  درون  فاکتــور  هــا:  یافتــه 
)p>0/01 و 120/57 = )27 وF )2( معنــادار مــي باشــد، بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه نمــرات انتظارهــای والدین/معلمــان افــراد در 
دو ســطح بــا یکدیگــر اختــالف معنــی داری دارنــد. همچنیــن از آنجــا کــه در اثــر متقابــل بیــن انتظارهــای والدین/معلمــان و گــروه نیــز 
نتایــج )p>0/01 و 18/09 = )27 وF )2( معنــادار مــی باشــد، بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه اثــر متقابــل بیــن میــزان انتظارهــای 

ــت. ــی دار اس ــروه، معن ــان و گ والدین/معلم
 نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اثربخشــی آمــوزش خــوش بینــی بــه روش قصــه گویــی پیشــنهاد مــی شــود در جهــت بهبــود وضعیــت 

ســالمت روانشــناختی و کاهــش تنیدگــی دانــش آمــوزان اســتفاده گــردد. 
کلیدواژه ها: تنیدگی تحصیلی، خوش بینی، قصه گویی، کودکان.

مقدمه
یکــي از عوامــل مرتبــط بــا پیشــرفت تحصیلــي، تنیدگــي تحصیلي 
اســت. تنیدگــي تحصیلــي بیانگــر احســاس نیــاز فزاینــده فــرد بــه 
کســب دانــش و ادراک نداشــتن زمــان کافي بــراي دســتیابي به آن 
دانــش مــي باشــد و بــر ســالمت روانــی و جســمانی دانــش آموزان 
اثــر مــی گــذارد )1(. بدیهــی اســت کــه عوامــل متعــددی عملکــرد 
تحصیلــی کــودکان را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. در ایــن میــان 
اســترس باعــث افزایــش بــی تحرکــی در عملکــرد تحصیلــی، مانع 
ــف  ــارکت در تکالی ــرای مش ــودک ب ــوزان ک ــش آم ــی دان از توانای

ــایر  ــواد و س ــرف م ــوء مص ــال س ــود و احتم ــی ش ــی م تحصیل
رفتارهــای بالقــوه مخــرب را افزایــش مــی دهــد )2(. 

تنیدگــی و اســترس یکــی از جنبه هــای طبیعــی و اجتنــاب ناپذیــر 
ــخ  ــوان پاس ــه عن ــه آن را ب ــت ک ــر اس ــودکان معاص ــی ک زندگ
ــف  ــده تعری ــد کنن ــای محیطــی تهدی ــه محرک ه ــک ب فیزیولوژی
کرده انــد )3(. در ایــن میــان، اســترس بخشــی از زندگــی کــودکان 
محســوب مــی شــود و مــی توانــد براســاس خواســته هــای زندگی 
تحصیلــی بــر اســتراتژی هــای مقابلــه ای کــودکان تاثیــر بگــذارد 
ــر روی  ــرل ب ــم در کنت ــی ک ــی، توانای ــای تحصیل )4(. تنیدگی ه
ــی  ــی تحصیل ــد. تنیدگ ــان می ده ــی را نش ــای تحصیل فعالیت ه
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انگیزه هــای  انگیزه هــای ذاتــی و  باعــث تخریــب  می توانــد 
اکتســابی افــراد شــود )3(. تنیدگــی تحصیلــی کــه بیشــتر دانــش 
ــف  ــای ضعی ــادت ه ــه ع ــتند، ب ــه رو هس ــا آن رو ب ــوزان ب آم
تحصیلــی ماننــد مدیریــت زمــان ضعیــف، تحصیــل در امتحانــات و 
دوره هــای تحصیلــی کــه نهایتــا ممکــن اســت منجــر بــه عملکرد 

ــی شــود، تمرکــز دارد )5(. ضعیــف تحصیل
بررســی ها نشــان داده اســت کــه آمــوزش خــوش بینــی از جملــه 
عواملــی اســت کــه بــر متغیرهــای تنیدگی تحصیلــی )6(، اســترس 
تحصیلــی )7( و ســالمت روان )8( تاثیرگــذار اســت. خــوش بینــی 
بــه صــورت یــک متغیــر تفــاوت فــردی تعریــف مــی شــود کــه 
ــارب  ــراد تج ــه در آن اف ــت ک ــه ای اس ــده ی زمین ــس کنن منعک
مطلــوب تعمیــم یافتــه را بــرای آینــده خــود حفــظ می کننــد )9(. 
خــوش بینــی یــا تفکــر مثبــت بــه جهــت گیــری اشــاره دارد کــه 
در آن عمومــا، پیامدهــای مثبــت مــورد انتظارنــد و ایــن پیامدهــا به 
عنــوان عواملــی ثابــت، کلــی و درونــی در نظــر گرفتــه مــی شــوند 
)10(. بــر اســاس نظــر پژوهشــگران خــوش بینــی قابــل آمــوزش 
ــش و بحــث اشــاره  ــه روش ایجــاد چال ــه ب ــن زمین اســت و در ای
ــه  ــود ک ــوزش داده می ش ــراد آم ــه اف ــن روش ب ــد. در ای می کنن
بــا خودشــان بــه عنــوان افــرادی غیــر از خــود بــه بحــث، مجادلــه 
کننــد و بــه چالــش بکشــند. ایــن کار موجــب می شــود کــه از فکــر 
ایــن کــه همــه چیــز بــد اســت و هیــچ چیــز تبییــن پذیــر نیســت، 
ــش  ــکار پی ــن اف ــر ای ــرای تغیی ــی ب ــاد راهکارهای ــوی ایج ــه س ب
ــه صــورت قصــه گویــی  ــوان ب ــد )11(. خــوش بینــی را می ت برون
نیــز آمــوزش داد. قصــه نوعــی روایــت خواندنــی یا شــنیدنی اســت 
کــه در آن چگونگــی رونــد تعامــل و کنــش منــدی یک شــخصیت 
ــا موضوعــی براســاس هــدف، تحلیــل، دیــدگاه و نتیجــه مــورد  ب
ــه  ــان می شــود )8(. برخــی نظری ــا قصــه گــو بی نظــر نویســنده ی
پــردازان معتقدنــد خــوش بینــی بایــد از دوران کودکــی در وجــود 
افــراد شــکل بگیــرد تــا جــز شــخصیت افــراد شــود )7(. همچنیــن، 
آمــوزش خــوش بینــی می توانــد باعــث نــگاه مثبــت بــه تکالیــف 
یادگیــری شــود. دانــش آموزانــی کــه تجربــه ی خــوش بینانــه ای 
از کالس درس دارنــد، کمتــر بدبیــن هســتند. همچنیــن، آن هــا از 
ــا هــر مشــکلی عقــب نشــینی نمی کننــد و مشــکالت  مواجهــه ب
را بــه عنــوان حــوادث موقتــی و زودگــذر تلقــی می کننــد )12(. بــر 
ــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه، ایــن رویکــرد  ایــن اســاس می ت
ــر توانمندی هــا، پیشــرفت  ــد آن ب ــت روانشناســی عمــده تاکی مثب
و انگیــزش دانــش آمــوزان اســت. روانشناســی مثبــت نگــر، 
ــا هــدف درک  مطالعــه ی علمــی کارکردهــای بهینــه انســانی را ب
ــی و شــکوفایی  ــه کارگیــری ایــن کارکردهــا در جهــت کامیاب و ب
ــکاران )1396(، در  ــور و هم ــدم پ ــت )13(. ق ــع اس ــراد و جوام اف
ــد کــه قصــه گویــی موجــب کاهــش  پژوهــش خــود نشــان دادن

تنیدگــی تحصیلــی در پســران پایــه پنجــم ابتدایــی مــی شــود )7(.
قصــه گویــی یکــی از قدیمــی تریــن انــواع روش هــای آمــوزش و 
پــرورش اســت کــه فرصتــی لــذت بخــش بــرای شــناختن فراهــم 
ــا توجــه بــه اینکــه قصــه بخــش مهمــی از زندگــی  مــی کنــد. ب
ــت مــی  ــی پاســخ مثب ــه قصــه درمان ــوال ب ــودکان اســت، معم ک
دهنــد. زیــرا قصــه چارچوبــی بــرای درک و تشــویق کــودکان بــه 
ســمت حــل مشــکالت جــدی را فراهــم مــی کنــد. بــه طــور کلــی 
ــد،  ــی را ندارن ــه شــرکت در جلســات درمان ــه ای ب ــودکان عالق ک
امــا قصــه را دوســت دارنــد و از شــنیدن آن لــذت مــی برنــد )7(. 
قصــه گویــی یکــی زا بهتریــن شــیوه هــا در مشــاوره بــا کــودکان 
اســت، بــه زوری کــه آنــان مــی تواننــد بــا احساســات و افــکار و 
ــه  ــا مشــاور ب رفتارهایــی مقابلــه کننــد کــه هنــوز نمــی تواننــد ب
طــور مســتقیم دربــاره آنهــا صحبــت کننــد. بــر اســاس آنچــه بیان 
ــر  ــج پیشــین در خصــوص تاثی ــه بررســی نتای ــا توجــه ب شــد و ب
ــر متغیرهــای  ــی ب ــر شــیوه قصــه درمان ــز تاثی ــی و نی خــوش بین
ــته  ــگر، بس ــر، پژوهش ــش حاض ــناختی، در پژوه ــف روانش مختل
ــی  ــه گوی ــه روش قص ــی ب ــوش بین ــوص خ ــی را در خص آموزش
تدویــن و بــه کار بــرد و ســپس، بــه بررســی تاثیــر آن بــر تنیدگــی 
تحصیلــی پرداخــت. در واقــع، پژوهــش حاضــر ســعی دارد تــا بــه 
ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه: آیــا بســته آموزشــی خــوش بینــی به 

ــر تنیدگــی تحصیلــی موثــر اســت؟ روش قصــه گویــی، ب

روش کار
پژوهــش حاضــر از نــوع شــبه آزمایشــی بــا پیش آزمــون- 
ــش  ــی دان ــاری پژوهــش را تمام ــه ی آم ــون اســت. جامع پس آزم
آمــوزان دختر شــهر کرمــان در ســال تحصیلی 99-1398 تشــکیل 
داد. تعــداد 40  نفــر بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی خوشــه ای 
انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی ســاده در گــروه هــای آزمایــش 
و کنتــرل )20 نفــره( گمــارده شــدند. بدیــن صــورت کــه کرمــان 
2 ناحیــه آمــوزش وپــرورش دارد. از بیــن ایــن دو یــک ناحیــه رو 
بــه قیــد قرعــه و بعــد از بیــن اســامی مــدارس متوســطه دوره اول 
ــن 4  ــه از بی ــد. از ان مدرس ــاب ش ــه انتخ ــک مدرس ــه دو ی ناحی
کالس هفتــم، 40 نفــر بــه روش نمونــه گیــری تصادفی خوشــه ای 
ــوان در  ــگ و ه ــی ان ــی تحصیل ــنامه تنیدگ ــد. پرسش ــام ش انج
ــش و  ــرکت در پژوه ــت ش ــد. جه ــرا ش ــروه اج ــر دو گ ــورد ه م
تکمیــل پرسشــنامه ، رضایــت آگاهانــه افــراد جلــب شــد. ســپس 
ــه ای دو  ــه مــدت 10 جلســه )هفت ــراد گــروه هــای آزمایــش ب اف
ــه روش  ــی ب ــوش بین ــوزش خ ــه ای( در دوره آم ــه 90 دقیق جلس
قصــه گویــی، شــرکت کردنــد. آزمودنــی هــای گــروه کنتــرل، در 
ــم  ــی منظ ــی و روانشناس ــه آموزش ــچ در مداخل ــدت در هی ــن م ای
شــرکت نکردنــد و بــرای دریافــت مداخلــه در لیســت انتظــار قــرار 
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گرفتنــد کــه در پایــان دوره تحقیــق مداخلــه مذکــور دربــاره آنهــا 
ــاره گــروه  ــه درب ــه اجــرا درآمــد. پــس از اتمــام دوره مداخل ــز ب نی
ــرای جلســات در  ــس از اج ــور پ ــش، پرسشــنامه مذک ــای آزمای ه
مــورد هــر دو گــروه اجــرا شــد. بدیــن ترتیــب بــرای متغیــر تنیدگی 
دو نمــره، پیــش آزمــون و پــس آزمــون بدســت آمــد. معیارهــای 
ــم در  ــه هفت ــر پای ــوزان دخت ــش آم ــه پژوهــش شــامل دان ورود ب
مــدارس شــهر کرمــان؛ عــدم دریافــت درمــان هــای دیگــر بــود 
و معیارهــای خــروج از پژوهــش شــامل تــرک همــکاری، غیبــت 
بیــش از 1 جلســه درمــان، دریافــت درمــان و مداخلــه هــای دیگــر 
بــود. جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــای جمــع آوری شــده از روش 
 )SPSS( آمــاری تحلیــل کواریانــس بــا اســتفاده از نرم افــزار
نســخه ی 21 اســتفاده شــد. در پژوهــش حاضــر از پرسشــنامه زیــر 

اســتفاده شــد:
-پرسشــنامه تنیدگــی: پرسشــنامه تنیدگــی تحصیلــی، پرسشــنامه 
خودگــزارش دهــی اســت کــه انــگ و هــوان )2006( آن را 
ــای  ــامل انتظاره ــاس ش ــن مقی ــی در ای ــع تنیدگ ــاخته اند. مناب س
ــن  ــت. ای ــتن اس ــرد از خویش ــای ف ــن و انتظاره ــان/ والدی معلم
پرسشــنامه شــامل 9 مــاده و دو خــرده مقیاس اســت. مقیــاس اول، 
انتظارهــای والدیــن/ معلمــان را از طریــق پنــج مــاده )9، 7، 6، 5، 
ــاده )8،  ــار م ــق چه ــود را از طری ــار از خ ــاس دوم، انتظ 4( و مقی

ــف  ــک طی ــاده در ی ــر م ــه ه ــد. ب ــری می کن ــدازه گی 3، 2، 1( ان
پنــج درجــه ای لیکــرت پاســخ داده می شــود. در ایــن پرسشــنامه، 
نمره هــای بــاال نشــان دهنــده ی تجربــه ی تنیدگــی بیشــتر اســت. 
در مطالعــه ی انــگ و هــوان  )2006( روایــی ایــن پرسشــنامه تأییــد 
ــن/  ــای والدی ــل انتظاره ــی عام ــانی درون ــب همس ــد و ضرای ش
ــه  ــنامه ب ــن پرسش ــی ای ــره ی کل ــود و نم ــار از خ ــان، انتظ معلم
ــی  ــب پایای ــد و ضری ــت آم ــه دس ــب 0/85، 0/84 و 0/89 ب ترتی
ــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/73  ــرای کل مقیــاس ب ب
بــه دســت آمــد )14(.  در ایــن پژوهــش میــزان پایایــی بــه روش 
ــی آن  ــی محتوای ــد. و روای ــت آم ــه دس ــاخ 0/82 ب ــای کرونب آلف
ــد  توســط ســه نفــر از متخصصــان رشــته روانشناســی مــورد تایی

ــرار گرفــت. ق
ــک  ــط ی ــی توس ــه گوی ــه روش قص ــی ب ــوش بین ــوزش خ آم
ــده  ــی را گدزان ــای آموزشــی قصــه درمان ــه دوره ه روانشــناس ک
بــود، در مرکــز مشــاوره وابســته بــه آمــوزش و پــرورش طــی 10 
ــرای  ــد. ب ــرا ش ــه ای( اج ــه 90 دقیق ــه ای دو جلس ــه )هفت جلس
آمــوزش خــوش بینــی بــه روش قصــه گویــی از بســته آموزشــی 
خــوش بینــی به روش قصــه گویی علیــزاده )1390( اســتفاده شــده 
اســت. خالصــه محتــوای جلســات آمــوزش خــوش بینی بــه روش 

ــه شــده اســت )15(. ــی در )جــدول1( ارائ قصــه گوی

جدول 1: خالصه جلسات آموزش خوش بینی به روش قصه گویی

فنون و تکنیکهای آموزشیجلسات

معارفه اعضای گروه – صحبت کلی درمورد پژوهش – بیان تعداد و تاریخ جلسات – بیان قوانین کالس مبنی برعدم غیبت، حضورفعال درکالس، اول
رعایت نظم وترتیب در پاسخگویی به سؤاالت -ضرورت انجام تکلیف هرجلسه – انجام پیش آزمون

دوم
هدف: آشنایی با مفهوم کلی خوش بینی و بدبینی- خصوصیات افراد خوش بین و بدبین

داستان ها: مطرح کردن شکست تحصیلی ریحانه در سال دوم دبیرستان و تصمیم گیری قرص و محکم- خصوصیات افراد بدبین براساس داستان 
کارتون لی لی پوت

هدف: شیوه توصیف بدبینانه و شیوه توصیف خوش بینانه )سبک اسناد(، درماندگی آموخته شدهسوم
داستان ها: آزمایش سگ توسط سلیگمن و همکارانش

ادامه سبک تبیین و بیان توصیف بدبینانهچهارم
داستان ها: مثال دروازه بان و داستان دختری که رژیم سختی گرفته

هدف: شکل گیری باورها براساس مدل دکتر آلبرت آلیس، ارتباط بین واقعه بد ـ باور ـ نتیجه، تاثیر روزانه ABCپنجم
داستان ها: مثال ها و وقایعی برای شکل گیری باورها

هدف: شکل گیری باورها و نگهداری از آنها؛ فرآیند مقاومت باورها؛ ششم
داستان: دستکش صورتی، میمون و مجسمه سنگی، مرغ و جوجه ها

هفتم

هدف: خطاهای شناختی و باورها ناکارآمد
تفکر دو قطبی یا همه یا هیچ )داستان مرد میانسال و گفتگو با دوستش(؛ صافی ذهنی )چکیدن یک قطره جوهر در بشکه و داستان دهقان و پسرش(؛ 
تعمیم مبالغه آمیز )قصه پنبه دوز و بیماری و مراجعه به پزشک(؛ نتیجه گیری شتاب زده )الف( ذهن خوانی: واقعیت پنداشتن حدس و گمان های بی 

اساس و عمل به آنها. داستان جهانگرد(؛ پیشگویی )بیان داستان کبوتر عجول و برداشت اشتباه در مورد همسرش. بیان داستان سقراط(؛ فاجعه سازی: 
منفی گرایی فرد در باره موضوعات و مشکالت

هشتم
هدف: شخصی سازی و سرزنش خود )خود سرزنش گری(

داستان ها؛ نپذیرفتن دیدگاه من یعنی بی احترامی به من )عبور از رودخانه(؛ استدالل هیجانی )احساسم گواهی می دهد، داستان 2 دانشمند(؛ برچسب 
زدن کلی )دست کم رفتن خود؛ قصه 2 کوزه بزرگ(، بایدها )پیراهن مرد خوشحال(، نادیده گرفتن جنبه های مثبت )نجار(؛ باورهای ناکارآمد 

هدف: راههای مبارزه با بدبینی و برخورد با آننهم
داستان ها؛ بیان مثال هایی در زمینه رویدادهای فعال کننده؛ باور نامعقول؛ پیامد؛ زیر سوال بردن فکر؛ بازده

گرم کردن بدن و آموزش کودکانه حرکت سالم بر خورشید، تمرینات جلسات قبل و آرام سازی.دهم
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یافته ها 
طریــق  از  پژوهــش  متغیرهــای  توصیفــی  ویژگی هــای 

ــی  ــورد بررس ــی م ــز و پراکندگ ــه مرک ــش ب ــاخص های گرای ش
می گیــرد. قــرار 

 جدول2: یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

گروه
پیگیریپس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینتعداد

انتظارهای والدین/
معلمان

2017.102.8515.703.4215.302.75کنترل
2018.153.0710.204.099.854.07خوشبینی)قصه گویی(
2018.252.8413.652.2313.202.57خوشبینی)سلیگمن(

انتظار از خود
2013.802.7113.452.3912.252.67کنترل

2015.502.448.754.918.454.56خوشبینی )قصه گویی(
2014.053.009.952.148.203.07خوشبینی )سلیگمن(

تنیدگیتحصیلی

)نمره کل(

2030.903.3529.153.6927.553.25کنترل
2033.652.2118.958.3818.307.99خوشبینی )قصه گویی(
2032.304.5023.603.4221.404.28خوشبینی )سلیگمن(

و  میانگیــن  توصیفــی  شــاخص های  نشــان دهنده  )جــدول2( 
ــه تفکیــک گــروه می باشــد.  ــار متغیرهــای پژوهــش ب انحراف معی
در  پیش آزمــون  نمــرات  بیــن  کــه  می دهــد  نشــان  نتایــج 

ــدارد. در 3، جــدول  گروه هــای پژوهــش تفــاوت چندانــی وجــود ن
ــود. ــه می ش ــاوت پرداخت ــن تف ــاداری ای ــی معن ــه بررس ب

جدول 3 : نتایج تحلیل واریانس برای فاکتور درون موردی متغیرهای پژوهش و اثر متقابل آن با گروه 

مجموع منبع تغییراتمتغیر
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
سطح ضریب Fمجذورات

)p( توان آماریاندازه اثرمعناداري

انتظارهای 
والدین/معلمان

945.72472.85120.5750.00010.6791انتظارهای والدین/معلمان
283.9470.97518.0980.00010.3881انتظارهای والدین/معلم * گروه

447.067273.922واریانس خطا

انتظار از خود
766.2332383.11781.8040.00010.5891انتظارهای خود

256.533464.13313.6940.00010.3251انتظارهای خود * گروه
   533.9274.683واریانس خطا

تنیدگیتحصیلی
)نمره کل(

3396.63321698.317167.1150.00010.7461تنیدگی تحصیلی
1058.8334264.70826.0470.00010.4781تنیدگی تحصیلی * گروه

   1158.5332710.163واریانس خطا

ــور درون  ــه فاکت ــا ک ــده، از آنج ــت آم ــه دس ــج ب ــاس نتای ــر اس ب
مــوردی انتظارهــای والدین/معلمــان در دو ســطح پیــش آزمــون، 
پــس آزمــون، )p>0/01 و 120/57 = )27 وF )2 ( معنــادار مــي باشــد، 
بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفت کــه نمــرات انتظارهــای والدین/

معلمــان افــراد در دو ســطح بــا یکدیگر اختــالف معنــی داری دارند. 
همچنیــن از آنجــا کــه در اثــر متقابــل بیــن انتظارهــای والدیــن/
معلمــان و گــروه نیــز نتایــج )p>0/01 و 18/09 = )27 وF )2( معنادار 
مــی باشــد، بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه اثــر متقابــل 
بیــن میــزان انتظارهــای والدین/معلمــان و گــروه، معنــی دار اســت. 

بنابرایــن درمجمــوع می تــوان گفــت خــوش بینــی بــه روش قصــه 
ــر انتظارهــای والدین/معلمــان تاثیرگــذار  ــی ب گویــی و قصــه گوی

اســت. 
ــود در دو ســطح  ــار از خ ــوردی انتظ ــور درون م ــه فاکت از آنجــا ک
 ) F )2و 81/80 = )27 و p>0/01( ،پیــش آزمــون، پــس آزمــون
معنــادار مــي باشــد، بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه نمرات 
ــی  ــالف معن ــر اخت ــا یکدیگ ــراد در دو ســطح ب ــود اف ــار از خ انتظ
داری دارنــد. همچنیــن از آنجــا کــه در اثــر متقابــل بیــن انتظــار از 
ــادار  ــج )p>0/01 و 13/69 = )27 وF )2( معن ــز نتای خــود و گــروه نی
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مــی باشــد، بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه اثــر متقابــل 
بیــن انتظــار از خــود و گــروه، معنــی دار اســت. بنابرایــن درمجمــوع 
می تــوان گفــت خــوش بینــی بــه روش قصــه گویــی بــر انتظــار از 

خــود دانــش آمــوزان دختــر تاثیرگــذار اســت. 
همچنیــن از آنجــا کــه فاکتــور درون مــوردی تنیدگــی تحصیلــی 
 p>0/01( ،در دو ســطح پیــش آزمــون، پــس آزمــون )نمــره کل(
ــوان  ــی ت ــن م ــد، بنابرای ــي باش ــادار م و 167/11 = )27 وF )2 ( معن
نتیجــه گرفــت کــه نمــرات تنیدگــی تحصیلــی )نمــره کل( در دو 
ســطح بــا یکدیگــر اختــالف معنــی داری دارنــد. همچنیــن از آنجــا 
کــه در اثــر متقابــل بیــن تنیدگــی تحصیلــی )نمــره کل( و گــروه 
نتایــج )p>0/01 و 26/04 = )27 وF )2( معنــادار مــی باشــد، بنابرایــن 
مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه اثــر متقابــل بیــن میــزان تنیدگــی 
تحصیلی)نمــره کل( و گــروه، معنــی دار اســت. بنابرایــن در مجموع 
می تــوان گفــت خــوش بینــی بــه روش قصــه گویــی بــر تنیدگــی 

تحصیلــی دانــش آمــوزان تاثیرگــذار اســت.

بحث
ــی  ــته آموزش ــی بس ــن اثربخش ــر تعیی ــش حاض ــدف از پژوه ه
ــی  ــی تحصیل ــر تنیدگ ــی ب ــه گوی ــه روش قص ــی ب ــوش بین خ
کــودکان دختــر بــود. نتایــج نشــان داد کــه خــوش بینــی بــه روش 
ــذار  ــوزان تاثیرگ ــش آم ــی دان ــی تحصیل ــر تنیدگ ــی ب ــه گوی قص
اســت. همچنیــن در متغیــر تنیدگــي تحصیلــي )نمــره کل(، تفــاوت 
ــه روش قصــه  ــا گــروه خــوش بینــي ب میانگیــن گــروه کنتــرل ب
گویــي معنــادار شــده اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه خــوش بینــي بــه 
روش قصــه گویــي بــر کاهــش تنیدگــي تحصیلــي اثرگــذار بــوده 
اســت کــه نتایــج ایــن مطالعــه بــا پژوهــش هــای 8، 16 ،17، 18، 

7 و 6  همســو مــی باشــد.
بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش، مشــخص شــد کــه آمــوزش بســته 
طراحــی شــده خــوش بینــی بــه شــیوه قصــه گویــی بــر تنیدگــی 
ــش  ــروه آزمای ــی هــای گ ــرات آزمودن ــر اســت. نم ــی موث تحصیل
پــس از دریافــت مداخلــه و آمــوزش بســته خــوش بینــی در پــس 

آزمــون بــا گــروه کنتــرل متفــاوت بــود. 
ــا  ــوزان ب ــش آم ــوان گفــت کــه دان ــه مــی ت ــن یافت ــن ای در تبیی
ــا شــخصیت هــای قصــه هــا ســعی در  هماننــد ســازی کــردن ب
اصــالح نگــرش هایشــان در خصوص مســائل و تنیدگــی تحصیلی 
بــر مــی آینــد.  آمــوزش هــا در قالــب قصــه بــرای کاهش اســترس 
و فشــارهای تحصیلــی باعــث توجــه و تمرکز بیشــتر دانــش آموزان 
مــی شــود. در آمــوزش خــوش بینــی، افــراد تشــویق مــی شــوند تا 
تجربــه هــای مثبــت و خــوب خــود را در افزایــش و ارتقــا احتــرام 
بــه خــود و عــزت نفــس بازشناســی کننــد، در عیــن حــال توانایــی 
شــناخت جنبــه هــای مثبــت دیگــران را نیــز کســب کننــد. آنهــا 

همچنیــن یــاد مــی گیرنــد تــا در جهــان، موضعــی فعــال را انتخاب 
و زندگــی خــود را شــخصا شــکل دهنــد، نــه اینکــه هــر آنچــه بــر 
سرشــان مــی آیــد، بــه گونــه ای منفعــل بپذیرنــد؛ بــه عــالوه آنهــا 
ــاط  ــوند، ارتب ــی ش ــادر م ــا ق ــارت ه ــن مه ــوزش ای ــق آم از طری

میــان افــکار، احساســات و رفتارهــای خــود را درک کننــد )6(. 
ــش  ــای دان ــترس ه ــکالت و اس ــرای مش ــه ب ــه قص ــی ک زمان
آمــوزان بیــان مــی شــود، قهرمــان قصــه بــه طــور غیــر مســتقیم 
یــا مســتقیم نگرانــی هــای مربــوط بــه آنهــا را داشــته باشــد و از 
بیــان آنهــا واهمــه نداشــته باشــد. وقتــی نگرانــی هــای قهرمــان 
ــه  ــان مــی شــود و در مســیر قصــه ب ــب داســتان بی قصــه در قال
ــد، دانــش آمــوز  ــا مشــکالتش را حــل کن او کمــک مــی شــود ت
ــد و  ــن مشــکالت را دارن ــز ای ــراد دیگــری نی ــه اف ــوزد ک ــی آم م
آنهــا در ایــن مســیر تنهــا نیســتند. بنابرایــن راه حــل مشکالتشــان 
ــه برایشــان جــذاب و  ــات را ک ــن موضوع ــق داســتان ای را از طری
قابــل درک اســت را مــی آموزنــد. آنهــا از ایــن طریــق نشــانه هــای 
تنــش و اســترس خــود را شناســایی مــی کننــد و مــی آموزنــد کــه 
دیگــران نیــز دارای چنیــن مشــکالتی هســتند. ســپس از طریــق 
قهرمــان داســتان راه حــل مشــکالت و راه حــل هــای مقابلــه ای 
ــش  ــی کــه در دان ــد  و فرایندهــای شــناختی و هیجان ــی یابن را م
ــری  ــق یادگی ــود، از طری ــاز شــده ب ــه کمــک قصــه آغ ــوزان ب آم
هــای راه هــای فائــق آمــدن بــر مشــکل پایــان مــی یابــد )19(.

ــزه  ــت و انگی ــا ایجــاد جذابی ــب قصــه هــا ب ــه آمــوزش در قال ارائ
بیشــتر باعــث یادگیــری بهتــر و عالقمنــدی بیشــتری بــه تحصیل 
در دانــش آمــوزان مــی شــود. از آنجــا کــه در تمــام داســتان هــا دو 
شــخصیت متضــاد مثبــت اندیــش و بــد اندیــش وجــود دارد، دانش 
آمــوزان بــا همانندســازی بــا شــخصیت هــای قصــه هــا ســعی در 
اصــالح دیــدگاه و نگــرش خــود بــه مســائل تحصیلــی برمــی آیند. 
اســترس بخــش جدایــی ناپذیــر زندگــی انســان هــا اســت. فشــار 
ــاد مــی باشــد کــه  ــرای موفقیــت در آمــوزش هــای مدرســه زی ب
ایــن امــر موجــب ایجــاد اســترس و تنیدگــی تحصیلــی در دانــش 
آمــوزان مــی شــود. اگــر ایــن تنیدگــی بیــش از حد شــود، ســالمت 
روانــی و بهزیســتی تحصیلــی آنهــا را بــه خطــر مــی انــدازد. خوش 
بینــی نوعــی انتظــار پیامــد اســت. از طریــق آمــوزش خــوش بینــی 
مــی تــوان بــه افــراد آموخــت کــه باورهــای ناســازگارانه خــود را که 
بــه احســاس درماندگــی و عــدم کنتــرل بــر وقایــع زندگــی منجــر 
مــی شــود تغییــر داده و باورهــای ســازگارانه را جایگزیــن آن کننــد 
کــه احســاس خــوش بینــی و کنتــرل را در فــرد ایجــاد مــی کننــد 

.)7(
داســتانها سیســتم عقایــد و نگــرش هــای جدیــدی بــه مــا                   
ــان  ــودکان و نوجوان ــه ک ــی ب ــه درمان ــرد قص ــد. رویک ــی آموزن م
کمــک مــی کنــد تــا قصــه هــای زندگــی مثبتــی بــرای خودشــان 
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بســازند، قصــه هایــی کــه بــر شــکل گیــری هویــت آنهــا تاثیــر 
مثبــت دارد. وقتــی کــودکان بــه داســتانهای درمانــی گــوش فــرا 
مــی دهنــد، آنهــا را درک مــی کننــد و تصاویــر مثبــت و توانایــی را 
مــی آفریننــد. تصاویــر و اعمــال درون داســتانها، اطالعــات مهمــی 
در مــورد عملکــرد احســاس آنهــا فــاش مــی کنــد. بنابرایــن زمانــی 
ــد برداشــت  کــه دانــش آمــوزان قصــه هــا را بشــنوند، مــی توانن
ــط  ــود بس ــی خ ــی زندگ ــای واقع ــت ه ــه موقعی ــود را ب ــای خ ه
دهنــد و بــه عنــوان یــک روش حــل مســئله از آن اســتفاده کننــد 

.)15(

نتیجه گیری
پژوهــش حاضــر، بــا محدودیــت هایــی مواجــه بــود؛ تک جنســیتی 
ــهر  ــه ش ــش ب ــرای پژوه ــت اج ــا، محدودی ــی ه ــودن آزمودن ب
کرمــان، عــدم همــکاری مــدارس، خودگزارشــی بــودن پرسشــنامه 
ــوان پیشــنهاداتی در  ــز مــی ت هــا. در راســتای نتایــج پژوهــش نی
ــی و  ــر قصــه گوی ــه تاثی ــا توجــه ب ــرد؛ ب ــه ک ــن خصــوص ارائ ای
ــن روش را  ــان ای ــق، معلم ــن طری ــوزان از ای ــش آم ــوزش دان آم
ــش  ــع مشــکالت و مســائل دان ــوان روشــی در جهــت رف ــه عن ب
آمــوزان آمــوزش ببیننــد و آن را در کالس درس اجــرا کننــد. 
پیشــنهاد مــی شــود کــه معلمــان دانــش آمــوزان دارای اختــالالت 
ــه  ــد و تحــت برنام ــا دارای مشــکل را شناســایی کنن ــاری و ی رفت
ــن روش  ــه ای ــدارس ب ــه توســط مشــاورین در م ــای خــاص ک ه
اجــرا مــی شــود، قــرار دهنــد. پیشــنهاد مــی شــود، آمــوزش خــوش 
ــا و  ــترس ه ــان اس ــت درم ــی در جه ــه گوی ــه روش قص ــی ب بین
ــی دانــش آمــوزان توســط معلمــان مــورد  تنیدگــی هــای تحصیل

ــر  اســتفاده قــرار گیــرد. از آنجایــی کــه پژوهــش حاضــر صرفــا ب
روی دانــش آمــوزان دختــر مقطــع هفتــم انجــام شــده اســت، در 
جهــت اطمینــان تعمیــم بــه ســایر مقاطــع، پژوهــش هایــی نیــز 
در ایــن راســتا انجــام شــود. ایــن پژوهــش فقــط بــر روی دانــش 
آمــوزان انجــام شــد، بنابرایــن پیشــنهاد مــی شــود از چنیــن شــیوه 
هایــی در مقاطــع دانشــگاهی و بزرگســاالن نیــز پژوهــش هایــی 
انجــام شــود. بــا توجــه بــه اهمیــت و جایــگاه قصــه و قصــه گویــی 
پیشــنهاد مــی شــود کــه از ایــن روش در مــدارس جهــت کاهــش 
تنیدگــی تحصیلــی بیشــتر اســتفاده شــود. همچنیــن از روش قصــه 
ــی  ــوزان و کــودکان دارای ناتوان ــرای آمــوزش دانــش آم ــی ب گوی
هــای ویــژه بیشــتر بهــره گرفتــه شــود. همچنیــن برنامــه درســی 
مــدارس بــه گونــه ای طراحــی شــود کــه در کنــار برنامــه درســی 
روزانــه، معلمــان بــه نکاتــی آموزنــده دربــاره خــوش بینــی و امیــد 

بــه آینــده توجــه کننــد.

سپاسگزاری
ایــن مقالــه اســتخراج شــده از رســاله دکتــرای روانشناســی تربیتــی 
مــی باشــد. بدیــن وســیله از تمامــی افــرادی کــه در ایــن پژوهــش 
ــه  ــن مقال ــا ای ــود. ضمن ــی ش ــی م ــد، قدردان ــرده ان ــکاری ک هم
دارای کــد اخــالق IR.REC.KERMAN.1398.072 از دانشــگاه 
 IRCTID: ــی ــت درکارآزمای ــد ثب ــان ک ــد کرم ــالمی واح آزاد اس
IRCT20207506941598N1  مــی باشــد. بدیــن وســیله از کلیه 

ــاری  ــش ی ــن پژوه ــام ای ــا را در انج ــه م ــدگان ک ــارکت کنن مش
رســاندند تقدیــر و تشــکر مــی شــود. 
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