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 .1مقدمه
یکی از موضوعاتی ک طی یو یه گذ ت تالش و توآهات تاربی و نظری فراوانی را ب خهوی آله
کریه است بحث "هیاانات" 5میبا د .پژوهشگرام مراصر هیاامهها را پایه و بنیهای ر هد انسهام و
روابط او یر نظر میگیرند ،ب طوریک هیاام ،بخش اساسی ساختار فری است و عام کلیهدی بهرای
سازماندهی خوی میبا د .تمرکز بر هیاام موآ افزایش توانایی فهریی بهرای اآهرای کهار و لهذت
بریم از زندگی می وی (نریمانی ،عالیساری نصیرلو و موسیزایه .)5969 ،هیاانهات و احساسهات از
آمل ابرای خصیتی یانشآموز است ک یر سراسر فرایند یایگیری 2حضور یارند (پکهرام.)2669 ،9
یانشآموزام یر موقریتهای متفاوت هیاامهای مختلفهی را تاربه مهیکننهد .یانهشآمهوزانی که
هیاام مثبت 4باالیی یارند ،پرانرژی و با روحی هستند یر مقاب یانشآموزانی که هیاهام منفهی1
باالیی یارند ،مضطر  ،نگرام و کم انهرژی هسهتند (اسهپندلر ،ینولهت ،کهروپ و پدرسهن.)2666 ،9
پکرام ( )2669هیاامهای ویژه یهایگیری ،آمهوزش و پیشهرفت تحصهیلی را ناسهایی و بها عنهوام
"هیاامهای یایگیری"1مررفی کری .منظور از هیاامهای یایگیری ،هیاامهایی هستند ک به طهور
مستقیم ب نتایج و فرالیتهای تحصیلی گره خوریهاند (پکرام ،گهوتئز ،تیتهز و پهری .)2662 ،9ایهن
ترریف یاللت بر این یاری ک عالوه بر هیاانات یایگیری مربوط ب نتایج تحصیلی ،هیاانهات وابسهت
ب فرالیتهای مرتبط با تحصی نیز هیاامهای یایگیری تلقی می وند .هیاام یهایگیری یارای یو
زیرمقیاپ هیاام مثبت (لذت ،امیدواری ،افتخار) و هیاام منفی (خشم ،اضطرا  ،ناامیهدی ،هرم،
خستگی) میبا د .هیاانات مثبت نشامیهنده میزام ور و ا تیاق ب تحصی و احساپ فاعلیهت و
هو یاری یانشآموزام میبا ند .یر مقاب  ،هیاانات منفی ،یک برد عام نهاراحتی یرونهی و ا هتغال
ناخو ایند را نشام مییهد (کالرک و واتسوم .)5666 ،6هیاانهات مثبهت اثهرات تشهویقی یا هت و
میتواند عم و تفکر را وسیعتر سازی و منار ب وسرت راهههای تفکهر هوی (فریریکسهوم.)2665 ،
همچنین میتواند ابطالکننده هیاامهای منفی و خنثیکننده اثرات مخر آمها با هد (مهارتین،56
 )2669و ب طور مؤثری میتوانند ب یرگیری تحصیلی 55و رکت فرال یر ترم تحصیلی منار وند
(ویگفیلد و اکله  .)2662 ،52از ایهنرو روام ناسهام تربیتهی مرتقدنهد که یانهشآمهوزام یر طهی
1. Emotion
2. Learning
3. Pekrun
4. Negative emotio
5. positive emotion
6. Spindler, Denollet, Kruse & Pedersen
7. Learning emotion
8. Pekrun, Goetz, Titz & Perry
9. Clark & Watson
10. Martin
11. academic engagement
12. Wigfield & Eccles
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آموزشهای رسمی ن تنها ب کس یانش و مهارتهای ناختی نائ می هوند ،بلکه هیاهامههای
مثبت و منفی مرتبط با یایگیری و پیشرفت را نیز ر د مییهند (حسینی و خیر.)5966،
افرای یارای هیاام مثبت باال ماهز ب خویآگاهی از عواطف و احساسات خوی هستند بدین مرنها
ک احساسات خوی را یر هر لحظ ای خاص تشخیص مییهند و بهترین آمها را یر تصمیمگیهریهها
یخالت یایه و با ارزیابیهای واقعبینان از تواناییهای خوی ،حه خهویکارآمهدی ،5اعتمایبه نفه و
خوینظمیهی را یر خوی ایاای مینمایند (گلمن5661 ،2؛ ب نق از پارسها .)5996 ،ازآمله عهواملی
ک با هیاام یایگیری رابط یاری و کمتر یر تحقیقات موری توآ قرار گرفت اند متغیر خوینظمیههی
میبا د (پکرام2669 ،؛ پکرام ،گوئتز ،تیتز و پری2662 ،؛ ماسالچ ،افلی و لیتهر2665 ،9؛ سهالمال-
آرو و یوپاییایا.)2652 ،4
خوینظمیهی تحصیلی 1ازآمل مقول هایی است ک ب نقش فری یر فرآیند یایگیری مهیپهریازی.
این سازه ابتدا یر سال  5691توسط بندورا مطرح د (بندورا .)2665 ،9مطالرات اولی یر این زمین
بیشتر متمرکز بر خوینظمیهی ب مرنای عام کلم بوی ک یر زمین های گوناگوم فریی ،خانوایگی و
اآتماعی مطرح د ،از یه  5696این سازه یر زمین یایگیری تحصهیلی مطههرح هد (پینتهری و
ییگروت .)5666 ،1نظری خوینظمیهی تحصیلی بر این اساپ استوار است ک یانشآموزام چگونه
از نظر فرا ناختی ،انگیز ی و رفتاری ،یایگیری را یر خوی سامام مهیبخشهند (اسهچنک.)2665 ،9
زیمرمن )2666( 6نق میکند ک خوینظمبخشی تنها یک عملکهری تحصهیلی نیسهت ،بلکه فراینهد
خویمدیریتی است ک از طریق آم یایگیرندگام تواناییهای ذهنی خوی را ب مههارتههای تحصهیلی
مرتبط انتقال مییهند .از نظر ویگوتسکی 56منظور از خوینظمیهی "توانایی اندیشیدم و ح کهریم
مسائ بدوم کمک ییگرام است" (سیف .)5996 ،خهوینظمیههی تحصهیلی از چههار خهریهمقیهاپ
خوینظمیهی بیرونی ،55خوینظمیهی یرونی ،52خوینظمیهی ناختی 59و انگیزش یرونی 54تشهکی
ده است (افروز و همکارام .)5999 ،خوینظمیهی فرایندی گرایشگرایان اسهت که به یایگیرنهده
1. self-efficacy
2. Golman
3. Maslach, Schaufeli & Leiter
4. Salmela-Aro &Upadyay
5. academic self-regulation
6. Bandura
7. Pintrich & De-Groot
8. Schunk
9. Zimmerman
10. Vigotsky
11. external self-regulation
12. internal self-regulation
13. cognitive self-regulation
14. internal motivation
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کمک میکند مهارتهای آکایمیک از آمل تنظیم اهداف ،انتخا  ،آایگزینی استراتژیها و کنتهرل
اثربخش را کس کند (فن2656 ،؛ ب نق از نیکپی ،فرحبخش و یوسفوند .)5961 ،کول ،لوگام و
والکر )2655( 5خوینظمیهی را ب صورت تالشهای روانهی یر کنتهرل وضهریت یرونهی ،فراینهدها و
کارکریها ،ب منظور یستیابی ب اهداف باالتر ترریف میکنند .لذا یایگیرندههای خویتنظیم ب وسهیل
ویژگیهایی از قبی ابتکار خصی ،تسلط بر یایگیری هدف و خوی اسنایی مطلو  ،متمایز می وند
(زیمرمام .)2651 ،یانشآموزانی ک یارای تنظیم بیرونی هستند ب طور خصی کو شهای خوی را
برای کس یانش و مهارت روع کریه و آهت مهییهنهد و بهر مرلمهام ،والهدین یها ییگهر عوامه
آموز ی کمتر تکی میکنند (زیمرمن .)5699 ،خوینظمیهی منار ب تقویت خوی مهی هوی .هرگهاه
افرای متناس با ضوابطی ک یر نظر گرفت اند پیشرفت نماینهد ایهن تقویهت خهوی ،موآه احسهاپ
رضایت و تنظیم یرونی میگریی (بندورا .)2661 ،یانشآموزام خهوینظمبخهش رفتارههای هام را یر
آهت اهداف مطلو و مورینظر هدایت میکنند و سازش مییهند بدین صورت ک ابتدا رفتهار خهوی
را بازبینی میکنند و یر کنار این بازبینی یرباره رفتارهای خوی قضاوت مهیکننهد سهپ بهر اسهاپ
مریارها و هدفهایی ک برای خوی برگزیدهاند تریین میکنند ک کدامیهک از رفتارهها بها مریارهها و
هدفهای خصی ام هماهنگی یاری و کدامیک ناهماهنگ است؛ بنابراین یانهشآمهوزام خهوینظم-
بخش راهبریهای ناختیای یر اختیار یارند ک میتوانند یر مواقع لزوم یر آهت تغییرات مطلهو
و بهزیستی 2از آمها استفایه کنند (بندورا .)5661 ،ب عبارتییگر چنین یانشآموزانی از خهوینظهم-
یهی ناختی و انگیزش یرونی برخوریار هستند .ب طورکلی تحقیقات نشام مییهد ک یانشآموزام
موفق یر خوینظمیهی تحصیلی ب صورت فرال یرگیر هستند ،تاار یهایگیری خهوی را فراالنه و از
راههای بسیار متنوع هدایت میکنند و هر زمانیک ضرورت یا ت با د ،راهبریهای یایگیری مهوری
استفایه را یر پاسخ ب ملزومات خوی ،ویژگی تکلیف و رایط محیط تغییهر مهییهنهد و به گونه ای
موفقیتآمیز ب تثبیت و افزایش سطح انگیزش خوی یر مدتی ک به اناهام تکهالیف ا هتغال یارنهد،
میپریازند (زیمرمن .)2669 ،ویژگیهای چنین یانشآمهوزانی عبهارت اسهت از :انگیهزه ذاتهی بهرای
یایگیری ،یانش باال ،استفایه از مههارتههای فرا هناختی بهرای نظهارت بهر رفتهار و عملکهری خهوی،
هماهنگی انواع راهبریهای پیچیده و تریین اهداف آموز ی (پری ،نوربی ،ووی و رافتچک.)2669 ،9
هیاانات مثبت باعث ارزیابی بهتر خص از تاار روزمره می وی و ب ایاای احسهاپ هایمانی
و روحی مثبتنگر ک پای و اساپ سهالمت روانهی اسهت کمهک مهیکنهد .بلرکه یر افهرایی که
هیاانات منفی بیشتری یر طول روز تارب میکنند سطوح ایمانی و افکار مثبت پهایین بهویه و از

1. Cole, Logan & Walker
2. well-being
3. Perry, Norby, Wood & Kraftcheck
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سالمت روانی کمتری برخوریارند (اسهتپتو .)2669 ،5به عبهارت ییگهر عواطهف و هیاانهات مثبهت
همچوم خوشبینی ،2بهزیستی ،خالقیت 9و امید ب صورت مثبهت و مسهتقیم ،هایکامی 4و سهالمت
روانی را پیشبینی میکند (کرت  ،گیلبرت ،گورمن و وگنر .)2656،1الیبومیرسکی ،هلدوم و هید9
( )2661مرتقدنههد که افههرای ههای و مثبههتانههدیش یارای الگههویی هسههتند که یر تفسههیر اتفاقههات
تسهی کننده هیاانات مثبت است .خوینظمیهی تحصیلی ،انگیزه فری را با سهیم دم او یر فراینهد
یایگیری ،افزایش مییهد و اثرات مثبتی بر عملکری تحصیلی ،خصی ،اآتماعی و حتهی ههروندی
یانشآموزام یاری (کانوی .)2666 ،1بنابراین یرگیری یانشآموزام یر تکالیف باعث تارب مکرر غرق
دم (سیکزنتمیهالی )5611 ،9می وی ک این حالت ،خوی یکهی از اآهزای هایکامی به حسها
میآید (یاکورث ،استین و سلیگمن .)2661 ،6ب عبهارت ییگهر خهوینظمبخشهی یکهی از متغیرههای
روام ناختی است ک با سالمت روام (ساالریفر و مظاهریفر )5996 ،و ب تبع آم با ایزیسهتی و
مثبتاندیشی همبستگی مثبت و مرنایاری یاری ،ب طوریکه اخهتالل یر خهوینظمبخشهی یر بهروز
بسیاری از مشکالت مؤثر ناخت می وی (ر ید.)2665 ،56
رویکههری روام ناس هی مثبههتگههرا 55توسههط سههلیگمن یر سههال  5669پیشههنهای ههد (ر هید و
سلیگمن .)2659 ،52این رویکری با چگونگی تبهدی  -9به  -2سهر و کهار نهداری ،بلکه مهیخواههد
مشخص سازی چگون میتوام  +2را ب  +9تبدی کری (بونیهول .)2652 ،59روام ناسهی مثبهت سه
حوزه اصلی یاری .5 :هیاانات مثبت  .2خصیص های مثبهت افهرای  .9نهایهها و سهازمامههای مثبهت
(سلیگمن .)2661 ،روام ناسی مثبت با تأکید بر مقاومت یرونی ،مکانیسمهای مقابله ای و راهکهار-
های مثبتاندیشی میتواند موآ تغییر پارایایم یر حوزه روام ناسی مدرسه  54هوی (سهایک ،51
 .)2665افرای مثبتاندیش افرایی ترقیخواه هستند ،آمها ب زویی امید خوی را از یست نمییهنهد،
بنابراین یر موقریتهای ی وار و یر صورت کست باز هم ب کهار و تهالش ایامه مهییهنهد ،آمهها
همواره ب خوی انگیزه و هدف مییهند و ب تواناییهای خوی اعتمای یارند (مریام )5999 ،همچنهین
1. Steptoe
2. optimism
3. creativity
4. happiness
5. Kortte, Gilbert, Gorman & Wegener
6. Lyubomersky,Sheldon & Schkade
7. Conway
8. Csikszentmihalyi
9. Duckworth, Steenm & Seligman
10. Rasheed
11. positive psychology
12. Rashid & Seligman
13. Boniweel
14. school psychology
15. Sikes
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افرای مثبت اندیش از نظر ساختار فکری ،قضاوت و انگیزش با افرای منفینگر تفاوت یارند و از بازیهی
فریی و خانوایگی ،غلی ،تحصهیلی و اآتمهاعی بهاالتری برخوریارنهد (یرقهوبی و بهرایرام.)5966 ،
سلیگمن اعتقای یاری مهارتهای مثبتاندیشی 5ک روام ناسی مثبتنگهر بهر آم تأکیهد یاری اغله
توانایی باالیی برای سازگاری ،گسترش روابط مثبت و تا آوری برای مواآهه بها مشهکالت زنهدگی،
غلی و تحصیلی ایاای میکند (فروغی .)5966 ،مهارت مثبهتاندیشهی عبهارت از یهایگیری خهو
اندیشیدم ،تغییر یر نگرشهای منفی و چگونگی تحلی رویدایهاست ک فری با یر نظر گرفتن تمهام
آنب های یک مسأل ییدگاه مثبت را یر خوی ب وآهوی آوریه و حفهم مهینمایهد (چهمزایهقنهواتی،
 .)5969آموزش مهارتهای مثبتاندیشی برای تمامی افرای ب ویژه یانشآموزام به منظهور تقویهت و
بهبوی ارتباط مثبت با ییگرام ،ترویج احساسات مثبت ،رفتارهای مثبت ،افزایش بهزیستی ،عزتنف
و وابستگی به مدرسه بسهیار مفیهد و سهویمند اسهت (سهین و لیوبومیرسهکی .)2666 ،2یر حهوزه
تحصی  ،آموزش مهارتهای مثبتاندیشی ب یانشآموزام کمک میکند تا خوی را بهتهر بشناسهند و
یربارهی خویش و یربارهی آهام (زندگی) کناکاوی ب خرج یهند ،همچنین یانشآمهوزام تشهویق
می وند تا تارب های مثبت و خو خوی را باز ناسند و نقش آمها را یر افزایش و ارتقای احترام ب
خوی و ییگرام باز ناسی کنند ،یرعینحال توانایی ناخت آنب های مثبهت ییگهرام را نیهز کسه
کنند .آنام همچنین میآموزند تا یر آهام ،موضری فرال اتخاذ کنند و زندگی خوی را خصها هک
یهند ،ن اینک هر آنچ بر سر ام میآید ،ب گون ای منفر بپذیرند .ب عالوه آمها از طریق آموزش
این مهارتها ،قایر می وند ارتباط میام افکار ،احساسات و رفتارهای خوی را یرک کنند (سهلیگمن،
 ،)5665بنههابراین افههرایی ک ه یارای مهههارتهههای مثبههتانههدیش هسههتند مههیتواننههد فرآینههدهای
خویساماندهی یا خوینظمیهی را از راه سختکو ی ،استقامت ،انتخا راهبری مناس و نیز گهرفتن
کمک از مرلمام و یوستام تغییر یهند .یانشآموزانی ک صالحیت و ایستگی خوی را باور یارند ،بها
اعتمای ب نف بیشتری تالشهای وسیعتر و بیشتری را آهت رسیدم به ههدف اناهام مهییهنهد و
ب زویی مأیوپ نمی وند (پاتریک.)2669 ،9
تاکنوم مطالرات متردیی یر حوزه روام ناسی مثبتنگر اناام ده است ک نتایج آمهها حهاکی
از اثربخشی آمهاست مثال گرینبرگ )2669( 4یر پژوهشی نشام یای ک آموزش متمرکز بر هیاهام
باعث ایاای هیاانات مثبت یر یانشآموزام می وی .ونتزل ،بات  ،راس و لونی )2656( 1یر پژوهش
خوی ب این نتیا رسهید که یا هتن تفکهر مثبهت سهب تقویهت عواطهف و هیاهامههای مثبهت

1. positive thinking skills
2. Sin & Lyubomirsky
3. Patrick
4. Greenberg
5. Wentzel, Battle, Russell & Looney
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یانشآموزام ده است .اسکوالر )2652( 5یر پژوهش خوی گهزارش یای که روام ناسهی مثبهت بها
تمرکز بر هیاامهای مثبت ،ویژگیهای مثبت و موقریتهای مثبهت یهک وسهیل خهو بهرای یهک
زندگی خو است .لیوبومیرسکی و الیوپ )2659( 2مرتقدند ک مداخل های مثبتنگهری از طریهق
افزایش هیاامهای مثبت ،افکار مثبت و رفتارهای مثبت باعث افزایش ایکامی و احساپ بهزیستی
روام ناختی می وی .بویلر ،هاورمن ،وسترهوف ،ریپر و اسهمیت )2659( 9یریافتنهد که مهداخالت
روام ناسی مثبت بر باال رفتن بهزیستی روانهی و افهزایش هیاانهات مثبهت مؤثراسهت .آهوانبخش
( )5991یر پژوهش خوی ب بررسی اثربخشی مهارتهای مثبتاندیشی به هیوه گروههی بهر منبهع
کنترل یانشآموزام پریاخت .یافت های پژوهش نشام یای ک آموزش مهارتههای مثبهتاندیشهی یر
یرونیسازی منبع کنترل یانشآموزام یبیرستام مؤثر بهویه اسهت .موسهوی و همکهارام ( )5996یر
پژوهشی با عنوام اثربخشی آموزش مهارتهای خوینظمبخشهی بهر هایکامی یانهشآمهوزام یختهر
یریافتند ک بین یو نمره ایکامی و خوینظمبخشی یر یو گروه گواه و آزمهایش تفهاوت مرنهییاری
وآوی یاری بدینصورت ک کاربری آموزش مهارتهای خوینظمبخشی ،میزام ایکامی یانهشآمهوزام
را افزایش یایه است .یالور ( )5996یر پژوهشی به اثربخشهی آمهوزش مثبهتاندیشهی بهر افهزایش
خویکارآمدی یانشآموزام پریاخت .همچنین رضهوام ( )2669نشهام یای که آمهوزش مؤلفه ههای
خویتنظیمی تحصیلی ب یانشاویام مشروط ،با افزایش پیشرفت تحصیلی و ایکامی همهراه اسهت.
آبالری و ولتز5669( 4؛ ب نق از مطیری )5966 ،طی یک مطالر بهر روی  222یانهشآمهوز پایه
هفتم ب ارتباط خویتنظیمی تحصیلی و موفقیت ا اره میکند .این مطالر نشام یای هرچ اسهتفایه
از راهبریهای خویتنظیمی بیشتر با د هدفهای برتریآویان بیشتر می وی و به تبهع آم رضهایت
خاطر نیز بیشتر میگریی.
ب طورکلی پژوهشهای اناام ده گویای قابلیتهای مثبتاندیشهی مهیبا هد امها آههتگیهری
پژوهشها بیشتر یر حیط آموزش مهارتهای مثبتاندیشی با متغیرهایی از قبی انگیزش پیشهرفت
(اسمیت و تروی ،)5611 ،1انگیهزه پیشهرفت و هایکامی (احهدی ،میرزایهی ،نریمهانی و ابوالقاسهمی،
 ،)5991انگیزه پیشرفت و خویکارآمدی تحصیلی (انصاری ،)5996 ،خالقیهت (یسهتغی  ،علیهزایه و
فرخی ،)5965 ،عزتنف و ایکامی (برخوری ،رفاهی و فرحبخش )5996 ،و منبع کنترل (سهرابی
و آههوانبخش )5999 ،بههویه اسههت ولههی اثربخش هی چن هین نگر هی بههر هیاههام مثبههت یههایگیری و
خوینظمیهی تحصیلی یافت نشد ،با عنایت ب مطال ذکر ده علت توآ به موضهوع مههارتههای
مثبتاندیشی از آمآا نا ی می وی ک یانهشآمهوزام مقهاطع گونهاگوم تحصهیلی بهرای ایهنکه از
1. Schueller
2. Lyubomirsky & Layous
3. Bolier, Haverman, Westerhof, Riper, Smit & Bohlmeijer
4. Abelard & Schultz
5. Smith & Troth
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روحی ای مثبتنگر یربارهی خوی ،ییگرام و ینیا برخوریار هوند و خهوی را مفیهد یانسهت و بتواننهد
زندگی را با اندیش ای رو ن و ییدی واقعبینان تر سپری کنند ،نیاز ب مداخل و آموزش بیش از ههر
زمام ییگری بهرای آنهام احسهاپ مهی هوی تها بها امیهد و انگیهزه بیشهتری به تحصهی بپریازنهد
(خدایاریفری .)5999 ،از سوی ییگر ضرورت توآ ب هیاانات مثبت یایگیری بدام علت مهیبا هد
ک یر تحقیقات قبلی ،توآ بیشتری بر هیاامهای منفی مانند اضطرا امتحهام متمرکهز بهوی ،امها
اکنوم نگاهها بیشتر ب هیاامهای مثبت تحصیلی مانند لهذت از یهایگیری ،امیهدواری و افتخهار به
یایگیری مرطوف ده است (لیننبرینک2661 ،5؛ پکهرام و همکهارام .)2662 ،یر رابطه بها خهوی-
نظمآویی میتوام گفت ک آموزش خوینظمآهویی یر مهدارپ ضهرورتی انکارناپهذیر اسهت که یر
صورت تحقق یافتن آم یانشآموزام ن تنها مطال یرسی را ب خوبی خواهند فهمیهد بلکه یر امهور
تحصیلی خویانگیخت  ،مسؤولیتپذیر ،فرال و عالق مند ده و میتوانند از نظهر تحصهیلی پیشهرفت
قاب توآهی یا ت با ند (سلیمامنژای .)5999 ،لهذا پهژوهش حاضهر کو هیده اسهت تها بها آمهوزش
مهارتهای مثبتاندیشی ب یوه گروهی ،میزام هیاام مثبت یایگیری و خوینظهمیههی تحصهیلی
یانشآموزام یختر پای اول یوره اول متوسط هر خرمآبای را بررسی کند .بر این اساپ فرضی های
زیر ب محک آزمایش گذا ت د:
فرضی  :5آموزش مهارتهای مثبتاندیشی ب یوه گروهی بر هیاام مثبت یایگیری یانشآمهوزام
یختر پای اول یوره اول متوسط هر خرمآبای تأثیر یاری.
فرضی  :2آموزش مهارتهای مثبتاندیشی ب یوه گروهی بر خوینظمیهی تحصیلی یانهشآمهوزام
یختر پای اول یوره اول متوسط هر خرمآبای تأثیر یاری.
 .2روش پژوهش
روش پژوهش از نوع نیم آزمایشی با پیشآزموم -پ آزموم با گروه گواه بوی .آامر آمهاری ،هام
کلی یانشآموزام یختر پای اول یوره اول متوسط هر خرمآبای یر سال تحصیلی  5961-69بوی .با
توآ ب اینک حام نمون یر طرحهای نیم آزمایشی حداق  96نفهر یر یو گهروه آزمهایش و گهواه
توصی می وی (یالور )5999 ،لذا حام نمون برابر با  96نفر انتخا د و از نمون مهذکور 96 ،نفهر
یر قال گروه آزمهایش و  96نفهر یر قاله گهروه گهواه به صهورت تصهایفی انتخها گرییهد .روش
نمون گیری یر این پژوهش اینگون بوی ک با استفایه از روش تصایفی خو ای چندمرحل ای ابتهدا
از بین یو ناحی هر خرمآبای ناحیه  5به طهور تصهایفی انتخها هد و از بهین مهدارپ متوسهط
برخوریار از چند کالپ ناحی انتخا ده ،یک مدرس به طهور تصهایفی انتخها گرییهد و از بهین
کالپهای پای اول مدرس ی انتخا ده ب صورت تصایفی یک کالپ ب عنوام گروه آزمایش و یک
1. Linnenbrink
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کالپ ییگر ب عنوام گروه گواه انتخها گرییهد .ابتهدا پرسشهنام ههای هیاهام یهایگیری پکهرام و
همکارام ( )2662و خوینظمیهی تحصیلی وریام ( )5691ب عنوام پیشآزمهوم بهرای ههر یو گهروه
تحت رایط یکسام اآرا گریید ،سپ مهارتهای مثبتاندیشی ب آزموینیهای گروه آزمایش طهی
 9آلس  5/1ساعت آموزش یایه د ،ولی گروه گواه هی گون مداخل ای یریافت نکری .پ از اتمهام
آموزش ،مادیا از هر یو گروه پ آزموم گرفت د .متغیر مستق بست آموز ی مهارتهای مثبهت
اندیشی برگرفت از کتا مثبتاندیشی و مثبتگرایی کاربریی کوئیلیام )2669( 5ترآم براتیسهده
و صایقی ( )5999بوی .برای تازی وتحلی یایههها از روشههای آمهار توصهیفی (میهانگین و انحهراف
استانداری) و آمار استنباطی (تحلی کوواریان چنهدمتغیهره و تهکمتغیهره) اسهتفایه هد .خالصه
آلسات آموزش مهارتهای مثبتاندیشی ب یوه گروهی مبتنی بر بست آموز ی کوئیلیام ()2669
یر آدول  5ارائ ده است.
جدول  :1خالصه جلسات آموزش مهارتهاي مثبتاندیشی به شیوه گروهی مبتنی بر بسته آموزشی
کوئیلیام ()2002
جلسات

موضوع

محتواي آموزش

نخست

ایاای ارتباط اولی

تشریح چگونگی اناام کار ،آ نایی با مفهوم مثبتاندیشی ،تقسیم آزمهوینیهها به 1
گروه  9نفره ،آ نایی با گروه و مقررات حاکم بر آم ،ارائ تکلیف برای آلس آینده.

یوم

آ نایی با چگونگی ک گیری
تفکر و نگرش

مرور تکلیف آلس نخست ،تأکید بر این نکت ک انسام افکار و باورهای خویش را به
وآوی می آوری با ا اره ب تکنیک یکم فشهار آیلهر و ذکهر آیه ای از قهرآم کهریم یر
خصوص آنب هایی از مثبتاندیشی ،ارائ تکلیف برای آلس آینده.

سوم

آموزش مثبتاندیشی

مرور تکلیف آلس قب  ،آموزش مثبتاندیشهی از طریهق به چهالش کشهاندم افکهار
منفی ،تغییر تصاویر ذهنی ،استفایه از زبهام سهازنده و تادیهدنظهر یر باورهها ،بحهث
گروهی ،ارائ تکلیف برای آلس آینده.

چهارم

افزایش افکار و بازخوریهای
مثبت

مرور تکلیف آلس قب  ،آموزش مثبتاندیشی از طریق نهایین کریم اسهتراتژیههای
تفکر مثبت یر زندگی ،فرصتهای تفکر مثبت از طریهق کنهار آمهدم و سهازگاری بها
مشکالتی ک نمیتوانیم آمها را ح کنیم ،ارائ تکلیف برای آلس آینده.

پنام

ارائ راهکارهای مثبتاندیشی

مرور تکلیف آلس قب  ،آموزش مثبتاندیشی از طریق آموزش یوه توقف فکر ،آرام-
سازی و تغییر نگرشها ام الزام ،مهار کهریم و مبهارزهطلبهی ،ارائه تکلیهف بهرای
آلس آینده.

شم

ارائ راهکارهای عملی برای
افزایش باورهای مثبتاندیشی

مرور تکلیف آلس قب  ،واری کریم خنده ب زندگی ،ایاای اعتمای به نفه و عهایات
مطلو ورز ی ،ترریف کریم لطیف و خاطرات لذتبخش ،ارائ تکلیف بهرای آلسه
آینده.

هفتم

تمرین مثبتاندیشی

مرور تکلیف آلس قب  ،تمرین مثبت زندگی کریم از طریق ایاای یک رابط مثبهت،
آگاه دم از نقاط مثبت خوی و ییگرام ،کنار آمدم با انتقایها ،برقراری روابط خو با
اطرافیام ،اتخاذ نگرش عاری از سرزنش .ارائ تکلیف برای آلس آینده.

هشتم

آمعبندی آلسات

مرور آلسات قب و گرفتن بازخوری از آزموینیها ،تمرین توانایی اعتمای ب توانمندی-
های خوی ،تقدیر و تشکر از آزموینیها ،اآرای پ آزموم.
1. Quilliam
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 .2ابزار پژوهش
 .1-2پرسشنامه هیجان یادگیري ( :)LEQ1برای سناش هیاهام یهایگیری ،از پرسشهنام هیاهام
تحصیلی پکرام و همکارام ( )2662استفایه د ک یربرگیرنده س بخش هیاام یایگیری ،امتحانی
و کالسی میبا د و  11گوی مربوط ب هیاام یایگیری است .این گوی ها بر اساپ طیف لیکهرت از
کامال مخالفم ( )5تا کامال موافقم ( )1نمرهگذاری دهاند .گوی های  5تا  22مربوط ب هیاام مثبت
و گوی های  29تا  11مربوط ب هیاام منفی میبا د ک یر پژوهش حاضر هیاام مثبت یهایگیری
مدنظر است .پکرام و همکارام ( ،)2662روایی محتوایی پرسشنام را بها مراآره به نظهر برخهی از
متخصصام و اساتید ترلیم و تربیت و روام ناسی ب یست آوریند .همچنهین پایهایی ایهن مقیهاپ را
بین  6/11تا  6/62گزارش کریند .کدیور ،فرزای ،کاووسیام و نیکدل ( )5999این پرسشنام را بهرای
آامر یانشآموزام ایرانی هنااریابی کریند و از طریق ب کارگیری روش تحلی عاملی تأییدی نشام
یایند ک ساختار پرسشنام برازش قاب قبولی با یایهها یاری .کهدیور و همکهارام ( )5999همسهو بها
پژوهش پکرام و همکارام ( ،)2662نشام یایند ک پرسشنام هیاام تحصهیلی از همسهانی یرونهی
قاب قبولی برخوریار است و ضرای آلفای کرونباخ را برای خریه مقیاپهای آم بهین  6/14تها 6/99
محاسب کریند .قنای ( )5962یر پژوهش خوی روایی ایهن پرسشهنام را بها اسهتفایه از روش تحلیه
عاملی تأیید کریه است و همچنین یر موری پایایی پرسشنام  ،ضرای آلفای کرونباخ و تنصیف بهرای
هیاامهای مثبت ،ب ترتی  6/64و  6/96و برای هیاامهای منفی ،ب ترتی  6/61و  6/65ب یست
آوری .یر پ ژوهش حاضر برای بررسی پایایی از ضری آلفای کرونباخ استفایه گریید و ضهری آلفهای
کرونباخ برای هیاام مثبت یایگیری برابر با  6/91ب یست آمد.
 .2-2پرسشنامه خودنظمدهی تحصیلی ( :)SRQ-A2این پرسشنام  ،توسط وریام )5691( 9برای
اندازهگیری میزام خوینظمیهی یانشآموزام مدارپ راهنمایی و یبیرستام طراحی ده است لذا
کامال متفاوت از پرسشنام خوینظمیهی بزرگساالم است .از  95گوی و  4خریهمقیاپ
خوینظمیهی بیرونی ( 9سؤال) ،خوینظمیهی یرونی ( 6سؤال) ،خوینظمیهی ناختی ( 1سؤال) و
انگیزش یرونی ( 1سؤال) تشکی ده است .نمرهگذاری پرسشنام ب صورت طیف لیکرت  4نقط ای
میبا د ک برای گزین های «اصال یرست نیست»« ،ن خیلی یرست»« ،نسبتا یرست» و «خیلی
یرست» ب ترتی امتیازات  9 ،2 ،5و  4یر نظر گرفت می وی .حداق امتیاز ممکن  95و حداکثر
 524خواهد بوی .نمره بین  95تا  92خوینظمیهی تحصیلی پایین ،نمره بین  92تا :19
خوینظمیهی تحصیلی متوسط و نمره باالتر از  :19خوینظمیهی تحصیلی باال است .میانگین هریک
از خریهمقیاپها پ از آمع نمرهها محاسب می وی .میانگین باالتر نشانگر خوینظم یهی بیشتر
1. learning excitement questionnaire
2. academic self-regulation questionnaire
3. Vryan
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است .ب منظور بررسی اعتبار پرسشنام خوینظمیهی تحصیلی همبستگی میام زیرمقیاپهای آم
موری ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشام یایند ک خریهمقیاپهای بیرونی بیشتر با هم و
خریهمقیاپ های یرونی همبستگی بیشتری با هم یارند ک این مطل حاکی از اعتبار آزموم است،
همچنین روایی محتوایی پرسشنام از طریق تحلی عاملی محاسب ده است .ییوپ و همکارام ،ب
نق از کدیور ،فرزای و یستا ( )5965یر پژوهش خوی ضری آلفای کرونباخ خریهمقیاپهای
پرسشنام خوینظمیهی تحصیلی را بدین رح گزارش کریهاند :خوینظمیهی بیرونی،6/11 ،
خوینظمیهی یرونی ،6/91 ،خوینظمیهی ناختی 6/99 ،و انگیزش یرونی 6/91 ،ک این نتایج
حاکی از پایایی مطلو خریهمقیاپهای این آزموم است .یر پژوهش حاضر برای بررسی پایایی از
ضری آلفای کرونباخ استفایه گریید و ضرای آلفای کرونباخ برای ک پرسشنام  ،خوینظمیهی
بیرونی ،خوینظمیهی یرونی ،خوینظمیهی ناختی و انگیزش یرونی ب ترتی برابر با ،6/16 ،6/99
 6/96 ،6/14و  6/95ب یست آمد.
 .4یافتههاي پژوهش
آدول  ،2میانگین و انحراف استانداری هیاام مثبت یایگیری و خوینظمیهی تحصیلی یر پیش-
آزموم-پ آزموم یانشآموزام یختر گروه آزمایش و گواه را نشام مییهد.
جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد هیجان مثبت یادگیري و خودنظمدهی تحصیلی در
پیشآزمون-پسآزمون گروه آزمایش و گواه
مؤلفهها

پیشآزمون

عضویت

پسآزمون

گروهی

میانگین

آزمایش

14/69

9/11

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

15/96

1/29

هیاام مثبت
یایگیری

گواه

14/99

6/49

14/56

56/52

خوینظمیهی
تحصیلی
خوینظمیهی
بیرونی
خوینظمیهی
یرونی
خوینظمیهی
ناختی

آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه

92/26
19/69
59/49
59/19
22/99
26/96
59/19
59/59

54/41
59/92
1/15
2/61
4/54
4/99
4/26
2/19

569/26
14/99
29/16
26/69
26/99
26/96
22/96
59/99

9/69
51/16
4/49
2/49
9/94
4/51
9/96
9/91

آزمایش

59/99

1/91

29/59

4/59

گواه

51/99

4/91

56/99

4/11

انگیزش یرونی
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همامطور ک آدول  ،2نشام مییهد میانگین نمهرات هیاهام مثبهت یهایگیری ،خهوینظمیههی
تحصیلی ،خوینظمیهی بیرونی ،خوینظمیهی یرونی ،خوینظمیههی هناختی و انگیهزش یرونهی یر
مرحل پیشآزموم برای گهروه آزمهایش به ترتیه برابهر  59/19 ،22/99 ،59/49 ،92/26 ،14/69و
 59/99میبا د ک پ از آموزش مهارتهای مثبتاندیشی ب هیوه گروههی ایهن مقهاییر افهزایش
یافت است و ب ترتی برابر با  22/96 ،26/99 ،29/16 ،569/26 ،15/96و  29/59است .همچنین یر
گروه گواه این میانگینها یر مرحل پیشآزمهوم برابهر بها  59/59 ،26/96 ،59/19 ،19/69 ،14/99و
 51/99است و یر مرحل پ آزموم برابر با  59/99 ،26/96 ،26/69 ،14/99 ،14/56و  56/99است.
ب طورکلی نتایج آدول  2نشام مییهد ک نمرات میانگین هیاام مثبت و خوینظمیههی تحصهیلی
یر گروه آزمایش یر مرحل پ آزموم بیشتر از گروه گواه بویه است.
برای تحلی یایهها از آزموم تحلی کوواریان استفایه د .استفایه از آزمهوم  Fبه عنهوام یهک
آزموم پارامتریک ،مستلزم رعایت برخی پیشفرضهای آماری است .ایهن پهیشفهرضهها هام .5 :
نرمال بویم یایهها  .2خطی بویم  .9همخطی چندگان  .4همگنی واریان ها  .1همگنی هی ههای
رگرسیوم میبا د .یر پژوهش حاضر این پیشفرضها اعمال گرییده است .برای بررسی نرمال بویم
توزیع نمرات از آزموم کولموگروف -اسمیرنوف استفایه گریید .نتایج این آزموم نشام یای ک توزیهع
نمرات هیاام مثبت یایگیری و خوینظمیهی تحصیلی یر پیشآزمهوم– په آزمهوم نرمهال بهویه و
یایهها از توزیع نرمال برخوریار بویهاند ( .)p>6/61همچنین بررسهی همگنهی واریهان هها از طریهق
آزموم لوین نشام یای ک سطح مرنییاری یر متغیر هیاام مثبت یایگیری ( P<6/61و  )F=6/49و
خوینظمیهی تحصیلی ( P<6/61و  )F= 1/25بزرگتر از  6/61مهیبا هد بنهابراین فهرض همگنهی
واریان ها نیز برقرار میبا د .با توآ ب سطح مرنییاری ذکر ده ،واریان متغیرههای وابسهت یر
گروه آزمایش و گواه تفاوت مرنییاری با یکدیگر ندارند لذا استفایه از آزموم تحلیه کوواریهان یر
پژوهش حاضر بالمانع میبا د.
فرضی  :5آموزش مهارتهای مثبتاندیشی ب یوه گروهی بر هیاام مثبت یایگیری یانشآمهوزام
یختر پای اول یوره اول متوسط هر خرمآبای تأثیر یاری .ب منظهور بررسهی ایهن فرضهی از تحلیه
کوواریان تکمتغیره استفایه د.
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جدول  :2نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیره براي هیجان مثبت یادگیري در مرحله پسآزمون
منبع

متغیر

مجموع

درجه

میانگین

تغییر

وابسته

مجذورات

آزادي

مجذورات

پیش-
آزموم

هیاام
مثبت
یایگیری

2112/91

5

2112/91

19/96

عضویت
گروهی

هیاام
مثبت
یایگیری

4266/16

5

4266/16

521/94

مجذور

توان

اتا

آماري

6/14

6/96

F

معناداري

6/665

6/11

6/665

6/99

همامطور ک یر آدول  ،9مشاهده می وی پ از خارج کریم اثر پیشآزموم و سایر متغیرههای
گواه ،ب روش تحلی کوواریان تکمتغیره ،اثر مرنییاری برای عام عضهویت گروههی وآهوی یاری.
این اثر تکمتغیره نشام مییهد ک آموزش مهارتهای مثبتاندیشهی بهر هیاهام مثبهت یهایگیری
یانشآموزام یختر پای اول یوره اول متوسط هر خرمآبهای تهأثیر یاری ()F=521/94 ،P >6/665؛
بنابراین آموزش مهارتهای مثبتاندیشهی موآه افهزایش  99یرصهدی یر مؤلفه هیاهام مثبهت
یایگیری یر گروه آزمایش یر مرحل پ آزموم ده است.
فرضی  :2آموزش مهارتهای مثبتاندیشی ب یوه گروهی بر خوینظمیهی تحصیلی یانهشآمهوزام
یختر پای اول یوره اول متوسط هر خرمآبای تأثیر یاری .ب منظهور بررسهی ایهن فرضهی از تحلیه
کوواریان چندمتغیره استفایه د.
جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره براي خودنظمدهی تحصیلی در مرحله پسآزمون
گروه

آزمون

ارزش

خطا
df

F

معناداري

المبدای
ویلکز

6/54

41

44/14

6/665

مجذور

توان

اتا

آماري

6/42

6/91

همامطور ک یر آهدول  ،4مشهاهده مهی هوی په از خهارج کهریم اثهر پهیشآزمهوم و سهایر
متغیرهای گواه ،به روش تحلیه کوواریهان چنهدمتغیهره ،اثهر مرنهییاری بهرای عامه عضهویت
گروهی وآوی یاری .این اثر چنهدمتغیهره نشهام مهییههد که آمهوزش مههارتههای مثبهتاندیشهی
بههر خههوینظههمیهههی تحصههیلی یانههشآمههوزام یختههر پای ه اول یوره اول متوسههط هههر خههرمآبههای
تأثیر یاری و بین مؤلفه ههای خهوینظهمیههی تحصهیلی یانهشآمهوزام گهروهههای آزمهایش و گهواه
تفهاوت مرنهییاری وآههوی یاری ( P>6/665و  .)F=44/14به منظههور تریههین ایهنکه یر کههدامیههک
از مؤلف ه هههای پیونههد بهها مدرس ه تفههاوت مرن هییاری ب هین گههروه آزمههایش و گههواه وآههوی یاری از
آزموم کوواریان تکمتغیره استفایه د ک نتایج آم یر آدول  1ارائ گرییده است.
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جدول  :5نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیره براي مؤلفههاي خودنظمدهی تحصیلی
برحسب عضویت گروهی
منبع تغییر

متغیر

مجموع

درجه

میانگین

وابسته

مجذورات

آزادي

مجذورات

15/96

5

15/96

9/41

494/66

5

494/66

16/96

پیشآزموم

خوینظم-
یهی
بیرونی
خوینظم-
یهی
یرونی
خوینظم-
یهی
ناختی
انگیزش
یرونی

عضویت
گروهی

خوینظم-
یهی
بیرونی
خوینظم-
یهی
یرونی
خوینظم-
یهی
ناختی
انگیزش
یرونی

مجذور

توان

اتا

آماري

6/22

6/49

F

معناداري

6/669

6/55

6/665

6/46

959/96

5

959/96

99/65

6/665

6/42

6/92

916/69

5

916/69

565/99

6/665

6/99

6/41

519/11

5

519/11

54/29

6/665

6/25

6/19

194/16

5

194/16

99/59

6/665

6/19

6/11

911/19

5

911/19

44/94

6/665

6/49

6/94

266/96

5

266/96

96/16

6/665

6/91

6/95

با توآ ب نتایج آدول  ،1با کنتهرل نمهرات پهیشآزمهوم ،بهین گهروهههای آزمهایش و گهواه یر
خوینظمیهی بیرونی ،خوینظمیهی یرونی ،خوینظمیهی ناختی و انگیزش یرونی یانشآمهوزام یر
مرحل پ آزموم تفاوت مرنهییاری وآهوی یاری (خهوینظمیههی بیرونهی P>6/665 :و F= 54/29؛
خوینظمیهی یرونهی P >6/665:و F= 99/59؛ خهوینظهمیههی هناختی P >6/665 :و F=44/94؛
انگیزش یرونی P>6/665 :و  )F= 96/16با توآ ب نتایج فوق میتوام نتیاه گرفهت که آمهوزش
مهارتهای مثبتاندیشی موآ افزایش  49 ،19 ،25و  91یر یرصدی یر خریهمؤلف های خوینظم-
یهی بیرونی ،خوینظمیهی یرونی ،خوینظمیهی هناختی و انگیهزش یرونهی یر گهروه آزمهایش یر
مرحل پ آزموم ده است.
بحث و نتیجهگیري
هدف کلی پژوهش حاضر تأثیر آموزش مهارتهای مثبتاندیشی ب یوه گروهی بهر هیاهام مثبهت
یایگیری و خوینظمیهی تحصیلی یانشآموزام یختر پای اول یوره اول متوسط هر خرمآبهای بهوی.
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یافت ها یر موری فرضی اول نشام یای ک آموزش مهارتههای مثبهتاندیشهی به هیوه گروههی بهر
هیاام مثبت یایگیری یانشآموزام پای اول یوره اول متوسط هر خرمآبهای تهأثیر مرنهایاری یاری
( .)P>6/665یافت های این پژوهش با پژوهشهای گرینبرگ ( ،)2669ونتهزل و همکهارام (،)2656
اسههکوالر ( ،)2652لیوبومیرسههکی و الیههوپ ( ،)2659بههویلر ،هههاورمن ،وسههترهوف ،ریپههر و اسههمیت
( )2659همسو میبا د.
یر تبیین اثربخشی آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر هیاانات مثبهت یهایگیری مهیتهوام به
ییدگاه ناختی ا اره نموی .ییدگاه ناختی ،ب سویمندی تفکرات و ناختها که باعهث ههدایت
هیاامها و خلقیات فری می وی تأکید یاری .یر نظری های ناختی ،اعتقهای بهر آم اسهت که افهرای
ایکام و مثبتاندیش ،رویدایهای فرهنگی مطلو بیشتری را تاربه مهیکننهد و نیهز رویهدایهای
خنثی را ب صورت مثبت و رویدایهای مثبت را مثبتتر یر نظهر مهیگیرنهد .یر واقهع یانهشآمهوزام
قایرند از طریق کنترل افکار ام ،هایکامی و افکهار مثبتهی را یر خهوی افهزایش یهنهد (اسهتاالری،5
 .)2669از سوی ییگر ندا هتن هیاانهات مثبهت و لهذت یر زنهدگی تنهها نشهان ههای آسهی ههای
روام ناختی نیستند؛ بلک ازآمل عوام ایاای آمها محسو مهی هوند (ر هید )2669 ،بنهابراین
یا تن هیاانت مثبت و افزایش آمها یر زندگی از اهمیت ویژهای برخوریار است (بیسواپ و ییهام،
 .)2661براساپ فرضی ی ساخت فریریکسوم ناختهای مثبت باعث می وند تا افرای بتوانند یید
مثبتتری نسبت ب مسائ یا ت با ند و سختیها زندگی را ب گون ای ییگر تربیهر و تفسهیر کننهد
(فریریکسوم .)2664 ،روام ناسی مثبتنگر ،مطالر ی علمی هیاانات مثبت ،صفات فریی مثبت و
ساختارهایی است ک این ر د را موآ می وند (سلیگمن و سهیکزنتمیههالی )2666 ،یر رویکهری
مثبتنگر برخالف سایر رویکریها ک تمرکز هام روی مشهکالت و ضهرفهاسهت ،افهزایش هیاانهت
مثبت و ارتقای مرنای زندگی موری تأکید و توآ است .بها توآه به مطاله فهوق مهدارپ زمهانی
میتوانند ب بیشترین میزام موفقیت یست یابند ک تمام تالش خهوی را به منظهور افهزایش هیاهام
مثبت یایگیری یکپارچ سازند و یامنه توآه خهوی را از قلمهرو قابلیهتههای هناختی تها حیطه
قابلیتهای هیاانی گسترش بخشند (کوهن و سندی )2669 ،2زیرا هیاانات مثبت باعث مهی هوند
افرای بتوانند نگرش مثبتتری نسبت ب مسائ یا ت با ند (فریریکسوم .)2664 ،9به گونه ای که
یانشآموزام برخوریار از تفکر مثبت باال ،یوست یارند بیشتر بر ایستگیها و هیاانات مثبت توآه
کنند ن بر احتمال کست و هیاام منفی (میش و همکارام )2659 ،4زیرا زمانی ک یانشآمهوزام
هیاانات مثبت یارند ییدی گستریه و غیرتونلی را تارب میکنند که ایهن ییهد غالبها به تفکهرات
1. Stallard
2. Cohen & Sandy
3. Fredrickson
4. Micheal, Busseri, Becky, Choma, Stan & Sadava
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مثبت منار می وی (گارلند و همکارام .)2656 ،5امروزه روام ناسام تربیتهی مرتقدنهد که یانهش
آموزام یر طی آموزشهای رسمی ن تنها ب کس یانش و مهارتهای ناختی نائ می وند ،بلکه
هیاامهای خو ایند و ناخو ایند مرتبط با یایگیری و پیشرفت را ر د مییهنهد (حسهینی و خیهر،
 .)5966همچنین امروزه برنام های اغل مدارپ بر فراگیری مهارتهای خوانهدم ،نو هتن ،حسها
کریم و تفکر خالق متمرکز است یر حالیک بدوم تفکر مثبت نمهیتهوام یر آرزوی اناهام یرسهت
کارها بوی (پارک و پیترسوم .)2669 ،2از این رو اریکسن )2666( 9مرتقد است مرلمهام ،یر فراینهد
یایگیری قایر ب القاء امید و مثبتاندیشی یر یانشآموزام مهیبا هند .مههارتههای مثبهتاندیشهی،
یانشآموزام را قایر میسازی انگیزش باالتری را تارب کنند .همچنین میتوام گفهت یانهشآمهوزانی
ک مهارت مثبتاندیشی آمها باال است ،یر یهافتن راهههای آهایگزین بهرای یسهتیهابی به اههداف
خالقترند و موانع را ب عنوام چهالش یر نظهر مهیگیرنهد و اعتقهای یارنهد قهایر به یرپ گهرفتن از
موفقیتها و کستهای قبلی برای یستیابی ب هدفهای آینده هستند .آمهها اههدافی را انتخها
میکنند ک نیاز ب تالش بیشتری یاری .همچنین ب مهارتها و اهداف ام اطمینام یارند و بر آنهام
تمرکز میکنند (اسنایدر و آوزپ  .)2662 ،4لذا با تغییر یر کیفیت آموزش میتوام ور و هوق به
تحصی  ،فرال دم ح کناکاوی و هیاانات مثبت مربوط ب یایگیری آمها را تحهت تهأثیر قهرار
یای (لیننبرینک-گارسیا و پکرام.)2655 ،
یافت ها یر موری فرضی یوم نشام یای ک آموزش مهارتهای مثبهتاندیشهی بهر خهوینظهمیههی
تحصیلی و خریهمؤلف های آم یر یانشآموزام یختر پای اول یوره اول متوسط هر خرمآبای تهأثیر
مرنییاری یاری ( .)p>6/665یافت های این پژوهش با پژوهشههای آهوانبخش ( ،)5991موسهوی و
همکارام ( ،)5996یالور ( ،)5996رضهوام ( )2669و آبهالری و هولتز (5669؛ به نقه از مطیرهی،
 )5966همسو میبا د.
یر تبیین این یافت میتوام گفت افزایش خوینظمآویی یر مدارپ ضرورتی است انکارناپذیر که
یر صورت تحقق یافتن آم یانشآموزام ن تنها مطال یرسی را ب خهوبی خواهنهد فهمیهد بلکه یر
امور تحصیلی خویانگیخت  ،مسئولیتپذیر ،فرهال و عالقه منهد هده و مهیتواننهد از نظهر تحصهیلی
پیشرفت قاب توآهی یا ت با ند (اکبرنژای)5916 ،؛ زیرا یانشآموزانی ک باورهای خویکارآمهدی و
خویتنظیمی تحصیلی قوی را ر د مییهند میتوانند یایگیری ام را ایاره کنند و موانع و فشارهای
محیطی را تحم کنند بنابراین اگر باور یانشآموزام نسبت ب تواناییهایشام مثبت با د مهیتواننهد
بهر روی اناهام فرالیهت ههای تحصهیلی ،آرمهام تحصهیلی ،سهطح عالقه یر فرالیهتههای عقالنههی و
1. Garland & Fredrickson, Kring, Johnson, Meyer & Penn
2. Park &Peterson
3. Eriksen
4. Snyder &Lopez
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یستاوریهای تحصیلی تأثیرگذار با د (کارول2666 ،5؛ ب نق از آقایی .)5969 ،از ایهن رو مههارت-
های مثبتاندیشی ک ام روشهای یرمانی یا فرالیتهای عمهدی به منظهور تهرویج احساسهات
مثبت ،رفتارهای مثبت ،ناخت و ایراک مثبت ،باال بریم بهزیستی افرای و بهبهوی عالئهم افسهریگی
میبا د (سین و الیبومیرسهکی )2666 ،باعهث مهی هوی کویکهام و نوآوانهام که اغله باورهها و
تفسیرهای خوی را حقایقی خد ناپذیر (غیرقاب تغییر) مییانند ،با تأم  ،ب بررسی اعتقایهای خوی
بپریازنههد و یرسههتی یهها نایرسههتی آمههها را مشههخص کننههد .یانههشآمههوزانی که یارای مهههارتهههای
مثبتاندیشی هستند نسبت ب آمچ اناام مییهند مترهدترند و خوی را وقف ههدف مهیکننهد ،بهر
اوضاع مسلط هستند و خوی ام تریین کنندهاند و تغییرات زندگی را چالشها و فرصهتههایی بهرای
ر د و پیشرفت مییانند ن محدوییت و تهدیهد (مهدی)2669 ،؛ بنهابراین بها آمهوزش مههارتههای
مثبتاندیشی ک ماموع ای از تکنیکهایی بر مبنای مؤثری چوم صمیمیت ،همدلی یقیق ،اعتمهای
اولی  ،اصالت و تفاهم تأکید یاری ،میتوام یانشآموزام را برای مقابل با ی واریها آمایه کهری و بهرای
غلب بر مشکالت خوی ،ب تال ی حسا ده یست بزنند و این توانایی را پیدا کنند ک ب آای یأپ
و ناامیدی و تفسیرهای بدبینان  ،رویدایها را ب گون ای مثبت مرنا کنند و با آمها به صهورتی سهازنده
روب رو وند لذا هدف از آموزش مهارتهای مثبتاندیشی این است ک یانشآموزام ییدگاهی واقع-
بینان از خوی و زندگی پیدا کنند و یربارة مشهکالت واقرهی خهوی به یرسهتی قضهاوت کننهد (آهام
یبلیو2664،2؛ ترآم فیروزبخت.)5999 ،
یر یک آمعبندی کلی میتوام گفت ک الزم است یانشآموزام به یهک نگهرش مثبهت و سهالم
نسبت ب تحصی و یایگیری مسلح وند تا مسیر مستقیم زنهدگی خهوی را بیابنهد زیهرا زمهانی که
یانشآموزام ارزیابی مثبتی از خوی و فرآیند یایگیری یا ت با هند ،احسهاپ ارز همندی بیشهتری
یارند (کوهن و سندی .)2669 ،لذا یر پژوهش حاضر سری د تا مهارتهای مثبتاندیشی از آمله
ناسایی افکار ،توآ ب احساسات ،کشف توانمندیهای خوی ،سازگاری با هرایط تهنشزا ،بررسهی
رویدای از آنب های مختلف ،ارائ راهبریهای مناسه بهرای تبیهین و تحلیه رویهدایهها ،چگهونگی
پذیرش و برخوری با ضرفهای خوی ب یانشآموزام آموزش یایه د تها هیاانهات مثبهت یهایگیری
افزایش یابد و ب تبع آم یانشآموزام ب فرالیتهای یایگیری خوی نظم و سامام بخشند.
یر زمین محدوییتهای پژوهش حاضر میتوام ب محدوی کریم آامر آماری به یانهشآمهوزام
یختر هر خرمآبای ا اره نموی ک ترمیمیافت های فوق را ب سایر حاهم آامره آمهاری بها احتیهاط
همراه میسازی .از آناایی ک یانشآموزام هر آامر ای نیروی انسانی و سازندگام فریای آم آامره
هستند لذا توآ ب باورهای مثبتاندیشی آمها اهمیت زیهایی یاری بنهابراین بهر اسهاپ یافته ههای
1. Carroll
2. John, W.
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پژوهش حاضر پیشنهای می وی بها بههرهگیهری از امکانهات رسهان آمرهی و اسهتفایه از تخصهص و
توانمندیهای مرلمام ب بهبوی و تقویت مهارتهای مثبتاندیشی آمهها کمهک کهری ،همچنهین بها
توآ ب اینک آموزش مهارتهای مثبتنگری یهک هیوة آموز هی نهوین ،یر حهوزة روام ناسهی
میبا د ،لذا پیشنهای می وی ک این مهارتها ب صورت یک برنامه مهنظم و مهدوم یر طهول سهال
تحصیلی ب یانشآموزام آموزش یایه وی .همچنین با استنای ب تحقیقات و با توآ ب نقهش مههم
هیاامهای تحصیلی یر یایگیری خویگریام ب مرلمام توصی می وی ،ب نقش هیاامها یر کهالپ
یرپ توآ یا ت با ند .حداکثر سری خوی را یر باال بریم هیاهامههای مثبهت تحصهیلی ازآمله
(لذت از کالپ و امیدواری) ب کار برند و یر مدرس فضایی فراهم کنند ک یانشآموزام از یهایگیری
لذت ببرند و ب پیشرفت خوی امیدوار با ند.
تشکر و قدردانی
یر پایام از مساعدتهای تمامی عوام ب ویژه مسئولین محترم یانشهگاه لرسهتام ،مهدیریت محتهرم
آموزش و پرورش ناحی  5هرستام خرمآبای ،مدارپ هر خرمآبای و تمامی یانشآموزام عزیزی ک
بییریغ یر روند این پژوهش ما را یاری نمویند ،صمیمان سپاسگزاری میگریی.
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