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چرييه
هدف پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مثبت اندیشی برر ووداارآمردی ،ترا آوری و عملرررد
تحصیلی دانش آموزان بود .پژوهش از نوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون و پس آزمون با گروه انتررل
است .جامعه آماری شامل الیه دانش آموزان دوتر مقطع متوسطه دوم شهر ارمانشاه بود .به منظرور
انتخا آزمودنی ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چنرد مرللرهای نمونرهای بره لمرم 46
نفر( 26نفر گروه آزمایش و  26نفر گروه انترل انتخا شدند .گروه آزمایش در طول هشت جلسه و
هرجلسه به مدت دو ساعت تحت آموزش مثبت اندیشی قرار گرفتند .جهت جمع آوری داده هرا از دو
پرسشنامه استفاده گردید اه عبارتند از :الف :ووداارآمدی شرر و  :ترا آوری ارانر و دیویدسرون.
جهت تمزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی(اوواریانس چند متغیره و یك متغیرره اسرتفاده شرد.
نتایج نشان داد اه آموزش مثبت اندیشی بر افزایش ووداارآمردی ،ترا آوری و عملرررد تحصریلی
دانش آموزان تاثیر مثبت دارد .در ممموع مثبت اندیشی موجب ووداارآمردی ،ترا آوری و عملرررد
تحصیلی دانش آموزان شده است.
کكيي راژهها :آموزش مثبت اندیشی ،ووداارآمدی ،تا آوری ،عملررد تحصیلی.

 9دانش آمووته اارشناسی ارشد گروه مشاوره ،والد ارمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارمانشاه ،ایران.
 2استادیار گروه مشاوره ،والد ارمانشاه  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارمانشاه ،ایران(نویسنده مسئول .
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مقيمه
مفهوم اارایی شخصی یا ووداارآمدی 9برای اولین بار مورد توجه بنردورا 2قررار گرفرت .بنردورا
نشان داد اه افراد بر اساس تمار شان دیدگاه الی از علل و پیامدها را توسعه می دهنرد .او معتقرد
بود افراد باورهای واصی را در مورد توانایی انار آمدن با شرایط واص توسعه می دهند .ووداارآمدی
می تواند در زمینه های پیشرفت بر روی رفتار اثر بگذارد .لل یك مسئله یا با موفقیت اامرل ارردن
یك ترلیف تمربه ی هیمانی مثبتی را ایماد می اند(آلن ،2662 ،3به نقل از بشریر . 9312 ،در ایرن
شیوه ممرن است روابطی با منبع انترل درونی داشته باشد اه انواع شخصیتی رتبط را فرض وواهرد
ارد اه معتقدند آنها زندگی شان را انترل وواهند ارد و اینره آنها می توانند تاثیر معناداری بر روی
نتیمه زندگی شان و رویدادهای مرتبط داشته باشند(دالور . 9381 ،افراد دارای ووداارآمدی براال بره
طور دائمی از موانع عقب نشینی نمی انند ولی ترجیحا به اار لتی برا ترالش بیشرتر ادمره وواهنرد
داد(بندورا . 9119 ،ا فراد دارای ووداارآمدی باال میل باطنی بیشتری برای وشنودی به تراویر افتراده
دارند ،تعهد بیشتری نشان می دهند و در گسترش لل مساله و راهبردهای مواجههای سرخت اروش
تر و موثر تر هستند(دالور. 9381 ،
به طور گسترده این اعتقاد وجود دارد اه باور ووداارآمدی به عنوان عامل اصرلی رفترار انسران
عمل می اند و باعث می شود افراد به توانایی وود در انمام ااری اه به آن هرا محرول شرده براور
داشته باشند(یوسوف. 2699 ،
بندورا ( 2669ووداارآمدی را دریافت و داوری فرد درباره مهارت ها و توانمندی های وود برای
انمام اارهایی اه در موقعیت های ویژه بدان ها نیاز است ،تعریف می اند .از سویی دیگر ،السراس
ووداارآمدی افراد را قادر می سازد تا با استفاده از مهرارت هرا در برورورد برا موانرع ،اارهرای فرو
العادهای انمام دهند ،بنابراین ووداارآمدی عاملی مهم برای انمام موفقیت آمیرز عملرررد و مهرارت
های اساسی الزم برای انمام آن است .ووداارآمدی بر میزان تالش برای انمام یك وظیفه اثر مری
گذارد .افرررادی اه به اارآمدی وررود باور دارند بررای غلبه برر مرروانع و مشررالت ترالش هرای
مضاعفی می انند(غیبی . 9381 ،پژوهش ستاری سفیدان جدید؛ برجعلی و پورشریفی ( 9314نشران
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داد اه آموزش مثبت نگری بر افزایش مؤلفه های امید ،تا آوری و ووداارآمدی سرمایه های روان
شناوتی موثر بوده است .همچنین پرژوهش انعرانی زاده؛ شرهرویی و مولرد ( 9313نشران داد اره
آموزش مثبت نگری بطور معناداری باعث افزایش ووداارامدی دانشمویان دانشگاه پیام نورشهرستان
شادگان شده است .پرژوهش فروهرر ،اسرالمی و صرادقی ( 9313نشران دادنرد اره میرانگین نمرره
ووداارآمدی گروه آزمایش در پسآزمون اوتالف معنیداری با نمرره پیشآزمرون داشرت .سرلطانی
ممد ،تقری زاده و زارع ( 9311نشران داد اره آمروزش گروهری مهرار تهرای تحصریلی در افرزایش
ووداارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش آمروزان گرروه آزمرایش مرؤثر بروده اسرت .نترایج پرژوهش
همتی( 9311نشان داد آموزش مثبت نگری باعث ارتقاء هوش هیمانی و افزایش ووداارآمدی شرده
اسرت .همچنرین آمرروزش مثبرت نگررری باعرث اراهش افسررردگی در گرروه آزمرایش شرده اسررت.
استین( 2699نیرز در پژوهشری نشران داد اره آمروزش مثبرت نگرری مری توانرد لرس انتررل و
ووداارآمدی افراد را در جمعیت غیر بالینی افزایش دهد.
در این میان ،یری از عواملی اه می تواند عملررد تحصیلی دانش آموزان را در قالب تفرر ،ولق
و پیشرفت تحصیلی بهبود بخشد و توان مقابله با مشرالت هیمانی و روانشرناوتی را افرزایش دهرد،
تا آوری می باشد .گارمزی و ماستن ( ، 9113تا آوری را یك فرآیند توانایی ،یرا پیامرد سرازگاری
موفقیت آمیز با شرایط تهدید اننده تعریف نموده اند .والر ( 2669تا آوری را سازگاری مثبرت فررد
در واانش به شرایط ناگوار (آسیب ها وتهدیدات می داند .تا آوری  ،تنها پایداری در برابر آسیب ها
یا شرایط تهدید اننده نیست و لالتی انفعالی در رویارویی با شرایط وطرناک نمی باشد ،بلره شررات
فعال و سازنده در محیط پیرامونی وود است .می توان گفت تا آوری ،توانمنردی فررد در برقرراری
تعادل زیستی-روانی در شرایط وطرناک است(ااوه . 9313 ،پرژوهش ادهمری( 9311تحرت عنروان
اثربخشی آموزش مهارت مثبت اندیشی گروهی بر تا آوری تحصیلی و ووداارآمردی تحصریلی در
دانش آموزان نشان داد اه آموزش مهارت مثبت اندیشری برر ترا آوری تحصریلی و ووداارآمردی
تحصیلی موثر است .پژوهش نعیمی ،شفیع آبادی و داوود آبادی( 9311نشان داد اه بین عملررد دو
گروه در پس آزمون تا آوری تفاوت معناداری وجود دارد.
پژوهش سلیگمن و همراران ( 2661اابریرا( 2663و لوتانس( 2669بره ترثثیر برنامره مداولره
روانی آموزشی مثبت اندیشی در بهبود ایفیت ااری و تا آوری اثر مثبتی توجه شده است.
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عملررد تحصیلی به تروانایی آمووته شده یا ااتسابی فررد در موضروعات آموزشررگاهی اطرال
می شود اه به وسیله آزمون های فراگیری استاندارد شده یا آزمون های معلم ساوته انرردازه گیرری
می شود .به طور الی این اصطالح به معنای مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد است ،بره طروری اره
بتوان آنها را در مقوله الی عوامل مربوط به تفاوت های فردی و عوامل مربروط بره مدرسره و نظرام
آموزش و پرورش مورد مطالعه قرار داد .پیشرفت تحصیلی ،پدیده پیچیده ای است اه شرناوت همره
جانبه آن در یك پژوهش والد ممرن نیست .پژوهشها و بررسی های بسریاری درایرن براره صرورت
گرفته است و هر یك بروی ازعوامل و متغیرهای موثر بر آن را مورد ارزیابی قررارداده انرد .از جملره
رابطه پیشرفت تحصیلی با متغیرهای هوش ،ایفیت آموزشی در آموزشگاه ،وانواده و محیط آن ،سطح
سواد و وضعیت فرهنگی ،شغل والدین ،اقتصاده وانواده ،وودپنداری ووودشناسی ،عوامل انگیزشری و
شناوتی ویژگیهای فردی و عوامل بسیار دیگر .گرچه به پیشرفت تحصیلی اغلب به عنوان یك رفترار
شناوتی توجه می شود(مهرافروز. 9312 ،
مدارس امروز به دلیل پیشرفتهای مختلف علوم و تغییرات همزمان در هدفهای آموزشی سعی
وود را بیشتر به انتقال اطالعات و لقایق علمی معطوف اردهاند؛ در لالی اه برا ورود بره دوران فررا
صنعتی و عصر اطالعات به دلیل ویژگیهایی مانند انفمار دانش ،تحرول و تغییرر سرریع یافترههرای
علمی ،لضور ماشینهای هوشمند در عرصة تعلیم و تربیرت و از همره مهمترر عردمقطعیت معرفرت
علمی ،نه امران انتقال همة یافتههای علمی وجود دارد و نه ضرورتی در این زمینه الساس میشرود.
به همین دلیل ،متخصصان تعلیم و تربیت و برنامهریزان درسی به جای انتقال لقایق علمی ،پررورش
و تقویت روشها و نگرشهای علمی را توصیه میانند و به جای تولیرد ممردد لقرایق علمری ،برر
فرایند تثاید میانند .آنها معتقدند اه دانشآموزان به جای اسب لقایق علمی ،باید به روش اسرب
لقایق علمی توجه انند و به جای انباشت لقایق علمی در ذهن ،بیاموزند اه چگونه برهتنهایی فررر
انند ،تصمیم بگیرند ،و دربارة امور مختلف قضاوت انند .دانشآموزان در فرایند آموزش بایرد بتواننرد
ادراک لسی ،فهم نظریات مختلف و تفرر علمی و نقاد وود را تقویت انند و رشد دهند .رسریدن بره
چنین اهدافی مستلزم فرصتهای مطلو یادگیری است.
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چنین فرصت و موقعیتی با دستور دادن ،موعظه اردن ،القا و ترغیب به تقلید و اطاعت از دیگری
به وجود نخواهد آمد؛ زیرا محدود ساوتن تعلیم و تربیت به انتقال و لفظ لقایق علمی ،رشرد طبیعری
دانشآموزان را محدود وواهد ساوت (سیف . 9316 ،پژوهش یونسیان ( 9313نشان داد اه آمروزش
مثبت نگری در افزایش سالمت روانی و عملررد تحصیلی و ااهش استرس مؤثر واقرع شرده اسرت.
همچنین پژوهش اایسلیرا ( 2694آموزش مثبت نگری باعث ااهش اضطرا و استرس و افرزایش
عملررد تحصیلی وواهد شد.
یری از روشهای جدید اه می تواند در این زمینه مفید باشد روش آموزش مثبت اندیشری اسرت.
روانشناسی مثبت نگر ،سالمت روانی را معرادل ارارارد مثبرت روانشرناوتی تلقری و آن را در قالرب
اصطالح روانشناسی مثبت نگر مفهوم سازی ارده است؛ از این منظر روانشناسی مثبت نگر به معنری
اارارد روانشناوتی بهینه است .به بیانی دیگر ،روانشناسی مثبت نگر را می توان واانش های عاطفی
و شناوتی به ادراک ویژگی ها و توانمندسازی های شخصی ،پیشرفت بسنده ،تعامل اارآمد و موثر برا
جهان ،پیوند و رابطه مطلو با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت در طول زمان تعریف ارد .ایرن لرال
می تواند مولفه هایی مانند رضایت از زندگی ،انرژی و ولق مثبت را نیز در برگیرد (همتی. 9311 ،
یری از راه های اه می تواند باعث تغیر در افزایش ووداارآمدی و عملررد تحصریلی در دانرش
آموزان شود ،آموزش مثبت اندیشی است .مثبتگرایی به معنرای داشرتن نگرشهرا ،افررار و رفترار و
ارداری ووشبینانه در زندگی است .به عبارتدیگر ،ازنظر روانشناسی ،مثبتگرایی هم مثبتاندیشی
است و هم مثبتارداری(ستاری سفیدان ،برجعلی و پورشریفی . 9314 ،مثبتاندیشری بره مرا امرك
میاند تا به بهترین شرل با زندگی انار بیاییم .برای داشتن یك زنردگی مثبرتتر ،اولرین قردم ،آن
است اه الساسات ،افرار و باورهای وود را بشناسیم .مثبتاندیشی صرفاً در داشرتن افرراری وراص
والصه نمیشود ،بلره نوعی رویررد و جهتگیری الی درباره زندگی است ،مثبتاندیشی یعنی توجه
داشتن به امور مثبت در زندگی و نپرداوتن به جنبههای منفی .مثبتاندیشی به معنرای آن اسرت اره
تصور ووبی از وویش داشته باشیم ،نه آن اه همواره وود را سرزنش انیم .مثبتاندیشی یعنی نیرك
اندیشیدن درباره دیگران و لسن ظن داشتن به آنها و با دیگران به صورت مثبرت برورورد ارردن.
مثبت اندیشی به این معناست اه انتظار داشته باشیم تا در دنیا به بهترین چیزها برسیم و یقین داشتن
به این اه به وواستههای وود وواهیم رسید(سلیمان فرر و شرعبانی . 9312 ،از سرویی دیگرر دانرش
آموزان هر اشوری از سرمایه های فرری و معنوی آن اشور محسو می شوند و بررسی مسرائل و
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مشرالت آنها جهت تحصیل موفق و تامین سالمت جسمی و روانی آنها از اهمیت ویژهای بروروردار
است .لذا برای اینره دانش آموزان از رولیهای مثبت نگرانه دربارهی وود ،دیگرران و دنیرا بروروردار
شوند و وود را مفید و اثر بخش دانسته و بتوانند زندگی وود را با اندیشهای روشن ،واقرع بینانره و برا
اطمینان سپری انند ،نیاز به مداوله و آموزش بیش از هر زمان دیگری برای آنان الساس می شرود
تا آنها با امید و انگیزهای بیشتر به تحصیل بپردازند .نرات بیان شده تاایدی برر اهمیرت و ضررورت
موضوع است .از این رو پژوهشگران به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی هستند اه”اره آیرا آمروزش
مثبت اندیشی بر ووداارآمدی ،تا آوری و عملررد تحصیلی دانش آموزان دوتر مقطع متوسطه دوم
شهر ارمانشاه تاثیر دارد؟
ررش شناسي
در این پژوهش از روش آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمرون اسرتفاده شرده اسرت.
جامعه آماری پژوهش شامل الیه دانش آموزان دوتر مقطرع متوسرطه دوم نالیره  2شرهر ارمانشراه
بودند اه در سال تحصیلی  11-10مشغول به تحصیل می باشند .به منظور انتخا آزمرودنی هرا برا
استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرللهای نمونهای به لمم  46نفر( 26نفر گروه آزمایش و
 26نفر گروه انترل انتخا شدند .جهت تمزیه وتحلیل دادها از آمار استنباطی( ارو واریرانس چنرد
متغیره و یك متغیره استفاده شد.
در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد.
الف:پرسشنامه خودکارآمي شرر :این پرسشنامه دارای  99گویه است اه در سرال 9182
شرر و مادواس ساوته شده و دوردف و همراران ویژگی های روانسنمی آن را تعیین ارده اند .ایرن
پرسشنامه شامل ده سوال است اه ووداارآمدی را براساس گرایش آزمودنی می سرنمد .آزمودنیهرا،
میزان توافق شان را با هر گویه در طیف لیررت چهارتایی از اامال مخرالفم برا نمررهی  9ترا ارامال
موافقم با نمرهی  4نشان می دهد .نمرهی باال در این مقیاس نشان دهندهی ووداارآمردی قروی در
فرد است .ضریب همسانی درونی برابر  6/83بود .ارامتی و شهرآرای( 9383ضریب پایرایی آن را برا
روش آلفای ارونباخ 6/81گزارش ارده اند .در این پژوهش پایایی پرسشنامه  6/81به دست آمد.
 :پرسشنامه تتا

آرر  :مقیراس ترا آوری ارانر و دیویدسرون ( 2663یرك ابرزار 21

گویهای است اه اانر و دیویدسون آن را در فاصله سالهای  9191 – 9119در زمینه تا آوری تهیه
نمودند .این پرسشنامه در یك مقیاس پنج درجهای از اامالً نادرست تا همیشه درسرت سراوته شرده
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است .به نحوی اه اامالً درست نمره یك ،به ندرت درست نمره دو ،گاهی درست نمرره سره ،اغلرب
درست نمره چهار و همیشه درست نمره پنج را به وود اوتصاص می دهند .دامنه نمرره گرذاری ایرن
مقیاس بین  21-921است .اانرو و دیویدسون ضریب آلفرای ارونبراخ مقیراس ترا آوری را 6/81
گزارش ارده اند .همچنین ضریب پایایی لاصل از روش باز آزمایی در یك فاصرله  4هفترهای 6/89
بوده است .پایایی این مقیاس در ایران توسط سامانی و همراران ( 9380بر روی دانشمویان صرورت
گرفت و پایایی این مقیاس را  %13گزارش اردند .میزان شاوص  KMOهرم برابرر  %19و ضرریب
ارویت بارتلت برای  2/49گزارش شده اسرت .در ایرن پرژوهش پایرایی پرسشرنامه برا روش آلفرای
ارونباخ  6/98به دست آمد.
ج :ملكررد تحصيكي :برای بدست آوردن نمرات عملررد تحصیلی دانش آموزان از معدل ترم
قبل آنها استفاده گردید.
با هماهنگی به عمل آمده در موعد مقرر در مدارس محل تحصیل دانش آموزان ،با تشریح الری
اار و توجیه افراد ،جهت شرات در این آزمون ،از آنها وواسته شد اه نهایت همراری را با پژوهشرگر
داشته باشند ،سپس به تعداد آنها اه  46نفر بودند برگه سؤاالت پریش آزمرون ووداارآمردی و ترا
آوری توزیع گردید .پس از اتمام پیش آزمون برنامره االسرهای آمروزش مثبرت اندیشری بره گرروه
آزمایشی اه شامل  26نفر هستند داده شد .این آموزش ها 90 ،سراعت در قالرب هشرت جلسرهی 2
ساعته طول اشید .برای این آموزش از پریج آموزش مثبت اندیشی استفاده شد.
جدول -9جلسات آموزش مثبت اندیشی
جكسه

منوان

اول

 آشنایی اعضاء گروه از همدیگر و مشاور اتحاد درمانی ،تعریف فرایند برنامه آموزشی -درمانی و تشریح اهداف و قوانین گروه واجرای پیش آزمون

دوم

آموزش شرل گیری تفرر و نگرش و شیوه و اسلو زندگی به افراد

سوم

مقابله با افرار منفی و راه های تعدیل آن

چهارم

آموزش مثبت بودن از طریق به چالش اشراندن افررار منفری ،تغییرر تصراویر ذهنری و
تمدیدنظر در باورها

پنمم

آموزش مثبت بودن از طریق نهادینه اردن اسرتراتژی هرای تفررر مثبرت در زنردگی و
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سازگارای با مشرالتی اه نمی توانیم آنها را لل انیم.
ششم

امتحان مثبت اردن زندگی از طریق ایماد یك رابطه مثبت(آموزش مهارت ارتباط موثر

هفتم

آموزش چگونگی توقف افرار منفی و شیوه آرام سازی

هشتم

دادن اعتماد به نفس و ایماد عادات مطلو به اعضا و ارائه بروشرورهایی در ارتبراط برا
مثبت نگری و جمع بندی جلسات و تعیین زمان اجرای پس آزمون

شافته ها
جدول  -2میانگین و انحراف معیار دانش آموزان گروههای آزمایش و گواه در مرالل پیش آزمون و پس آزمون
متغير

مرحكه

شاخص آمار

ميادگين

ادحراف معيار

تعياد

گرره
پیش آزمون
خودکارآمي
پس آزمون

پیش آزمون
تا

آرر
پس آزمون

ملكررد تحصيكي

پیش آزمون
پس آزمون

آزمایش

89/49

93/22

26

گواه

84/26

92/92

26

آزمایش

12/94

94/04

26

گواه

83/03

92/13

26

آزمایش

80/46

1/69

26

گواه

91/60

9/21

26

آزمایش

19/80

1/13

26

گواه

86/06

9/09

26

آزمایش

94/13

1/91

26

گواه

94/86

4/29

26

آزمایش

90/6

0/19

26

گواه

94/20

3/01

26
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نتایج جدول 2نشان داد اه میانگین و انحراف معیار نمرات ووداارآمردی ،ترا آوری و عملرررد
تحصیلی دانش آموزان گروههای آزمایش و گواه در مرالل پیش آزمون و پس آزمرون را نشران مری
دهد.
جدول  -3نتایج تحلیل اواریانس چند متغیری (مانروا بر روی میانگین نمرات پرس آزمرون ووداارآمردی ،ترا
آوری و عملررد تحصیلی دانش آموزان گروههای آزمایش و گواه با انترل پیش آزمون
دام

مقيار

آزمون

آزمون اثر پيالشي
آزمون المبيا رشكرز
آزمون اثر هتكينگ

/014
6
/360
6
/204
2

آزمتتتون بزر تتتترشن /204
رششه رر

2

فرضيه

خطا

DF

DF

3

30

3

30

3

30

3

30

F

/029
91
/029
91
/029
91
/029
91

ستط معنتتي
دار ()p

مجذرر اتا

تتتتوان
آمار

6/6669

6/01

9/66

6/6669

6/01

9/66

6/6669

6/01

9/66

6/6669

6/01

9/66

نتایج جدول  3نشان داد اه با انترل پیش آزمون سطوح معنی داری همه آزمونهرا ،بیرانگر
آن هستند اه بین دانش آموزان گروههای آزمایش و گرواه لرداقل از لحرا یرری از متغیرهرای
وابسته (ووداارآمدی ،تا آوری و عملرررد تحصریلی تفراوت معنری داری مشراهده مریشرود
( p<6/6669و  . F91/029میزان تثثیر یا تفاوت برابر با  6/01میباشد ،بره عبرارت دیگرر01 ،
درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون دانش آموزان مربوط به تثثیر آموزش مثبت اندیشی
میباشد.
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جدول  -4نتایج تحلیل اواریانس یك راهه در متن مانروا بر روی میانگین نمرات پس آزمون ووداارآمدی دانش
آموزان گروههای آزمایش و گواه با انترل پیش آزمون

متغیر

منبع تغییرات ممموع
ممذورات

درجه

میانگین

آزادی

ممذورات

F

ممذور اتا توان

سطح
 pمعنی داری

آماری

خودکارآمي

پیش آزمون

9118/340

9

26/039 9118/340

6/6669

6/43

6/119

گروه

9820/394

9

23/193 9820/394

6/6669

6/40

9/66

وطا

2619/989

99/494

39

نتایج جدول  4نشان داد اه با انترل پیش آزمون بین دانش آموزان گرروه آزمرایش و گرروه
گواه از لحا ووداارآمدی تفاوت معنی داری وجود دارد ( p<6/6669و  . F 23/19بره عبرارت
دیگر ،آموزش مثبت اندیشی با توجه به میانگین ووداارآمدی دانش آموزان گروه آزمایش نسربت
به میانگین گروه گواه ،موجب افزایش ووداارآمدی دانش آموزان گروه آزمایش شده است .میزان
تثثیر یا تفاوت برابر با  6/40میباشد ،به عبارت دیگر 40 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس
آزمون ووداارآمدی مربوط به تثثیر آموزش مثبت اندیشی میباشد.
جدول  -1نتایج تحلیل اواریانس یك راهه در متن مانروا بر روی میانگین نمرات پس آزمرون ترا آوری دانرش
آموزان گروههای آزمایش و گواه با انترل پیش آزمون

متغیر

 Fسطح

منبرررررررع مممرررروع درجرررره میررررررررانگین
تغییرات

ممذورات

پررررررریش /228

آزادی
9

معنی داریp

ممذورات
9468/228

تا آوری

آزمون

9468

گروه

9 939/614

21/698

وطا

39 981/960

30/19

ممذور اتا تررررروان

48/421
21/341

6/6669
6/6669

آماری
6/04
6/48

6/111
9/66

نتایج جدول  1نشان داده شده اه با انترل پیش آزمون بین دانش آموزان گرروه آزمرایش و
گروه گواه از لحرا ترا آوری تفراوت معنری داری وجرود دارد ( p<6/6669و  . F 21/34بره
عبارت دیگر ،آموزش مثبت اندیشی با توجه به میانگین تا آوری دانش آمروزان گرروه آزمرایش
نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزایش تا آوری دانش آموزان گروه آزمایش شرده اسرت.
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میزان تثثیر یا تفاوت برابر با  6/48میباشد ،به عبرارت دیگرر 48 ،درصرد تفاوتهرای فرردی در
نمرات پس آزمون تا آوری مربوط به تثثیر آموزش مثبت اندیشی میباشد.
جدول  -0نتایج تحلیل اواریانس یك راهه در متن مانروا بر روی میانگین نمرات پس آزمون عملرررد تحصریلی
دانش آموزان گروههای آزمایش و گواه با انترل پیش آزمون
منبع تغییرات

مممرررروع درجه
ممذورات

آزاد

میرررانگین F

سطح

ممذورات

معنرررررری

متغیر
پیش آزمون

عملررد تحصیلی

گروه

991/698

وطا

902/191

آماری

داری

ی
9 34/498

ممذور اتا

ترررررروان

29/291 34/498
991/698 9

/402

6/6669
6/6669

6/43
6/48

9/66
6/118

21
39

28/249

نتایج جدول  0نشان داده شده اه با انترل پیش آزمون بین دانش آموزان گرروه آزمرایش و
گروه گواه از لحا عملررد تحصیلی تفاوت معنی داری وجرود دارد (p6/6669و . F 21/40
به عبارت دیگر ،آموزش مثبت اندیشی با توجه به میانگین عملررد تحصیلی دانش آموزان گرروه
آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزایش عملررد تحصیلی دانش آموزان گرروه آزمرایش
شده است .میزان تثثیر یا تفاوت برابر با  6/48میباشد ،به عبارت دیگر 48 ،درصد تفاوتهای فرردی
در نمرات پس آزمون عملررد تحصیلی مربوط به تثثیر آموزش مثبت اندیشی میباشد.

بحث ر دتيجه گير
نتایج نشان داد با انترل پیش آزمون بین دانش آموزان گرروه آزمرایش و گرروه گرواه از لحرا
ووداارآمدی تفاوت معنی داری وجود دارد .نتایج پرژوهش لاضرر برا یافتره هرای پرژوهش سرتاری
سفیدان جدید؛ برجعلی و پورشریفی (، 9314انعانی زاده؛ شهرویی و مولد (، 9313فروهر ،اسرالمی و
صادقی (، 9313سلطانی ممرد ،تقری زاده و زارع ( ، 9311همتری( 9311و اسرتین( 2699تناسرب و
همخوانی دارد.
در تبیین نتایج می توان گفت اه متخصصان تعلیم و تربیت و برنامهریزان درسی به جای انتقال
لقایق علمی ،پرورش و تقویت روشها و نگرشهای علمی را توصیه میانند و به جای تولید ممردد
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لقایق علمی ،بر فرایند تثاید میانند .آنها معتقدند اه دانشآموزان به جای اسرب لقرایق علمری،
باید به روش اسب لقایق علمی توجه انند و به جای انباشت لقایق علمی در ذهرن ،بیاموزنرد اره
چگونه بهتنهایی فرر انند ،تصمیم بگیرند ،و دربارة امور مختلف قضاوت انند .دانشآموزان در فرایند
آموزش باید بتوانند ادراک لسی ،فهم نظریات مختلف و تفرر علمی و نقاد وود را تقویت انند و رشد
دهند .رسیدن به چنین اهدافی مستلزم فرصتهای مطلو یادگیری است .چنین فرصت و موقعیتی با
دستور دادن ،موعظه اردن ،القا و ترغیب به تقلید و اطاعت از دیگری بره وجرود نخواهرد آمرد؛ زیررا
محدود ساوتن تعلیم و تربیت به انتقال و لفظ لقایق علمی ،رشد طبیعری دانرشآمروزان را محردود
وواهد ساوت .از سویی دیگر مثبت اندیشی باعث الساس ووداارآمدی در فرد می گردد .هنگامی اه
فرد الساس ووداارآمدی می اند و نتایج مورد انتظار مثبتی را برای فعالیتی در نظر می گیرد به انمام
آن راغب می شود و با انتخا فعالیتهای مناسب برای رسیدن به فعالیتهایش تالش می اند ،بنرابراین
مهارتش افزایش مری یابرد و السراس ووداارآمردی بیشرتر مری انرد و انتظرار نترایج مثبرت ترری
رادارد)نعیمی و همراران . 9311،مثبت اندیشی باعث الساس ووداارآمدی می شود .هنگامی اه فرد
الساس ووداارآمدی می اند و نتایج مورد انتظار مثبتی را برای فعرالیتی در نظرر مری گیررد بره آن
راغب تر می شود و با انتخا فعالیت هایش تالش می اند  ،بنابراین مهارتش افرزایش مری یابرد و
الساس ووداارآمدی بیشتر می اند و انتظار نتایج مثبت تری را دارد( نعیمری  ،شرفیع آبرادی و داود
آبادی. 9311 ،
همچنین نتایج نشان داد با انترل پیش آزمون بین دانش آموزان گروه آزمایش و گرروه گرواه از
لحا ترا آوری تفراوت معنری داری وجرود دارد .نترایج پرژوهش لاضرر برا یافتره هرای پرژوهش
ادهمی( ، 9311نعیمی،شفیع آبادی و داوود آبادی( ، 9311سلیگمن و همراران( ، 2661اابریرا(2663
و لوتانس ( 2669تناسب و همخوانی دارد .در تبیین این یافته ها می توان گفت اه ،مطرابق دیردگاه
مثبت نگر ،هیمانات و توانمندی ها از بهترین عوامل جلوگیری از آسیبهای روانی هستند .پژوهشگران
لوزه پیشگیری اعتقاددارند ،پیشگیری تثاید برساوتن توانمندیها و نه اصالح ضرعف هاسرت؛ بنرابراین
توانمندیهای انسان ،محافظی در برابر بیماریهای روانی است .شهامت ،ووشبینی ،مهارتهای ارتباط بین
فردی ،رعایت اردن اوال اار ،امید ،صداقت نمونهای از این توانمندیها محسو مریشرود)نعیمری و
همراران 9311 ،نتایج تحقیقات مختلف در مورد ،اثربخشی پیشگیرانه مداوالت مثبت نگر)گیلهرام و
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ریویچ ،9111 ،ریف و سینگر ،2666 ،دنر ،استودان و فریسرن 2669 ،نشران میدهرد اره شناسرایی و
ارتقای هیمانات مثبت و افزایش بهزیستی روانشناوتی به عنوان یك سد محافظت اننرده ،از ابرتالی
افراد به افسردگی ،اضطرا  ،آسیب های مزمن و تنش های زندگی جلوگیری می اند)ودایاری فررد،
 9313به نظر می رسد روان درمانی مثبت نگر نه تنها از طریق ااهش نشانگان منفی بلره به گونهای
مؤثر و مستقیم می تواند از طریق ایماد هیمانات مثبت ،توانمندی هرای مرنش و معنرا موجرب تغییرر
آسیب پذیری به تا آوری شود .مثبت اندیشی شرلی از فرر اردن است اه برلسب عادت در پی بره
دست آوردن بهترین نتیمه از بدترین شرایط می باشد)توانایی و سلیم زاده 9381 ،نحوهی تفرر افراد
دربارهی یك رویداد ،شیوهی بروورد با آن را مشخص می اند .تفرر مثبرت ،شریوهای از فررر ارردن
است اه فرد را قادر می سازد نسبت به رفتارهرا ،نگرشرها ،الساسرها ،عالیرق و اسرتعدادهای ورود و
دیگران برداشت و تلقی مناسبی داشته باشد و با لفظ آرامش و وونسرردی بهتررین و عاقالنره تررین
تصمیم را بگیرد)اوئیلیام ،2663 ،ترجمه فریده براتی سده و صادقی . 9311 ،از سرویی دیگرر آمروزش
مثبت اندیشی فرد را قادر می سازد تا دانش ،ارزشها و نگرش های وود را بره توانرایی هرای بالفعرل
تبدیل اند .بدین معنا اه فرد بداند چه ااری باید انمام دهد و چگونه آن را انمام دهد .مثبت اندیشی
منمر به انگیزه در رفتار سالم می شود .همچنین بر الساس فرد از وود و دیگران و همچنرین ادراک
دیگران از وی مؤثر است .در ضمن منمر به افزایش تا آوری می شود .بنابراین به طرور الری مری
توان گفت اه منمر به افزایش توان و ااراردهای روانشناوتی در افراد مری شرود و در پیشرگیری از
مشرالت رولی و رفتاری نقش مؤثری دارد .همچنین مثبت اندیشی موجب افزایش ظرفیرت و تروان
روان شناوتی اشخاص می شود .قدرت سازگاری اشخاص در مقابرل فشرارها و مشررالت زنردگی و
اجتماع برابر نیست .در یك محیط مشابه اجتماعی بعضی از اشخاص توانرایی مقابلره برا مشررالت و
موقعیت های چالش انگیز را ویلی زود از دست می دهند و در دام انزوا ،افسردگی ،رفتارهای ضرد یرا
غیر اجتماعی و به ویژه وابستگی دارویی گرفتار می شوند .در لالی اه عدهای دیگر به رالتی قادرنرد
از پس این موقعیتها بر آیند و بدون عارضه واصی مشرل را برطررف نماینرد و یرا آن را پشرت سرر
بگذارند .این تفاوت در واانش های مقابلهای و دفاعی افراد به تفاوت در ظرفیت روان شرناوتی آنهرا
نسبت داده می شود .هر قدر مثبت اندیشی باالتر و بیشتر باشد به همان اندازه شرخص قرادر وواهرد
بود سالمت روانی – رفتاری وود را در سطح بهتری نگه دارد و به شیوهای مثبت و سازگارانه و ارار
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آمد به لل و فصل مشرالت بپردازد .ظرفیت روان شناوتی افراد در ارتقای بهداشت روان و هرر سره
جنبه جسمانی ،روانی و اجتماعی از اهمیت فو العادهای بر ووردار است .به ویژه زمانی اه مشرالت
شرل روانی – اجتماعی به وود بگیرد یعنی زمانی اره شرخص در مواجهره برا فشرارهای روانری –
اجتماعی و چالش های زندگی به الگوهایی از رفتار (غیر انطباقی روی می آورد اه لاصل آن فراهم
اردن مشرالت برای وود شخص از یك طرف و جامعه از طرف دیگر می باشد.
نتایج نشان داد با انترل پیش آزمون بین دانش آموزان گرروه آزمرایش و گرروه گرواه از لحرا
عملررد تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد .به عبارت دیگر ،آموزش مثبت اندیشی برا توجره بره
میانگین عملررد تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجرب افرزایش
عملررد تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش شده است .نتایج پژوهش لاضر با یافته های پرژوهش
یونسیان (، 9313اایسلیرا ( 2694تناسب و همخوانی دارد .در تبیین این یافته هرا مری تروان گفرت
دانش آموزانی اه از مهارت مثبت اندیشی باال برووردارند ،توانایی برقراری ارتباط بین فردی ،برنامره
ریزی و سازماندهی بهتری را دارند .این گروه از دانش آموزان با تااید بر ایمان و ظرفیت اارایی وود
در غلبه بر مشرالت و شرست با تالش و پشترار سبب پیشرفت تحصیلی می شود .از محردودیتهای
این پژوهش می توان به عدم تعمیم پذیری نتایج این پژوهش به پسران و جامعه های آمراری دیگرر
اشاره نمود .همچنین براساس یافته های پژوهشی لاضر می توان پیشنهاد نمود آمروزش مهارتهرای
مثبت اندیشی و ووشبینی به صورت یك برنامه ی منظم و مدون در طول سال تحصیلی بره دانرش
آموزان آموزش ارایه شود .چرا اه از طریق آموزشهای مناسرب درزمینره شرناوت شرناوت وویشرتن
وویش می تواند در افزایش ترا آوری و مقاومت در برابر فشارهای روانی ،افسردگی و اضطرا فرد
را مقاوم اند.از آنمرا اره ترا آوری بره عنروان مهررارتی روانرری محسو می شرود لرذا پیشرنهاد
می شود اه مهارتهای افزاینده تررا آوری شررامل معنویررت ،معنررا در زنردگی ،امیرد ،ووشربینی،
استدالل اوالقری ،عرزت نفرس ،مهارتهای لرل مسرثله و مهارتهرای مردیریت هیمرانی ،از طریرق
تشریل اارگاه های شناوت و آموزش تا آوری ،به دانش آموزان آموزش داده شرود ترا در نهایررت
بتوانرد منمرر بره افزایش تا آوری و افزایش پیشرفت تحصیلی وواهد شد.
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