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 چکیده 

ی بهر هیاهام مثبهت یهایگیری و     گروهه  یوهبه   ه  اندیشی های مثبتمهارت آموزش یرتأثبا هدف،  پژوهش حاضرهدف: 

 آموزام یختر پای  اول یوره اول متوسط  اناام گرفت.هی تحصیلی یر یانشیخوینظم

  یه کل  هام  آزمهوم همهراه بها گهروه گهواه بهوی. آامره  آمهاری،         په  -آزمومآزمایشی با پیشطرح پژوهش نیم روش: 

پژوهش  هام    . حام نمون بوی 5961-69ی لیتحص یر سال آبای هر خرم متوسط  اولاول یوره   یپا یختر آموزامیانش

ای انتخها   مرحل چند ایخو   یتصایف گیریروش نمون  باک  نفر گروه گواه(  96نفر گروه آزمایش و  96نفر بویند ) 96

برد از اتمام آلسهات   .اندیشی ب   یوه گروهی قرار گرفتهای مثبت دند. سپ  تنها گروه آزمایش تحت آموزش مهارت

 یهایگیری ههای هیاهام   ابزار پهژوهش  هام  پرسشهنام     آزموم ب  عم  آمد.واه پ آموز ی، از هر یو گروه آزمایش و گ

 یهها از روشهها  یایه وتحلی ی تاز ی. برابوی (5691وریام )یهی تحصیلی نظم( و خوی2662) تیتز و پری گوئتز،پکرام، 

 ( استفایه  د.متغیرهیره و تکتغمچند یان کووار ی )تحل یو انحراف استانداری( و آمار استنباط یانگین)م یفیآمار توص

گروههی بهر افهزایش     اندیشی ب   هیوه های مثبتآموزش مهارتنشام یای ک  های حاص  از پژوهش حاضر یافت ها: یافته

آبهای تهأثیر   آموزام یختر پای  اول یوره اول متوسط   ههر خهرم  یهی تحصیلی یر یانشنظمهیاام مثبت یایگیری و خوی

 (.p<665/6ست )یاری یا ت  امرنی

گروههی بهرای افهزایش هیاهام مثبهت       اندیشی ب   یوههای مثبتبا توآ  ب  نتایج حاصل ، آموزش مهارت گیري:نتیجه

  وی.یختر توصی  میآموزام یهی تحصیلی یر یانشنظمیایگیری و خوی

 

 .یهی تحصیلینظماندیشی، هیاام مثبت یایگیری، خویهای مثبتمهارتها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

گذ ت  تالش و توآهات تاربی و نظری فراوانی را ب  خهوی آله     یکی از موضوعاتی ک  طی یو یه 

 و انسهام  ر هد  بنیهای  پایه  و  را هها هیاام مراصر با د. پژوهشگراممی 5"هیاانات" کریه است بحث

 بهرای  کلیهدی  عام  است و فری ساختار اساسی بخش هیاام، ک طوریب  گیرند،می نظر یر او روابط

 لهذت  و کهار  اآهرای  فهریی بهرای   توانایی افزایش موآ  هیاام بر با د. تمرکزمی خوی سازماندهی

از  احساسهات  و هیاانهات  (.5969 زایه،موسی و نصیرلو ساریعالی نریمانی،)  ویمی گیزند از بریم

(. 2669، 9)پکهرام  یارند حضور 2یایگیری فرایند سراسر یر ک  آموز استیانش  خصیتی ابرای آمل 

 آمهوزانی که   کننهد. یانهش  های مختلفهی را تاربه  مهی   های متفاوت هیاامآموزام یر موقریتیانش

 1منفهی  هیاهام  آموزانی که  مقاب  یانش هستند یر روحی با  و پرانرژی باالیی یارند، 4ثبتم هیاام

. (2666 ،9هسهتند )اسهپندلر، ینولهت، کهروپ و پدرسهن      انهرژی  کم و نگرام مضطر ، یارند، باالیی

عنهوام   بها  و  ناسهایی  را تحصهیلی  پیشهرفت  و آمهوزش  یهایگیری،  ویژه های( هیاام2669) پکرام

 طهور به   هستند ک  هاییهیاام یایگیری، هایهیاام از منظور. کری مررفی1"یایگیری هایهیاام"

ایهن   (.2662، 9پکرام، گهوتئز، تیتهز و پهری   )اند های تحصیلی گره خوریهب  نتایج و فرالیت مستقیم

هیاانات یایگیری مربوط ب  نتایج تحصیلی، هیاانهات وابسهت     عالوه بررریف یاللت بر این یاری ک  ت

 وند. هیاام یهایگیری یارای یو  های یایگیری تلقی میهای مرتبط با تحصی  نیز هیاام  فرالیتب

زیرمقیاپ هیاام مثبت )لذت، امیدواری، افتخار( و هیاام منفی )خشم، اضطرا ، ناامیهدی،  هرم،   

 و فاعلیهت  احساپ و تحصی  ب  ا تیاق و  ور میزام یهندهنشام مثبت با د. هیااناتخستگی( می

 و ا هتغال  یرونهی  نهاراحتی  عام برد یک منفی، هیاانات مقاب ، یر. با ندآموزام مییانش هو یاری

(. هیاانهات مثبهت اثهرات تشهویقی یا هت  و      5666 ،6یهد )کالرک و واتسوممی نشام را ناخو ایند

(. 2665ههای تفکهر  هوی )فریریکسهوم،     تر سازی و منار ب  وسرت راهتواند عم  و تفکر را وسیعمی

  ،56مهارتین ) با هد  هاآم اثرات مخر  کنندهخنثی و منفی هایهیاام کنندهتواند ابطالهمچنین می

  وند تحصیلی منار ترم یر فرال و  رکت 55تحصیلی یرگیری ب  توانندمی مؤثری طورو ب  (2669

 طهی  ری آمهوزام یانهش  مرتقدنهد که     ناسهام تربیتهی  رو رواماز ایهن  (.2662 ،52و اکله   ویگفیلد)
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 ههای هیاهام  بلکه    هوند، می نائ  ناختی  هایمهارت و یانش کس  ب  تنها ن  های رسمیآموزش

 (.5966خیر، حسینی و) یهندمی نیز ر د را پیشرفت و یایگیری با منفی مرتبط و مثبت
مرنها   ینبد هستند از عواطف و احساسات خوی یباال ماهز ب  خویآگاه هیاام مثبتافرای یارای     

هها  یهری گیمرا یر تصم هاین آمیهند و بهتریم یصتشخ ی خاصااحساسات خوی را یر هر لحظ ک  

و  نفه  اعتمایبه   ،5کارآمهدی خهوی  حه   های خوی،ییاز توانا ینان بهای واقعیابییخالت یایه و با ارز

عهواملی  آمله   (. از5996نق  از پارسها،  ب  ؛ 5661 ،2)گلمنیند نمایم یاایرا یر خوی ایهی خوینظم

یههی  نظماند متغیر خویک  با هیاام یایگیری رابط  یاری و کمتر یر تحقیقات موری توآ  قرار گرفت 

-؛ سهالمال 2665 ،9و لیتهر   افلی ؛ ماسالچ،2662 تیتز و پری، ؛ پکرام، گوئتز،2669پکرام، )با د می

 .(2652، 4آرو و یوپاییایا

پهریازی.  یند یایگیری مهی رآنقش فری یر ف ست ک  ب هایی امقول آمل  از 1تحصیلییهی خوینظم    

 زمین  این یر اولی  مطالرات (.2665، 9د )بندوراتوسط بندورا مطرح   5691 این سازه ابتدا یر سال

 و خانوایگی فریی، گوناگوم هایزمین  یر ک  بوی کلم  عام مرنای ب  یهیخوینظم بر بیشتر متمرکز

 و پینتهری  )  هد  رحهمطه  یایگیری تحصهیلی  زمین  یر سازه این 5696 یه  از  د، مطرح اآتماعی

چگونه    آموزامیانشک   بر این اساپ استوار است تحصیلی یهینظری  خوینظم(. 5666 ،1گروتیی

 (.2665، 9اسهچنک ) بخشهند یایگیری را یر خوی سامام مهی  از نظر فرا ناختی، انگیز ی و رفتاری،

بخشی تنها یک عملکهری تحصهیلی نیسهت، بلکه  فراینهد      ظمکند ک  خوین( نق  می2666) 6زیمرمن

ههای تحصهیلی   های ذهنی خوی را ب  مههارت مدیریتی است ک  از طریق آم یایگیرندگام تواناییخوی

 کهریم  ح  و اندیشیدم توانایی"یهی خوینظم از منظور 56ویگوتسکی نظر از یهند.مرتبط انتقال می

مقیهاپ  یههی تحصهیلی از چههار خهریه    خهوینظم (. 5996 سیف،) "است ییگرام کمک بدوم مسائ 

تشهکی    54و انگیزش یرونی 59 ناختی یهینظمخوی، 52یرونییهی نظمخوی، 55بیرونییهی نظمخوی

 یایگیرنهده  به   که   اسهت  گرایان گرایش فرایندی یهیخوینظم(. 5999 ،افروز و همکارام ده است )

                                                                 

1. self-efficacy 

2. Golman 

3. Maslach, Schaufeli & Leiter 

4. Salmela-Aro &Upadyay 

5. academic self-regulation 

6. Bandura 
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 کنتهرل  و هااستراتژی آایگزینی انتخا ، داف،اه تنظیم آمل  از آکایمیک هایمهارت کندمی کمک

 و لوگام کول، (.5961 وند،و یوسفپی، فرحبخش نیک؛ ب  نق  از 2656کند )فن،  کس  را اثربخش

 و فراینهدها  یرونهی،  وضهریت  کنتهرل  یر روانهی  هایتالش صورتب  را یهیخوینظم (2655) 5والکر

 وسهیل  ب  خویتنظیم هاییایگیرنده لذا. کنندمی رریفت باالتر اهداف ب  یستیابی منظورب  کارکریها،

 وند می متمایز مطلو ، اسنایی خوی و هدف یایگیری بر تسلط  خصی، ابتکار قبی  از هاییویژگی

 را خوی هایکو ش  خصی طورک  یارای تنظیم بیرونی هستند ب  آموزانییانش (.2651 )زیمرمام،

 عوامه   ییگهر  یها  والهدین  بهر مرلمهام،   و یهنهد مهی  آهت و کریه  روع مهارت و یانش کس  برای

 هرگهاه .  هوی مهی  خوی تقویت ب  منار یهیخوینظم(. 5699 ،زیمرمن) کنندمی تکی  کمتر آموز ی

 احسهاپ  موآه   خهوی،  تقویهت  نماینهد ایهن   پیشرفت اندگرفت  نظر یر ک  ضوابطی با متناس  افرای

 یر را  هام رفتارههای  بخهش خهوینظم  آموزامیانش. (2661 بندورا،) گرییمی و تنظیم یرونی رضایت

 خهوی  رفتهار  ک  ابتدا صورتینبدیهند می سازش و کنندمی هدایت مورینظر و مطلو  اهداف آهت

 بهر اسهاپ   سهپ   کننهد مهی  قضاوت خوی رفتارهای یرباره بازبینی این کنار یر و کنندمی بازبینی را

 و مریارهها  بها  رفتارهها  از یهک کدام ک  کنندمی تریین دانبرگزیده خوی برای ک  هاییهدف و مریارها

-آمهوزام خهوینظم  یانهش  بنابراین؛ است ناهماهنگ یککدام و یاری هماهنگی  ام خصی هایهدف

 مطلهو   تغییرات آهت یر لزوم مواقع یر توانندمی ک  یارند اختیار یر ای ناختی راهبریهای بخش

-نظهم آموزانی از خهوی چنین یانش یگریعبارتب (. 5661 ندورا،ب)کنند  استفایه هاآم از 2بهزیستی و

 آموزامک  یانش یهدینشام م یقاتتحقکلی طورزش یرونی برخوریار هستند. ب یهی  ناختی و انگی

 تاار  یهایگیری خهوی را فراالنه  و از    ،هستند یرصورت فرال یرگب  یهی تحصیلینظمخوییر  موفق

یا ت  با د، راهبریهای یایگیری مهوری   ک  ضرورتکنند و هر زمانیمی های بسیار متنوع هدایتراه

ای گونه  و به   یهنهد ملزومات خوی، ویژگی تکلیف و  رایط محیط تغییهر مهی   استفایه را یر پاسخ ب 

 انگیزش خوی یر مدتی ک  به  اناهام تکهالیف ا هتغال یارنهد،      آمیز ب  تثبیت و افزایش سطحموفقیت

بهرای   یذاته  یهزه : انگاز سهت ا عبهارت  آمهوزانی چنین یانشهای یژگیو (.2669 زیمرمن،پریازند )می

بهرای نظهارت بهر رفتهار و عملکهری خهوی،        یههای فرا هناخت  یانش باال، استفایه از مههارت  یایگیری،

 (.9266، 9، ووی و رافتچکنوربی، )پری یاهداف آموز  یینو تر یچیدهانواع راهبریهای پ یهماهنگ

  هایمانی  احسهاپ  ایاای ب   وی ومی روزمره از تاار   خص بهتر ارزیابی باعث مثبت هیاانات    

 که   افهرایی  یر بلرکه   .کنهد مهی  کمهک  اسهت  روانهی  سهالمت  اساپ و پای  نگر ک روحی  مثبت و

 از و بهویه  و افکار مثبت پهایین  سطوح  ایمانی کنندمی تارب  روز یر طول بیشتری منفی هیاانات

                                                                 

1. Cole, Logan & Walker 

2. well-being 

3. Perry, Norby, Wood & Kraftcheck 
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 مثبهت  هیاانهات  و عبهارت ییگهر عواطهف    به   .(2669 ،5)اسهتپتو  رخوریارندسالمت روانی کمتری ب

 سهالمت  و 4 هایکامی  مسهتقیم،  و مثبهت  صورتو امید ب  9، بهزیستی، خالقیت2بینیخوش همچوم

 9 هید  و  هلدوم  الیبومیرسکی،(. 1،2656، گورمن و وگنریلبرتگ ،کند )کرت بینی میپیش را روانی

 اتفاقههات تفسههیر یر کهه  هسههتند الگههویی یارای انههدیشمثبههت و  ههای افههرای کهه  مرتقدنههد( 2661)

یر فراینهد   تحصیلی، انگیزه فری را با سهیم  دم او یهینظمخوی .است مثبت هیاانات کنندهی تسه

و حتهی  ههروندی    یهد و اثرات مثبتی بر عملکری تحصیلی،  خصی، اآتماعییایگیری، افزایش می

تکالیف باعث تارب  مکرر غرق  آموزام یر. بنابراین یرگیری یانش(6266 ،1آموزام یاری )کانوییانش

خوی یکهی از اآهزای  هایکامی به  حسها         وی ک  این حالت،( می5611 ،9میهالی دم )سیکزنت

بخشهی یکهی از متغیرههای    خهوینظم عبهارت ییگهر   ب  (.2661، 6)یاکورث، استین و سلیگمن آیدمی

( و ب  تبع آم با  ایزیسهتی و  5996 ،فرفر و مظاهری)ساالری  ناختی است ک  با سالمت روامروام

بخشهی یر بهروز   که  اخهتالل یر خهوینظم   طورییاری یاری، ب اندیشی همبستگی مثبت و مرنامثبت

 (.2665، 56 وی )ر یدبسیاری از مشکالت مؤثر  ناخت  می

و  ید ههد )ر هه یشههنهایپ 5669یر سههال یگمن سههل توسههط 55گههرامثبههت ی ناسههروامیکههری رو    

 خواههد یسهر و کهار نهداری، بلکه  مه      -2به    -9 ی تبهد  چگونگی این رویکری با (.2659 ،52یگمنسل

 ناسهی مثبهت سه     روام (.2652 ،59یهول کری )بون ی + تبد9+ را ب  2 توامیممشخص سازی چگون  

ثبهت  ههای م سهازمام  . نهایهها و 9های مثبهت افهرای   یص خص .2هیاانات مثبت  .5اصلی یاری:  حوزه

-ای و راهکهار های مقابله   ناسی مثبت با تأکید بر مقاومت یرونی، مکانیسمروام(. 2661)سلیگمن، 

 ،51 هوی )سهایک   54 ناسی مدرسه  روام یر حوزهتواند موآ  تغییر پارایایم اندیشی میهای مثبت

یهنهد،  نمی ها ب  زویی امید خوی را از یستخواه هستند، آماندیش افرایی ترقی(. افرای مثبت2665

هها  یهنهد، آم ب  کهار و تهالش ایامه  مهی     های ی وار و یر صورت  کست باز همموقریت بنابراین یر

( همچنهین  5999های خوی اعتمای یارند )مریام، یهند و ب  تواناییهمواره ب  خوی انگیزه و هدف می

                                                                 

1. Steptoe 

2. optimism 

3. creativity 

4. happiness 

5. Kortte, Gilbert, Gorman & Wegener 

6. Lyubomersky,Sheldon & Schkade 

7. Conway 
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 بازیهی از و یارند تفاوت نگرمنفی افرای با انگیزش و قضاوت فکری، ساختار نظر از اندیش مثبت افرای

(. 5966 بهرایرام،  و یرقهوبی ) برخوریارنهد  بهاالتری  اآتمهاعی  و تحصهیلی   غلی، خانوایگی، و فریی

اغله    یاری یهد کأنگهر بهر آم ت  مثبت ی ناسروام ک  5اندیشیمثبتهای سلیگمن اعتقای یاری مهارت

ی، مواآهه  بها مشهکالت زنهدگ     ایآوری برو تا  ، گسترش روابط مثبتبرای سازگاری باالیی ییتوانا

خهو    یهایگیری عبهارت از   اندیشهی مهارت مثبهت . (5966 )فروغی، کندیم یاایا  غلی و تحصیلی

ک  فری با یر نظر گرفتن تمهام  یدایهاست رو ی تحل یو چگونگ یمنف هاییر نگرش ییرتغ یشیدم،اند

، قنهواتی زایه)چهم  نمایهد یخوی ب  وآهوی آوریه و حفهم مه    مثبت را یر یدگاهمسأل  ی یک هایآنب 

و  یهت تقو منظهور به   آموزامیانش یژهوافرای ب تمامی  یبرا یشیاندمثبتهای مهارت آموزش (.5969

 نف عزت ،یستیزهب افزایشمثبت،  یمثبت، رفتارها تاساسحا یجترو ییگرام، مثبت با طبوی ارتباهب

(. یر حهوزه  2666 ،2ومیرسهکی یوبو لین سه ) سهویمند اسهت   و یهد مف یاربسه و وابستگی به  مدرسه    

کند تا خوی را بهتهر بشناسهند و   می آموزام کمکب  یانشاندیشی مثبتهای آموزش مهارتتحصی ، 

آمهوزام تشهویق   یانش، همچنین خرج یهند کناکاوی ب  (زندگی)آهام  یهو یربارخویش ی هیربار

ب  ارتقای احترام  را یر افزایش وها باز ناسند و نقش آم خو  خوی را های مثبت و وند تا تارب می

کسه    های مثبهت ییگهرام را نیهز    ناخت آنب  توانایی حالینیرعباز ناسی کنند، ییگرام  وخوی 

 موضری فرال اتخاذ کنند و زندگی خوی را  خصها   هک    آموزند تا یر آهام،کنند. آنام همچنین می

ها از طریق آموزش عالوه آمنفر  بپذیرند. ب م ایگون آید، ب بر سر ام می آنچ ک  هر یهند، ن  این

د )سهلیگمن،  رفتارهای خوی را یرک کنن  وند ارتباط میام افکار، احساسات وقایر می، هامهارت این

 ینههدهایآفر تواننههدمههی هسههتند انههدیشمثبههت هههایمهههارت یارای کهه  (، بنههابراین افههرایی5665

 گهرفتن  نیز و راهبری مناس  انتخا  استقامت، ،کو یسخت راه از را یهیخوینظم یا خویساماندهی

 بها  یارند، باور را خوی  ایستگی و صالحیت ک  آموزانییانش. یهند تغییر یوستام و مرلمام از کمک

 و یهنهد مهی  اناهام  ههدف  به   رسیدم آهت را بیشتری و تروسیع هایتالش بیشتری نف ب  اعتمای

 (.2669، 9پاتریک)  وندنمی مأیوپ یزویب 

 حهاکی  هها آم نتایج ک  است  ده اناام نگرمثبت  ناسیروام حوزه یر متردیی مطالرات تاکنوم    

 هیاهام  بر متمرکز آموزش یای ک  نشام پژوهشی یر( 2669) 4گرینبرگمثال   هاستآم اثربخشی از

پژوهش ( یر 2656) 1، بات ، راس  و لونیونتزل. ی ومی آموزامیانش یر مثبت هیاانات ایاای باعث

مثبهت   ههای یاهام خوی ب  این نتیا  رسهید که  یا هتن تفکهر مثبهت سهب  تقویهت عواطهف و ه        
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مثبهت بها    ی ناسه که  روام  یایوهش خوی گهزارش  ژ( یر پ2652) 5اسکوالر .است  ده آموزامیانش

 یهک  یخهو  بهرا   یل وسه  یهک مثبهت   هاییتمثبت و موقر هاییژگیمثبت، و هایاامیتمرکز بر ه

 یهق از طر نگهری مثبت های( مرتقدند ک  مداخل 2659) 2یوپو ال یوبومیرسکیل خو  است. یزندگ

 یستیو احساپ بهز ی ایکام ایشمثبت باعث افز یمثبت، افکار مثبت و رفتارها هاییاامه یشافزا

داخالت مه که    یافتنهد ( یر2659) 9یتاسهم یپر و هاورمن، وسترهوف، ر یلر،بو . وییم ی ناختروام

 آهوانبخش  .مؤثراسهت  افهزایش هیاانهات مثبهت    و یروانه  یستیر باال رفتن بهزمثبت ب ی ناسروام

بهر منبهع    یگروهه  یوهبه   ه   اندیشیمثبت هایمهارت یاثربخش یب  بررس خوی( یر پژوهش 5991)

یر  اندیشهی مثبهت  ههای پژوهش نشام یای ک  آموزش مهارت هاییافت . پریاخت آموزامکنترل یانش

یر ( 5996) و همکهارام  موسهوی  مؤثر بهویه اسهت.   یبیرستام آموزامنشمنبع کنترل یا یسازییرون

آمهوزام یختهر   بخشهی بهر  هایکامی یانهش    های خوینظممهارت پژوهشی با عنوام اثربخشی آموزش

یاری بخشی یر یو گروه گواه و آزمهایش تفهاوت مرنهی    ایکامی و خوینظم یریافتند ک  بین یو نمره

آمهوزام  بخشی، میزام  ایکامی یانهش های خوینظمآموزش مهارت ک  کاربری صورتینبدوآوی یاری 

 یشبهر افهزا   اندیشهی آمهوزش مثبهت   یبه  اثربخشه   پژوهشی یر( 5996) یالور افزایش یایه است. را
ههای  نشهام یای که  آمهوزش مؤلفه     ( 2669) همچنین رضهوام  .پریاخت آموزامیانش کارآمدیخوی

افزایش پیشرفت تحصیلی و  ایکامی همهراه اسهت.    با خویتنظیمی تحصیلی ب  یانشاویام مشروط،

آمهوز پایه    یانهش  222روی  ( طی یک مطالر  بهر 5966 نق  از مطیری،ب  ؛ 5669) 4 ولتزآبالری و 

این مطالر  نشام یای هرچ  اسهتفایه   .کندهفتم ب  ارتباط خویتنظیمی تحصیلی و موفقیت ا اره می

 وی و به  تبهع آم رضهایت    آویان  بیشتر میبرتری یهااز راهبریهای خویتنظیمی بیشتر با د هدف

 گریی.خاطر نیز بیشتر می

گیهری  آههت امها   با هد یمه  اندیشهی مثبت هاییتقابل یایاناام  ده گو هایپژوهشطورکلی ب     

اندیشی با متغیرهایی از قبی  انگیزش پیشهرفت  های مثبتها بیشتر یر حیط  آموزش مهارتپژوهش

 ، میرزایهی، نریمهانی و ابوالقاسهمی،   (، انگیهزه پیشهرفت و  هایکامی )احهدی    5611، 1)اسمیت و تروی

(، خالقیهت )یسهتغی ، علیهزایه و    5996کارآمدی تحصیلی )انصاری، (، انگیزه پیشرفت و خوی5991

( و منبع کنترل )سهرابی 5996بخش، نف  و  ایکامی )برخوری، رفاهی و فرح(، عزت5965فرخی، 

هیاههام مثبههت یههایگیری و بههر  ینگر هه ینچنهه یاثربخشههیه اسههت ولههی ( بههو5999و آههوانبخش، 

ههای  مههارت توآ  به  موضهوع    با عنایت ب  مطال  ذکر  ده علت نشد، یهی تحصیلی یافتخوینظم

از که   ایهن بهرای   مقهاطع گونهاگوم تحصهیلی    آمهوزام ک  یانهش   وییم یآا نا از آم اندیشیمثبت
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ام و ینیا برخوریار  هوند و خهوی را مفیهد یانسهت  و بتواننهد      ی خوی، ییگرنگر یربارهای مثبتروحی 

تر سپری کنند، نیاز ب  مداخل  و آموزش بیش از ههر  بینان ای رو ن و ییدی واقعزندگی را با اندیش 

به  تحصهی  بپریازنهد     بیشهتری   هوی تها بها امیهد و انگیهزه     زمام ییگری بهرای آنهام احسهاپ مهی    

با هد  ییگر ضرورت توآ  ب  هیاانات مثبت یایگیری بدام علت مهی (. از سوی 5999فری، )خدایاری

 امتحهام متمرکهز بهوی، امها     مانند اضطرا  منفی هایبیشتری بر هیاام توآ  قبلی، تحقیقات ک  یر

 به   افتخهار  و امیهدواری  یهایگیری،  از لهذت  مثبت تحصیلی مانند هایهیاام ب  بیشتر هانگاه اکنوم

-یر رابطه  بها خهوی   (. 2662 همکهارام،  و پکهرام  ؛2661 ،5برینکننلی)است   ده یایگیری مرطوف

که  یر  اسهت   یرانکارناپهذ  ضهرورتی  یر مهدارپ  ییآهو آموزش خوینظمتوام گفت ک  آویی مینظم

بلکه  یر امهور    یهد فهم ی خواهندخوبرا ب  یآموزام ن  تنها مطال  یرسیانش یافتن آمصورت تحقق 

 یشهرفت پ یلیتحصه  نظهر  توانند ازیمند  ده و مفرال و عالق  ،یرپذولیتؤیخت ، مسانگخوی یلیتحص

پهژوهش حاضهر کو هیده اسهت تها بها آمهوزش        لهذا  (. 5999، ژاین)سلیمام یا ت  با ند یتوآهقاب 

 یههی تحصهیلی  نظهم هیاام مثبت یایگیری و خوی یزامم ی،گروه یوهب    اندیشیمثبت هایمهارت

 هایفرضی  اساپ این ر. بکند بررسی را آبای هر خرممتوسط   یوره اولپای  اول  یختر آموزامیانش

 :گذا ت   د آزمایش محک ب  زیر

آمهوزام  گروهی بر هیاام مثبت یایگیری یانش اندیشی ب   یوههای مثبتآموزش مهارت: 5فرضی  

 آبای تأثیر یاری.یختر پای  اول یوره اول متوسط   هر خرم

آمهوزام  یهی تحصیلی یانهش نظمگروهی بر خوی اندیشی ب   یوههای مثبتآموزش مهارت: 2فرضی  

 آبای تأثیر یاری.یختر پای  اول یوره اول متوسط   هر خرم
  

 روش پژوهش. 2

  هام   آامر  آمهاری، آزموم با گروه گواه بوی. پ  -آزمومبا پیش شیآزماینیم روش پژوهش از نوع 

با . بوی 5961-69ی لیتحص سال یر آبایخرم  هر متوسط  اول یورهاول   یپا یختر آموزامیانش  یکل

گهواه  نفهر یر یو گهروه آزمهایش و     96آزمایشی حداق  های نیم ک  حام نمون  یر طرحینتوآ  ب  ا

نفهر   96نفر انتخا   د و از نمون  مهذکور،   96لذا حام نمون  برابر با  (5999 وی )یالور، توصی  می

روش  انتخها  گرییهد.  صهورت تصهایفی   به  ر یر قاله  گهروه گهواه    نفه  96یر قال  گروه آزمهایش و  

ابتهدا  ای ای چندمرحل تفایه از روش تصایفی خو  گون  بوی ک  با اسگیری یر این پژوهش ایننمون 

ور تصهایفی انتخها   هد و از بهین مهدارپ متوسهط        طه به   5آبای ناحیه   از بین یو ناحی   هر خرم

طهور تصهایفی انتخها  گرییهد و از بهین       تخا   ده، یک مدرس  به برخوریار از چند کالپ ناحی  ان

عنوام گروه آزمایش و یک  ورت تصایفی یک کالپ بصانتخا   ده ب  یهای پای  اول مدرس کالپ
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پکهرام و   یهایگیری هیاهام  ههای  پرسشهنام  دا ابته عنوام گروه گواه انتخها  گرییهد.   گر ب کالپ یی

آزمهوم بهرای ههر یو گهروه     عنوام پیشب  (5691وریام ) صیلییهی تحنظم( و خوی2662همکارام )

های گروه آزمایش طهی  اندیشی ب  آزموینیهای مثبتتحت  رایط یکسام اآرا گریید، سپ  مهارت

ای یریافت نکری. پ  از اتمهام  گون  مداخل ساعت  آموزش یایه  د، ولی گروه گواه هی  1/5 آلس  9

های مثبهت  آزموم گرفت   د. متغیر مستق  بست  آموز ی مهارتپ آموزش، مادیا  از هر یو گروه 

سهده  یبرات ترآم  (2669) 5یلیامکوئ یکاربری ییراگو مثبت یشیاندمثبتکتا   اندیشی برگرفت  از

و انحهراف   یهانگین )م یفیآمهار توصه   ههای روش از هها یایه وتحلی ی تاز ی. برابوی (5999ی )و صایق

خالصه   . ( اسهتفایه  هد  متغیهره و تهک  یهره متغچنهد  یان کووار ی )تحل یباطاستانداری( و آمار استن

( 2669آموز ی کوئیلیام ) مبتنی بر بست ی گروه یوهب    اندیشیهای مثبتآلسات آموزش مهارت

 ارائ   ده است. 5یر آدول 
 

زشی آمو تهمبتنی بر بس یگروه یوهبه ش اندیشیهاي مثبتخالصه جلسات آموزش مهارت :1 جدول

 (2002کوئیلیام )

 جلسات موضوع محتواي آموزش

 1هها به    یشی، تقسیم آزمهوینی اندبا مفهوم مثبت یی، آ ناام کارانا یچگونگ یحتشر
 آینده. ، ارائ  تکلیف برای آلس با گروه و مقررات حاکم بر آم ییآ نا نفره، 9گروه 

 نخست ایاای ارتباط اولی 

های خویش را به   این نکت  ک  انسام افکار و باورمرور تکلیف آلس  نخست، تأکید بر 
ای از قهرآم کهریم یر   آوری با ا اره ب  تکنیک یکم  فشهار آیلهر و ذکهر آیه     وآوی می

 آینده. اندیشی، ارائ  تکلیف برای آلس هایی از مثبتخصوص آنب 

 یریگ ک ی با چگونگ ییآ نا
 شتفکر و نگر

 یوم

اندیشهی از طریهق به  چهالش کشهاندم افکهار       مرور تکلیف آلس  قب ، آموزش مثبت
نظهر یر باورهها، بحهث    منفی، تغییر تصاویر ذهنی، استفایه از زبهام سهازنده و تادیهد   

 آینده. گروهی، ارائ  تکلیف برای آلس 

 سوم اندیشیآموزش مثبت

 یهها یکریم اسهتراتژ  ین نهای یقاز طراندیشی مثبتآموزش مرور تکلیف آلس  قب ، 
بها   یکنهار آمهدم و سهازگار    یهق تفکر مثبت از طر یهافرصت ی،ر زندگتفکر مثبت ی

 آینده. یم، ارائ  تکلیف برای آلس ها را ح  کنآم یموانتیک  نم یمشکالت

های افزایش افکار و بازخوری
 مثبت

 چهارم

-متوقف فکر، آرا یوهآموزش   یقاز طراندیشی مثبتمرور تکلیف آلس  قب ، آموزش 
بهی، ارائه  تکلیهف بهرای     طلها  ام  الزام، مهار کهریم و مبهارزه  گرشن ییرو تغ یساز

 آینده. آلس 

 پنام اندیشیهای مثبتارائ  راهکار

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

 ده.آین

های عملی برای ائ  راهکارار
 اندیشیمثبتهای افزایش باور

  شم

مرور تکلیف آلس  قب ، تمرین مثبت زندگی کریم از طریق ایاای یک رابط  مثبهت،  
ها، برقراری روابط خو  با آگاه  دم از نقاط مثبت خوی و ییگرام، کنار آمدم با انتقای

 آینده. ئ  تکلیف برای آلس ارا اطرافیام، اتخاذ نگرش عاری از سرزنش.

 هفتم اندیشیتمرین مثبت

-ها، تمرین توانایی اعتمای ب  توانمندیمرور آلسات قب  و گرفتن بازخوری از آزموینی

 آزموم.ها، اآرای پ های خوی، تقدیر و تشکر از آزموینی
 هشتم بندی آلساتآمع

                                                                 

1. Quilliam 
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 ابزار پژوهش .2

رای سناش هیاهام یهایگیری، از پرسشهنام  هیاهام     ب (:1LEQپرسشنامه هیجان یادگیري ). 2-1

س  بخش هیاام یایگیری، امتحانی  ( استفایه  د ک  یربرگیرنده2662تحصیلی پکرام و همکارام )

ها بر اساپ طیف لیکهرت از  گوی  مربوط ب  هیاام یایگیری است. این گوی  11با د و و کالسی می

مربوط ب  هیاام مثبت  22تا  5های گوی اند. گذاری  دهره( نم1( تا کامال  موافقم )5کامال  مخالفم )

با د ک  یر پژوهش حاضر هیاام مثبت یهایگیری  مربوط ب  هیاام منفی می 11تا  29های و گوی 

(، روایی محتوایی پرسشنام  را بها مراآره  به  نظهر برخهی از      2662نظر است. پکرام و همکارام )مد

یست آوریند. همچنهین پایهایی ایهن مقیهاپ را      ناسی ب ت و رواممتخصصام و اساتید ترلیم و تربی

( این پرسشنام  را بهرای  5999گزارش کریند. کدیور، فرزای، کاووسیام و نیکدل ) 62/6تا  11/6بین 

روش تحلی  عاملی تأییدی نشام  یریکارگب آموزام ایرانی هنااریابی کریند و از طریق آامر  یانش

( همسهو بها   5999ها یاری. کهدیور و همکهارام )  قبولی با یایهنام  برازش قاب یایند ک  ساختار پرسش

(، نشام یایند ک  پرسشنام  هیاام تحصهیلی از همسهانی یرونهی    2662پژوهش پکرام و همکارام )

 99/6تها   14/6های آم بهین  قبولی برخوریار است و ضرای  آلفای کرونباخ را برای خریه مقیاپقاب 

( یر پژوهش خوی روایی ایهن پرسشهنام  را بها اسهتفایه از روش تحلیه       5962نای )قمحاسب  کریند. 

یر موری پایایی پرسشنام ، ضرای  آلفای کرونباخ و تنصیف بهرای  عاملی تأیید کریه است و همچنین 

یست ب  65/6و  61/6ترتی  ی منفی، ب هاو برای هیاام 96/6و  64/6های مثبت، ب  ترتی  هیاام

ژوهش حاضر برای بررسی پایایی از ضری  آلفای کرونباخ استفایه گریید و ضهری  آلفهای   یر پ آوری.

 یست آمد.ب  91/6برابر با یایگیری کرونباخ برای هیاام مثبت 

برای ( 5691) 9، توسط وریاماین پرسشنام  (:2A-SRQتحصیلی ) دهینظمخود پرسشنامه. 2-2

 لذاطراحی  ده است  مدارپ راهنمایی و یبیرستام آموزامیانش یهیخوینظم گیری میزاماندازه

مقیاپ خریه 4گوی  و  95از یهی بزرگساالم است. کامال  متفاوت از پرسشنام  خوینظم

ال( و سؤ 1) یهی  ناختینظمال(، خویؤس 6یرونی ) یهینظمخویال(، ؤس 9بیرونی ) یهیخوینظم

ای نقط  4صورت طیف لیکرت پرسشنام  ب  گذاریال( تشکی   ده است. نمرهؤس 1انگیزش یرونی )

خیلی »و « نسبتا  یرست»، «ن  خیلی یرست»، «اصال  یرست نیست»های با د ک  برای گزین می

و حداکثر  95 وی. حداق  امتیاز ممکن یر نظر گرفت  می 4و  9، 2، 5ترتی  امتیازات ب « یرست

: 19تا  92لی پایین، نمره بین یهی تحصیخوینظم 92تا  95خواهد بوی. نمره بین  524

میانگین هریک یهی تحصیلی باال است. : خوینظم19یهی تحصیلی متوسط و نمره باالتر از خوینظم

بیشتر یهی  وی. میانگین باالتر نشانگر خوینظم ها محاسب  میآمع نمره ها پ  ازمقیاپخریهاز 

                                                                 

1. learning excitement questionnaire 

2. academic self-regulation questionnaire 

3. Vryan 
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های آم مقیاپهمبستگی میام زیر یلییهی تحصسی اعتبار پرسشنام  خوینظمرمنظور بر ب  است.

هم و  بیشتر با های بیرونیمقیاپخریهموری ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشام یایند ک  

، است های یرونی همبستگی بیشتری با هم یارند ک  این مطل  حاکی از اعتبار آزموممقیاپخریه

 ب ، ییوپ و همکارام ده است. همچنین روایی محتوایی پرسشنام  از طریق تحلی  عاملی محاسب  

های مقیاپخریه( یر پژوهش خوی ضری  آلفای کرونباخ 5965) نق  از کدیور، فرزای و یستا

، 11/6 ،یهی بیرونیخوینظم: اندرا بدین  رح گزارش کریهتحصیلی  یهیپرسشنام  خوینظم

ک  این نتایج  91/6 ،یرونی و انگیزش 99/6 ،یهی  ناختینظم، خوی91/6 یهی یرونی،نظمخوی

پژوهش حاضر برای بررسی پایایی از یر  های این آزموم است.مقیاپخریه مطلو حاکی از پایایی 

 یهینظمخویضری  آلفای کرونباخ استفایه گریید و ضرای  آلفای کرونباخ برای ک  پرسشنام ، 

 ،16/6، 99/6برابر با  یهی  ناختی و انگیزش یرونی ب  ترتی نظمیرونی، خوییهی نظمخویبیرونی، 

 یست آمد.ب  95/6و  96/6، 14/6

 

 هاي پژوهشیافته. 4

-یر پیش یهی تحصیلینظمخویاستانداری هیاام مثبت یایگیری و  ، میانگین و انحراف2آدول 

 یهد.آموزام یختر گروه آزمایش و گواه را نشام میآزموم یانشپ -آزموم
 

 در  دهی تحصیلینظمخودو  یادگیري هیجان مثبتد میانگین و انحراف استاندار :2جدول 

 آزمون گروه آزمایش و گواهپس-آزمونپیش

 هامؤلفه
عضویت  

 گروهی

 آزمونپس  آزمونپیش 

 انحراف استاندارد میانگین  انحراف استاندارد میانگین  

هیاام مثبت 

 یایگیری

 

 

 29/1 96/15  11/9 69/14  آزمایش

 52/56 56/14  49/6 99/14  گواه

یهی نظمخوی

 تحصیلی

 

 

 69/9 26/569  41/54 26/92  آزمایش

 16/51 99/14  92/59 69/19  گواه

یهی نظمخوی

 بیرونی

 

 

 49/4 16/29  15/1 49/59  آزمایش

 49/2 69/26  61/2 19/59  گواه

یهی نظمخوی

 یرونی
 

 94/9 99/26  54/4 99/22  آزمایش

 51/4 96/26  99/4 96/26  گواه

یهی نظمخوی

  ناختی

 

 

 96/9 96/22  26/4 19/59  آزمایش

 91/9 99/59  19/2 59/59  گواه

  انگیزش یرونی
 59/4 59/29  91/1 99/59  آزمایش

 11/4 99/56  91/4 99/51  گواه
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ههی  یخهوینظم  هیاهام مثبهت یهایگیری،   یهد میانگین نمهرات  ، نشام می2آدول طور ک  همام    

و انگیهزش یرونهی یر    یههی  هناختی  نظمخوی یهی یرونی،نظمیهی بیرونی، خویتحصیلی، خوینظم

 و 19/59، 99/22 ،49/59 ،26/92، 69/14ترتیه  برابهر   آزموم برای گهروه آزمهایش به      پیشمرحل

زایش گروههی ایهن مقهاییر افه     اندیشی ب   هیوه های مثبتبا د ک  پ  از آموزش مهارتمی 99/59

است. همچنین یر  59/29و  96/22، 99/26، 16/29، 26/569، 96/15با ترتی  برابر فت  است و ب یا

و  59/59، 96/26، 19/59، 69/19، 99/14بها   آزمهوم برابهر  ها یر مرحل  پیشگروه گواه این میانگین

است.  99/56و  99/59، 96/26، 69/26، 99/14، 56/14با  آزموم برابراست و یر مرحل  پ  99/51

یههی تحصهیلی   یهد ک  نمرات میانگین هیاام مثبت و خوینظمنشام می 2کلی نتایج آدول طورب 

 آزموم بیشتر از گروه گواه بویه است.یر گروه آزمایش یر مرحل  پ 

عنهوام یهک   به   Fآزمهوم  ها از آزموم تحلی  کوواریان  استفایه  د. استفایه از برای تحلی  یایه    

. 5هها  هام :   فهرض های آماری است. ایهن پهیش  فرض، مستلزم رعایت برخی پیشآزموم پارامتریک

 ههای ی  ه  یهمگن. 1 هایان وار یهمگن. 4 چندگان  یهمخط. 9بویم  یخط. 2ها نرمال بویم یایه

 بویم نرمال بررسی برای .ها اعمال گرییده استفرضبا د. یر پژوهش حاضر این پیشیوم میرگرس

 توزیهع  ک  یای نشام آزموم این گریید. نتایج استفایه اسمیرنوف -کولموگروف ومآزم از نمرات توزیع

 و بهویه  نرمهال  آزمهوم په  – آزمهوم پیش یر یهی تحصیلینظمهیاام مثبت یایگیری و خوی نمرات

 از طریهق  هها واریهان   همگنهی  بررسهی  (. همچنین<61/6pاند )بویه برخوریار نرمال توزیع از هایایه

و  (=49/6Fو  P>61/6)یاری یر متغیر هیاام مثبت یایگیری ام یای ک  سطح مرنینش لوین آزموم

 همگنهی  بنهابراین فهرض   با هد مهی  61/6تر از بزرگ( =F 25/1و  P>61/6یهی تحصیلی )نظمخوی

ههای وابسهت  یر    ده، واریان  متغیر ذکریاری با توآ  ب  سطح مرنی با د.می برقرارنیز  هاواریان 

لذا استفایه از آزموم تحلیه  کوواریهان  یر    یاری با یکدیگر ندارندمرنی یش و گواه تفاوتگروه آزما

 با د.پژوهش حاضر بالمانع می

آمهوزام  گروهی بر هیاام مثبت یایگیری یانش اندیشی ب   یوههای مثبتآموزش مهارت: 5فرضی  

نظهور بررسهی ایهن فرضهی  از تحلیه       مآبای تأثیر یاری. ب یختر پای  اول یوره اول متوسط   هر خرم

 متغیره استفایه  د.تککوواریان  

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 546     6931سال پنجم، شمارة نهم، پاییز و زمستان                    دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری         

 

 آزمونمتغیره براي هیجان مثبت یادگیري در مرحله پسنتایج تحلیل کوواریانس تک :2جدول 
منبع 

 تغییر

 
 

متغیر 

 وابسته
 

مجموع 

 مجذورات

 
 

درجه 

 آزادي

 
 

میانگین 

 مجذورات

 
 

F  معناداري  
مجذور 

 اتا
 

توان 

 اريآم

-پیش

 آزموم

 
 

هیاام 

مثبت 

 یایگیری

 
 

91/2112  5  91/2112  96/19  665/6  11/6  14/6 

عضویت 

 گروهی
 

هیاام 

مثبت 

 یایگیری

 
 

16/4266  5  16/4266  94/521  665/6  99/6  96/6 

 

 یرههای متغ یرو سا آزمومیشپ  از خارج کریم اثر پ  ویمی مشاهده، 9آدول  یر ک  طورهمام    

وآهوی یاری.   یگروهه  یتعام  عضهو  یبرا یارییاثر مرن یره،متغتک یان کووار ی ، ب  روش تحلواهگ

هیاهام مثبهت یهایگیری    بهر   اندیشهی های مثبتمهارتک  آموزش  یهدینشام م یرهمتغتکاثر  ینا

 ؛(=P، 94/521F <665/6) یاری یرآبهای تهأث  متوسط   هر خرمیوره اول  اول ی پا یختر آموزامیانش

یرصهدی یر مؤلفه  هیاهام مثبهت      99 یشافهزا اندیشهی موآه    های مثبتآموزش مهارتبنابراین 

 آزموم  ده است.یر گروه آزمایش یر مرحل  پ  یایگیری

آمهوزام  یهی تحصیلی یانهش نظمگروهی بر خوی اندیشی ب   یوههای مثبتآموزش مهارت: 2فرضی  

منظهور بررسهی ایهن فرضهی  از تحلیه       ی تأثیر یاری. ب آبایختر پای  اول یوره اول متوسط   هر خرم

 کوواریان  چندمتغیره استفایه  د.
 

 آزموندر مرحله پس دهی تحصیلینظمبراي خود متغیرهنتایج تحلیل کوواریانس چند: 4جدول 

توان 

 آماري
 

مجذور 

  اتا
 معناداري

 
F 

 

خطا 
df  

 ارزش
 

 گروه  آزمون

91/6  42/6  665/6  14/44  41  54/6  
المبدای 

 ویلکز
  

 

 یرو سها  آزمهوم یشپه  از خهارج کهریم اثهر په       هوی مهی  ، مشهاهده 4 آهدول  یر ک  طورهمام    

 یتعامه  عضهو   یبهرا  یارییاثهر مرنه   یهره، متغچنهد  یهان  کووار یه  ، به  روش تحل گواه یرهایمتغ

 اندیشهی مثبهت ههای  مههارت که  آمهوزش    یههد ینشهام مه   یهره متغاثر چنهد  ینوآوی یاری. ا یگروه

آبههای متوسههط   هههر خههرمیوره اول  اول یهه پا یختههر آمههوزامیانههش یهههی تحصههیلینظههمخههویبههر 

 گهواه و  یشآزمها  ههای گهروه  آمهوزام یههی تحصهیلی یانهش   نظهم خهوی  ههای مؤلفه   ینیاری و ب یرتأث

 یههکیر کههدام کهه یهن ا یههینمنظههور تر. به  (=14/44Fو  P<665/6) وآههوی یاری یارییتفهاوت مرنهه 

وآههوی یاری از  گههواهو  یشگههروه آزمهها ینبهه یارییتفههاوت مرنهه پیونههد بهها مدرسهه  هههایفهه از مؤل

 است. یدهارائ  گری 1آم یر آدول  یجاستفایه  د ک  نتا یرهمتغتک یان آزموم کووار
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 دهی تحصیلی نظمهاي خودمؤلفهاي متغیره برنتایج تحلیل کوواریانس تک: 5جدول 

 برحسب عضویت گروهی

  منبع تغییر
متغیر 

 وابسته
 

مجموع 

 مجذورات

 
 

درجه 

 آزادي

 
 

میانگین 

 مجذورات

 
 

F  معناداري  
مجذور 

 اتا
 

توان 

 آماري

  آزمومپیش

-خوینظم

یهی 

 بیرونی

 96/15  5  96/15  41/9  669/6  55/6  22/6 

-نظمخوی

یهی 

 یرونی

 66/494  5  66/494  96/16  665/6  46/6  49/6 

-نظمخوی

یهی 

  ناختی

 

 
96/959  5  96/959  65/99  665/6  42/6  92/6 

انگیزش 

 یرونی
 69/916  5  69/916  99/565  665/6  99/6  41/6 

عضویت 

 گروهی

 
 

-خوینظم

یهی 

 بیرونی

 11/519  5  11/519  29/54  665/6  25/6  19/6 

-نظمخوی

یهی 

 یرونی

 16/194  5  16/194  59/99  665/6  19/6  11/6 

-نظمخوی

یهی 

  ناختی

 

 
19/911  5  19/911  94/44  665/6  49/6  94/6 

انگیزش 

 یرونی
 96/266  5  96/266  16/96  665/6  91/6  95/6 

 

ههای آزمهایش و گهواه یر    آزمهوم، بهین گهروه   ، با کنتهرل نمهرات پهیش   1با توآ  ب  نتایج آدول     

آمهوزام یر  و انگیزش یرونی یانش یهی  ناختیظمنخوی یهی یرونی،نظمیهی بیرونی، خویخوینظم

؛ =F 29/54و  P<665/6: یههی بیرونهی  خهوینظم وآهوی یاری )  یارییمرنه آزموم تفاوت مرحل  پ 

؛ =94/44Fو  P <665/6: یههی  هناختی  نظهم خهوی ؛ =F 59/99و  P <665/6:یهی یرونهی نظمخوی

توام نتیاه  گرفهت که  آمهوزش     وق می( با توآ  ب  نتایج ف=F 16/96و  P<665/6انگیزش یرونی: 

-های خوینظممؤلف یر یرصدی یر خریه 91و  49، 19، 25 یشافزااندیشی موآ  های مثبتمهارت

یر گهروه آزمهایش یر   و انگیهزش یرونهی    یهی  هناختی نظمخوی یهی یرونی،نظمیهی بیرونی، خوی

 آزموم  ده است.مرحل  پ 

 

 گیريبحث و نتیجه

هیاهام مثبهت    گروهی بهر  اندیشی ب   یوههای مثبتآموزش مهارتتأثیر  ضرهدف کلی پژوهش حا

بهوی.   آبهای آموزام یختر پای  اول یوره اول متوسط   هر خرمیانشیهی تحصیلی نظمیایگیری و خوی
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گروههی بهر    به   هیوه  اندیشهی  ههای مثبهت  مهارت شها یر موری فرضی  اول نشام یای ک  آموزیافت 

یاری یاری اتهأثیر مرنه   آبهای آموزام پای  اول یوره اول متوسط   هر خرمری یانشهیاام مثبت یایگی

(665/6>P یافت .)(2656) و همکهارام  ونتهزل ، (2669) گرینبرگ هایهای این پژوهش با پژوهش ،

 یتاسههمیپههر و هههاورمن، وسههترهوف، ر یلر،بههو، (2659) یههوپو ال یوبومیرسههکیل، (2652اسههکوالر )

  د.باهمسو می (2659)

به    تهوام یمه  هیاانات مثبهت یهایگیری  بر  یشیاندمثبت یهامهارتآموزش  یاثربخش یینیر تب    

 ههدایت  باعهث  که   هاتفکرات و  ناخت یب  سویمند ی، ناخت یدگاها اره نموی. ی ی ناخت یدگاهی

رای اعتقهای بهر آم اسهت که  افه      ی، ناخت هایی یاری. یر نظر یدتأک  وییفری م یاتو خلق هایاامه

 یدایهاویه ر یهز و ن کننهد یرا تاربه  مه   یشتریمطلو  ب یفرهنگ یدایهای، رواندیش ایکام و مثبت

 آمهوزام یانهش . یر واقهع  گیرنهد مهی  نظهر  یر ترمثبت را مثبت یدایهایصورت مثبت و رورا ب  یخنث

، 5ریاسهتاال یهنهد )  یشخهوی افهزا   و افکهار مثبتهی را یر   یکنترل افکار ام،  هایکام  یققایرند از طر

ههای  ههای آسهی   از سوی ییگر ندا هتن هیاانهات مثبهت و لهذت یر زنهدگی تنهها نشهان         .(2669

( بنهابراین  2669ر هید،   هوند ) ها محسو  مهی آمل  عوام  ایاای آم ناختی نیستند؛ بلک  ازروام

 بیسواپ و ییهام، ای برخوریار است )ها یر زندگی از اهمیت ویژهیا تن هیاانت مثبت و افزایش آم

 وند تا افرای بتوانند یید های مثبت باعث میی ساخت فریریکسوم  ناخت. براساپ فرضی (2661

ای ییگر تربیهر و تفسهیر کننهد    گون ها زندگی را ب تری نسبت ب  مسائ  یا ت  با ند و سختیمثبت

بت و ی علمی هیاانات مثبت، صفات فریی مثنگر، مطالر  ناسی مثبتروام(. 2664فریریکسوم، )

( یر رویکهری  2666میههالی،  سلیگمن و سهیکزنت  وند )هایی است ک  این ر د را موآ  میساختار

هاسهت، افهزایش هیاانهت    ها ک  تمرکز هام روی مشهکالت و ضهرف   نگر برخالف سایر رویکریمثبت

مهدارپ زمهانی   بها توآه  به  مطاله  فهوق       و توآ  است. یدموری تأکمثبت و ارتقای مرنای زندگی 

افهزایش هیاهام    منظهور به  خهوی را   انند ب  بیشترین میزام موفقیت یست یابند ک  تمام تالشتومی

ههای  هناختی تها حیطه      یایگیری یکپارچ  سازند و یامنه  توآه  خهوی را از قلمهرو قابلیهت     مثبت 

 هوند  هیاانات مثبت باعث مهی  ( زیرا2669، 2های هیاانی گسترش بخشند )کوهن و سندیقابلیت

 که   یاگونه  به  (. 2664، 9)فریریکسومتری نسبت ب  مسائ  یا ت  با ند تنند نگرش مثبافرای بتوا

ها و هیاانات مثبت توآه   آموزام برخوریار از تفکر مثبت باال، یوست یارند بیشتر بر  ایستگییانش

 امآمهوز زمانی ک  یانشزیرا ( 2659 ،4و همکارام کنند ن  بر احتمال  کست و هیاام منفی )میش 

تفکهرات   د که  ایهن ییهد غالبها  به      نکند ییدی گستریه و غیرتونلی را تارب  مینیاانات مثبت یاره

                                                                 

1. Stallard 
2. Cohen   & Sandy 
3. Fredrickson 

4. Micheal, Busseri, Becky, Choma, Stan & Sadava 
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مرتقدنهد که  یانهش    تربیتهی   ناسامروام امروزه .(2656 ،5 وی )گارلند و همکاراممثبت منار می

  بلکه   وند،یم نائ  یهای  ناختن  تنها ب  کس  یانش و مهارت یهای رسمآموزش یآموزام یر ط

 یهر، و خ ینی)حسه  یهنهد یرا ر د م یشرفتو پ یایگیریمرتبط با  یندو ناخو ا یندخو ا هاییاامه

های خوانهدم، نو هتن، حسها     بر فراگیری مهارتهای اغل  مدارپ امروزه برنام همچنین (. 5966

تهوام یر آرزوی اناهام یرسهت    نمهی  بدوم تفکر مثبت ک کریم و تفکر خالق متمرکز است یر حالی

( مرتقد است مرلمهام، یر فراینهد   2666) 9اریکسن از این رو (.2669 ،2پیترسوم رها بوی )پارک وکا

اندیشهی،  ههای مثبهت  با هند. مههارت  آموزام مهی اندیشی یر یانشیایگیری قایر ب  القاء امید و مثبت

آمهوزانی  توام گفهت یانهش  انگیزش باالتری را تارب  کنند. همچنین می سازیآموزام را قایر مییانش

یهابی به  اههداف    ههای آهایگزین بهرای یسهت    ها باال است، یر یهافتن راه اندیشی آممهارت مثبتک  

گیرنهد و اعتقهای یارنهد قهایر به  یرپ گهرفتن از       عنوام چهالش یر نظهر مهی   ترند و موانع را ب خالق

فی را انتخها   هها اههدا  هستند. آم های آیندهیابی ب  هدفهای قبلی برای یستها و  کستموفقیت

 ام اطمینام یارند و بر آنهام  ها و اهدافکنند ک  نیاز ب  تالش بیشتری یاری. همچنین ب  مهارتمی

توام  ور و  هوق به    با تغییر یر کیفیت آموزش می (. لذا2662 ،4 و آوزپ کنند )اسنایدرتمرکز می

تحهت تهأثیر قهرار     ها راتحصی ، فرال  دم ح  کناکاوی و هیاانات مثبت مربوط ب  یایگیری آم

 (.2655گارسیا و پکرام، -برینکیای )لینن

یههی  نظهم خهوی بهر   اندیشهی های مثبهت مهارتنشام یای ک  آموزش  یومها یر موری فرضی  یافت     

تهأثیر   آبایآموزام یختر پای  اول یوره اول متوسط   هر خرمیانش یر های آممؤلف تحصیلی و خریه

موسهوی و  ، (5991) آهوانبخش ههای  شپژوهش با پژوههای این یافت (. p<665/6یاری یاری )مرنی

 نقه  از مطیرهی،  به   ؛ 5669)آبهالری و  هولتز    و (2669) رضهوام  ،(5996) یالور ،(5996) همکارام

 با د.همسو می (5966

 آویی یر مدارپ ضرورتی است انکارناپذیر که  افزایش خوینظم گفتتوام یر تبیین این یافت  می    

د فهمیهد بلکه  یر   آموزام ن  تنها مطال  یرسی را ب  خهوبی خواهنه  یر صورت تحقق یافتن آم یانش

تواننهد از نظهر تحصهیلی    منهد  هده و مهی   پذیر، فرهال و عالقه   انگیخت ، مسئولیتامور تحصیلی خوی

مهدی و  آموزانی ک  باورهای خویکارآزیرا یانش؛ (5916توآهی یا ت  با ند )اکبرنژای، پیشرفت قاب 

 ام را ایاره کنند و موانع و فشارهای توانند یایگیرییهند میخویتنظیمی تحصیلی قوی را ر د می

تواننهد  هایشام مثبت با د مهی آموزام نسبت ب  توانایییانشبنابراین اگر باور محیطی را تحم  کنند 

ی عقالنههی و هها ههای تحصهیلی، آرمهام تحصهیلی، سهطح عالقه  یر فرالیهت       بهر روی اناهام فرالیهت   

                                                                 

1. Garland & Fredrickson, Kring, Johnson, Meyer & Penn 

2. Park &Peterson 

3. Eriksen 

4. Snyder &Lopez 
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-مههارت ایهن رو  از  (.5969؛ ب  نق  از آقایی، 2666 ،5یستاوریهای تحصیلی تأثیرگذار با د )کارول

 یج احساسهات های عمهدی به  منظهور تهرو    یتفرال یا یهای یرمان ام  روشک   اندیشیهای مثبت

 افسهریگی  ئهم افرای و بهبهوی عال  یستیمثبت، رفتارهای مثبت،  ناخت و ایراک مثبت، باال بریم بهز

 اغله  باورهها و   که   کویکهام و نوآوانهام    هوی اعهث مهی  ب (2666 یبومیرسهکی، و ال ین)س با دمی

های خوی ب  بررسی اعتقای یانند، با تأم ،می( ناپذیر )غیرقاب  تغییرتفسیرهای خوی را حقایقی خد  

هههای هههارتآمههوزانی کهه  یارای میانههش ههها را مشههخص کننههد.آم بپریازنههد و یرسههتی یهها نایرسههتی

کننهد، بهر   ییهند مترهدترند و خوی را وقف ههدف مه  یچ  اناام منسبت ب  آمهستند  اندیشیمثبت

بهرای   ییهها ها و فرصهت را چالش یزندگ ییراتاند و تغکننده یینو خوی ام تر هستند اوضاع مسلط

ههای  رتمهها  بها آمهوزش  بنهابراین  ؛ (2669مهدی،  )یهد  و تهد یتیانند ن  محدوییشرفت میر د و پ

 اعتمهای  یقیق، همدلی صمیمیت، چوم مؤثری بر مبنای هاییتکنیک از ایماموع  ک  اندیشیمثبت

بهرای   و کهری ها آمایه با ی واری برای مقابل را  آموزامیانشتوام مییاری،  کیدتأ تفاهم و اصالت اولی ،

یأپ  یآاب یدا کنند ک  را پتوانایی  نند و اینت خوی، ب  تال ی حسا   ده یست بزمشکال غلب  بر

صهورتی سهازنده   ها به  کنند و با آم اای مثبت مرنگون ویدایها را ب تفسیرهای بدبینان ، ر امیدی وو نا

-آموزام ییدگاهی واقعک  یانش ندیشی این استامثبتهای آموزش مهارت هدف ازلذا  رو  وند روب

آهام  ) قضهاوت کننهد   یرسهتی اقرهی خهوی به    ند و یربارة مشهکالت و پیدا کن بینان  از خوی و زندگی

 (.5999؛ ترآم  فیروزبخت، 2،2664یبلیو

نگهرش مثبهت و سهالم     یهک  به   آموزامگفت ک  الزم است یانش توامیم یکل بندیآمع یکیر     

که    یزمهان  یهرا ز یابنهد خهوی را ب  یزنهدگ  یممستق یرمسلح  وند تا مس تحصی  و یایگیرینسبت ب  

 یشهتری ب ییا ت  با هند، احسهاپ ارز همند    فرآیند یایگیریاز خوی و  یثبتم ارزیابی آموزامیانش

اندیشی از آمله   های مثبتیر پژوهش حاضر سری  د تا مهارتلذا  (.2669)کوهن و سندی،  یارند

بررسهی   زا،های خوی، سازگاری با  هرایط تهنش   ناسایی افکار، توآ  ب  احساسات، کشف توانمندی

هها، چگهونگی   لف، ارائ  راهبریهای مناسه  بهرای تبیهین و تحلیه  رویهدای     های مخترویدای از آنب 

تها هیاانهات مثبهت یهایگیری      آموزام آموزش یایه  دهای خوی ب  یانشپذیرش و برخوری با ضرف

 .های یایگیری خوی نظم و سامام بخشندآموزام ب  فرالیتافزایش یابد و ب  تبع آم یانش

آمهوزام  توام ب  محدوی کریم آامر  آماری به  یانهش  می حاضر شهای پژوهیر زمین  محدوییت    

فوق را ب  سایر حاهم آامره  آمهاری بها احتیهاط       هاییافت یمترمآبای ا اره نموی ک  یختر  هر خرم

نیروی انسانی و سازندگام فریای آم آامره    یاآامر آموزام هر ک  یانش ییآناااز سازی. همراه می

ههای  ها اهمیت زیهایی یاری بنهابراین بهر اسهاپ یافته      اندیشی آمهای مثبتورهستند لذا توآ  ب  با

                                                                 

1. Carroll 

2. John, W. 
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گیهری از امکانهات رسهان  آمرهی و اسهتفایه از تخصهص و        وی بها بههره  پژوهش حاضر پیشنهای می

ا به همچنهین   ،هها کمهک کهری   اندیشی آمهای مثبتهای مرلمام ب  بهبوی و تقویت مهارتتوانمندی

 ناسهی  نهوین، یر حهوزة روام  آموز هی  گری یهک  هیوة   نمثبت هایهارتآموزش م ک یناتوآ  ب  

وم یر طهول سهال   صورت یک برنامه  مهنظم و مهد    ها ب مهارتاین   وی ک پیشنهای میلذا  با د،می

مههم   نقهش  ب  توآ  با و تحقیقات ب  با استنای . همچنینآموزام آموزش یایه  ویب  یانش تحصیلی

 کهالپ  یر هاهیاام نقش ب   وی،می مرلمام توصی  ب  خویگریام یرییایگ یر تحصیلی هایهیاام

 ازآمله   تحصهیلی  مثبهت  ههای بریم هیاهام  باال یر را خوی سری حداکثر. با ند یا ت  یرپ توآ 

 یهایگیری  از آموزامیانش کنند ک  فراهم فضایی مدرس  یر و برند ب  کار( و امیدواری کالپ از لذت)

 .با ند امیدوار خویپیشرفت  ب  و ببرند لذت

 

یتشکر و قدردان  

محتهرم   یریت، مهد لرسهتام  محترم یانشهگاه  ینمسئول یژهوعوام  ب  یتمام هایاز مساعدت یامپا یر

ک   یزیعز آموزامیانشتمامی  و آبای، مدارپ  هر خرمآبای هرستام خرم 5ناحی   آموزش و پرورش

 گریی.یم یسپاسگزار یمان نمویند، صم یاریپژوهش ما را  ینیر روند ا یریغیب
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