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 کودکان بر شادی  اندیشیمهارت های مثبت  آموزش تاثیر 

 3، جلیل فتح آبادی 2، شهریار شهیدی*1الیا بحیرائی

 ، تهران، ایرانبهشتیشناسی عمومی، دانشگاه شهید کارشناسی ارشد روان 1
 ، تهران، ایران ، دانشگاه شهید بهشتیو سالمت بالینی شناسیروانگروه  2
 ، تهران، ایراندانشگاه شهید بهشتی ،تربیتی و تحولی شناسیگروه روان 3

 

 چکیده 

بسته آموزشی مهارت های مثبت  تاثیرتعیین .. هدف پژوهش حاضر شاد بودن از موضوعات کلیدی در روان شناسی مثبت است
از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه  این مطالعهدختر بود. روش  دانش آموزکودکان اندیشی بر شادی 

در دسترس از میان روش نمونه گیری بودند که به  سال 11-9دانش آموزان دختر سن  نفر 60تعداد . شرکت کنندگان بودکنترل 
ها و رای سنجش شادی از دو  مقیاس چهرهدر این پژوهش ب انتخاب شدند. دبستان های دخترانه شهر تهران اندانش آموزکلیه 

که آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش شادی دانش آموزان  این پژوهش نشان دادهای . یافتهشادی ذهنی استفاده شد
مهارت دی نسبت به گروه کنترل شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که آموزش و منجر به افزایش معنادار نمرات شاموثر بود 

 منجر به افزایش شادی دانش آموزان دختر خواهد شد.  های مثبت اندیشی

 دانش آموزان اندیشی؛مهارت های مثبت ؛ آموزش : شادیهاکلید واژه

 

 

 مقدمه

رسد انسان به خوبی قادر نیست پیش بینی کند چه است. به نظر میشاد بودن از مسائل و موضوعات اساسی در روانشناسی مثبت 
کند. این یافته موجب شده تا روان شناسان مثبت گرا برای غنی کردن زندگی انسان نظریه پردازی و برنامه ها و اتفاقاتی او را شاد میرویداد

کند که شامل: زندگی اندازه گیری و قابل آموزش تقسیم می روانشناسی مثبت گرا شادی را به سه بخش قابل(. 139۴ریزی نمایند )شهیدی،
(، زندگی متعهدانه و یا با اشتیاق )نقطه مقابل هیجان مثبت بوده و به معنای به کارگیری تخوشایند یا هیجان مثبت ) مانند عشق و لذ

با معنا و هدف دار )شناخت و استفاده از نقاط  های زندگی است( و زندگیهای خود برای روبرو شدن با چالشحداکثر نقاط قوت یا توانایی
های خود برای تعلق داشتن و خدمت به چیزی واالتر از خود( که در روابط بین فردی و یا عاملی فراتر از وجود خودمان قوت و توانمندی

 (.2009بهبود می یابد )سلیگمن،  
های مثبتی را در زندگی  خود تجربه کنند. زندگی زمانی هیجان رسند که بتوانندافراد زمانی به زندگی خوشایند یا لذت بخش می 

های مختلف زندگی از جمله کار و تربیت فرزندان عمیقا در گیر شود. زندگی با معنا مستلزم شود که فرد در حوزهمتعهدانه احساس می
باشد. لذت زمانی اهمیت دارد که متعهد ر از ما میها برای خدمت به چیزی است که معتقدیم واالتاستفاده از برترین توانمندی و توانایی

 (.  2002) سلیگمن،  دما باشن اختیاربودن و معنا هر دو در 
های روانی  بیماری ی در برابردر انسان وجود دارد که به عنوان سپر قابلیت هاییفرض بر این است که  گرا شناسی مثبت در روان

شناسان مثبت گرا فقط درمان و پیشگیری از اختالالت نیست بلکه ارتقای سطح سالمتی و پیدا هدف روان (. 2002)سلیگمن، کنند می عمل
نمودن روش هایی است که افراد با استفاده از آن می توانند احساس شادی بیشتری کنند. برای سالمت روانی نه تنها باید به سمت 

راستا روان شناسان مثبت گرا به تدوین و بررسی ابعاد  ننمود. در ایپیشگیری و درمان رفت، بلکه باید به ارتقای سطح سالمتی توجه 
مختلف بهزیستی روان شناختی ) مانند داشتن هدف در زندگی و باورهایی که به زندگی معنا می دهد( و اجتماعی ) مانند داشتن نگرش 

کند( پرداخته اند. زیرا تصور بر این است که رشد مثبت مثبت نسبت به دیگران و احساس اینکه فرد می تواند چیز ارزشمندی به جامعه ارائه 
ای آشنا شده و چگونگی به کارگیری آن های سازندههنگامی که کودکان با مهارت(. 139۴فرد در این ابعاد موجب شادی می شود )شهیدی، 

تصمیم بگیرند. این موضوع  همچنین بهترکرده و  فکر بهترهای مختلف در نوجوانی و بزرگسالی، می توانند را فراگیرند، در برخورد با موقعیت
این حس را  کودکانپیدا کنند. زمانی که  را باعث می شود که نقش خود را موثر دانسته، احساس کنترل و تسلط بر افکار، موقعیت و شرایط
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یابد. به گونه ای که عملکردشان بهبود میدانند خود در اوضاع نقش دارند، آرامش و عزت نفس پیدا کرده و داشته باشند، به این دلیل که می
 (. 1393، قنواتی کنند )چم زادهحتی اگر با ناکامی مواجه شوند، به صورتی منطقی و موثر برخورد کرده و حل مسئله می

و هیجان  ای که بین یادگیریدر سراسر جهان شیوع باالی افسردگی در افراد جوان، افزایش ناچیز رضایت از زندگی و تاثیر فزاینده
دهند که مواردی مانند های الزم شاد بودن در مدارس است. شواهد زیادی نشان میمثبت وجود دارد نشان دهنده ضرورت آموختن مهارت

)شیوع گسترده افسردگی و افزایش بسیار  تواند به کودکان در مدارس آموزش داده شود. با توجه به دالیل یادآوری شدههیجان مثبت می
گرایی، توجه و فکر ی و تاثیر فزاینده شادی بر یادگیری(،  آموزش ذهن و عواطف مثبت در مدارس ضروری است. آموزش مثبتناچیز شاد

گذرانند، نگر را در کودکان دانش آموز بهبود می بخشد. از آنجا که کودکان بیشترین زمان روز یا بیداری خود را در مدارس میخالق و جامع
زمره آنها با معلمان، همساالن و سایر افراد در مدرسه مهم بوده و مدارس مکان بسیار خوبی برای برنامه بهزیستی تعامالت و تجربیات رو

دوران دبستان، در یادگیری کودکان برای مسائل مختلف اهمیت حیاتی دارد. اساس فراگیری و آموزش  .(2009سلیگمن و همکاران، ) است
 باشد. پذیری در این سنین می

 اندیشی مثبت هایمهارت آموزش تاثیر دبستان، سنی گروه خصوص به افراد، روانی بهداشت پایدار در شادی نقش به توجه بابنابراین 
ضروری است و می تواند به عنوان راهکاری نو در  گرفته است قرار مورد بررسی تحقیق در ایران در این بار اولین برای شادی کودکان که بر

های مثبت تاثیر بسته آموزشی مهارت بررسی ،مطالعه حاضر های روانی کودکان مورد توجه قرار گیرد. از این رو هدفیبپیشگیری از آس
 است.اندیشی بر شادی دانش آموزان 

 

 روش

 شرکت کنندگان
 انکلیه دانش آموز پژوهشاین مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه مورد  

بدین ترتیب که در یک منطقه جغرافیایی شهر تهران از بین  بود.در دسترس به صورت روش نمونه گیری و دبستان های دخترانه شهر تهران
نه سه واز هر مدرسه بر اساس حجم نموو از بین فهرست مدارس دخترانه آن منطقه، دو مدر انتخابمناطق آموزش و پرورش یک منطقه 

نفر، با استفاده از روش انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش )  60بعد از انتخاب . ندبه صورت تصادفی انتخاب شددانش آموزان  س ها کال
 دقیقه ای، 90جلسه  12( واگذار شدند. در ابتدا پیش آزمون برای هر دو گروه اجرا شد و سپس برای گروه آزمایش در 30نفر( و کنترل ) 30

در پایان از هر دو دریافت نکرد. مثبت اندیشی هیچ مداخله گروه کنترل  اجرا شد ولی "های مثبت اندیشی برای کودکان مهارت"آموزش 
 گروه پس آزمون گرفته شد. 

 ابزار 
یک گویه )به طور کلی، معموال احساس شما چگونه است ؟( با هفت گزینه دارد ) هفت تصویر  : این مقیاسمقیاس چهره ها( 1 

 از. ( که به صورت افقی مرتب شده اند و احساس کودک را با حالت های مختلف صورت نشان می دهدتا خیلی شاد غمگین آدمک خیلی

 (7)نمره شاد خیلی ( تا1)نمره غمگین خیلی از اوست احساس بیانگر که را پاسخی کودک شود و می پرسیدهدر مورد احساس او  کودک
) هلدر،  . اعتبار و پایایی این مقیاس در مطالعات مختلف رضایت بخش بوده و به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته استمی کند انتخاب

 (.1393بوگر، )فیروزی و رحیمیان محاسبه شده است 0/ 82 بازآزمایی روش این مقیاس به پایایی ضریب ایران در .(2010کلمن و ولس، 
برای  خیلی شاد 7کمتر شاد تا نمره 1ازنمره )شـامل چهار سـؤال با طیف لیکرت هفت گزینه ای  : این مقیاسمقیاس شادی ذهنی (2

 دهنده نشان 28 نمره کمترین میزان شادی و دهنده نشان ۴نمره بدین ترتیب که نمره گذاری می شود.  28 تا ۴که از هر سوال( است

انجام شد  2016سال  ضریب پایایی این مقیاس در یک مطالعه اخیر که توسط آقابابایی و همکاران دردر ایران  .شادی است میزان بیشترین
 گزارش گردید.  79/0

آزمایش اجرا شد. دقیقه ای برای گروه  90جلسه  12: این پروتکل در آموزش مهارت های مثبت اندیشی برای کودکان( پروتکل 3
من "در این پژوهش محتوای آموزش بر اساس کتاب آموزشی ت اندیشی: ثببسته آموزشی مهارت های م خالصه پروتکل بدین شرح هست:

بر اساس مفاهیم و اصول  ها بود. این مهارت ( 1393)چم زاده قنواتی ، "آموزش مهارت های مثبت اندیشی برای کودکان :و اندیشه هایم
 فکری، بارش کاربرگ، کالسی، تمرین های از کتاب الذکردر فوق های در آموزشِ کلیه مهارتطراحی شده است. سی مثبت روان شنا

دانش آموز  هر و افتاده اتفاق خودکارآمدی و تجربه بر مبتنی فعال، یادگیریِ تا است، شده استفاده نقش بازی های و گروهی های فعالیت
 .گیرد فرا نیز را شخصی عمل استقالل ها، خود با مشارکت در فعالیت
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 شیوه اجرا
( واگذار شدند. در ابتدا پیش 30نفر( و کنترل ) 30نفر، با استفاده از روش انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش )  60بعد از انتخاب 

های مثبت اندیشی برای مهارت"آموزش  دقیقه ای، 90جلسه  12آزمون برای هر دو گروه اجرا شد و سپس برای گروه آزمایش در 
به دانش دقیقه ای  90جلسه  12 در آموزشی محتوی این. دریافت نکردمثبت اندیشی هیچ مداخله گروه کنترل  اجرا شد ولی "کودکان

در صورت  ،ینداشتن مشکل خاص روان، سال 11-9دانش آموزان دختر سن  ؛عبارت بوداین پژوهش  ورود به یها اریمع آموزان ارایه شد.
. در پایان از هر دو گروه پس خانواده یاز اعضا یکیمانند فوت  ینیب شیقابل پ ریاتفاقات غ و  بتیسه جلسه غ ای مطالعه و لیتکم عدم

 آزمون گرفته شد و داده های به دست آمده تجزیه و تحلیل شدند.
 

 نتایج

سنی  استاندارد انحراف و سال بودند. میانگین 11 تا 9  سنی دختران دبستانی با دامنه پژوهش این دانش آموزان شرکت کننده در
 )مشاهده نشد  معناداری آماری تفاوت کنترل آزمایش و گروه بین بود و 03/10±85/0 کنترل روهودر گ 10 ±83/0گروه آزمایش در
05/0P≥ .)پیشه ها و شادی ذهنی شادی بر اساس دو مقیاس چهر نمرات (شاخص های میانگین و انحراف استاندارد) توصیفی اطالعات 

 شادی میانگین نمرات گرددمی مشاهده این جدول در که گونه همان .است شده ارایه 1 شماره جدول در دو گروه در آزمونپس و آزمون

 است. داشته کنترل افزایش مقایسه با گروه در آزمونپس و آزمون درمرحله پیش آزمایش گروه در
 

 1جدول         
 و کنترل آزمایشگروه  دو درس آزمون پ و در مراحل پیش آزمون یشاد و انحراف معیار نمرات میانگین        

 گروه متغیر 
 پس آزمون پیش آزمون

 استانداردانحراف  میانگین استانداردانحراف  میانگین

    ها چهره اسیمق براساسشادی 
03/۴ آزمایش  35/1  10/5  26/1  

07/۴ کنترل  28/1  13/۴  ۴5/1  

 شادی ذهنی اسیمق براساسشادی 
87/18 آزمایش  59/1  17/21  28/1  

73/18 کنترل  9۴/1  90/18  66/1  

اندازه های بدست آمده در پیش آزمون به عنوان  وشد استفاده آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره   از مداخله تأثیر بررسی منظور به
شادی بر اساس دو مقیاس  نتایج نشان داد که  نمرات کووریت در نظر گرفته شد و نمرات پس آزمون بعد از تعدیل با هم مقایسه شدند.

با توجه به (. 2جدول )است یافته آزمون در گروه آزمایش افزایش پیش به نسبت معناداری طور به آزمون درپس چهره ها و شادی ذهنی
پیش تاثیر دارد. ان دختر دانش آموزآموزش بسته مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش شادی توان نتیجه گرفت که می ،نتایج بدست آمده

واریانس ها ویلک و همسانی -فرض های اصلی آزمون تحلیل کوواریانس شامل نرمال بودن توزیع پراکندگی متغیر وابسته با آزمون شاپیرو
با آزمون لوین تایید شدند. همچنین برای بررسی  پیش فرض همگنی خطوط رگرسیون تعامل بین گروه و پیش آزمون وارد تحلیل شد که 

 دار بودن تعامل بین گروه و پیش آزمون برقرار بود.اشرط عدم معن
  

 2جدول  
 و شادی ذهنی هااساس مقیاس چهره برهای مثبت اندیشی بر افزایش شادی آموزش مهارتنتایج تحلیل کواریانس تاثیر           

 
 متغیر

 مجذور اتا سطح معناداری F میانگین   مجذوررات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 شادی براساس
 مقیاس چهره ها

76/1۴ گروه  1 76/1۴  39/17  001/0>  23/0  

39/۴8 خطا  57 8۴/0     

 شادی براساس
 مقیاس شادی ذهنی

56/7۴ گروه  1 56/7۴  68/36  001/0>  39/0  

8۴/115 خطا  57 03/2     
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 ثبح

نتایج این پژوهش دختر انجام شد.  آموزاندانشبر شادی  اندیشی های مثبتمهارت ربخشی آموزشثااین مطالعه با هدف بررسی 
این پژوهش با  نتایج افزایش شادی شده است. در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل موجب  مثبت اندیشیهای نشان داد آموزش مهارت

نگر انجام شده در مدارس نشان دهنده فواید و تاثیر مثبت ای مثبتتحقیقات مداخلهدست آمده از تحقیقات دیگر همسو بوده است. ه نتایج ب
ورد مطالعه انجام شده نشان داد م 51متاآنالیز با بررسی یک باشد در آموزان میدانشرتقای سالمت روان و بهزیستی این گونه مداخالت در ا

شان داد افرادی که  دهند. این بررسی همچنین نو بهزیستی و سالمت را افزایش می نگری عالئم افسردگی را کاهشمداخالت مثبت
  .(2009لیوبومیرسکی، دهند به طور قابل توجهی شادترند )سین و های مثبت انجام میفعالیت

گرا بر افزایش شادی، احساس مثبت، های درمان مثبتانجام شد تاثیر آموزش (2009) ه توسط سلیگمن و همکارانشدر پژوهشی ک
هایی برای درمانی گروهی، آزموندر خصوص مثبت (2002ای دیگر توسط سلیگمن )مطالعه زندگی معنادار و متعهدانه گزارش شد. در

نشان داد گروهی که مداخالت روانشناسی  م افسردگی و رضایت از زندگی و شادی بیشتر به کار گرفته شد. نتایج حاصلسنجش عالئ
تری در آزمون افسردگی بک داشتند و این در حالی بود که رات پایینگرا را دریافت کرده بودند حتی تا یکسال بعد از اتمام جلسات، نممثبت

 .عالئم افسردگی در دامنه خفیف تا متوسط بودندگروه کنترل همچنان از نظر 
های مختلفی در زمینه پژوهشبت اندیشی بر شادی کودکان در ایران یافت نشد، اما  ثبخشی مداخله مرثای در زمینه بررسی امطالعه

بر شادی و عملکرد تحصیلی  راهای مثبت اندیشی تاثیر مهارت (2016) پناهی و همکاران .نگری در ایران انجام شده استمثبت مداخالت
های مثبت اندیشی در دانشجویان دختر ای در شهر همدان مهارترستانی شهر شیروان گزارش نمودند. در مطالعهآموزان دختر دبیدانش

 (. 2016 افشاری معاصر،ها گردید )موجب افزایش شادی و کاهش اضطراب آن
 به توجه با و. باشد کشور در پژوهشگران توسط بعدی تحقیقات برای مقدماتی مطالعه یک عنوان به تواندحاضر می تحقیق نتایج

. گیرد قرار استفاده مورد مختلف سطوح در آموزشی اندرکاراندست و ریزانبرنامه بهتر گیریتصمیم برای کشورمان اجتماعی بستر و فرهنگ
 مثبت هایآموزش. باشد آموزشی سیاستگذاران و ریزانبرنامه توسط هابرنامه گونه این شروع برای موثری گام تواندمی مطالعه این همچنین

 و توجه نیز مورد پرورش و آموزش در مربوطه مسئولین توسط مدارس آموزاندانش درسی محتوای در احتمالی گنجاندن برای تواندمی
 سنی هایگروه و بت اندیشی بر شادی پسران ثم هایمهارت اثربخشی تا در تحقیقات بعدی شودمی پیشنهاد در خاتمه .گیرد قرار بررسی

 .گردد بررسی دیگر
 

 منابع

 .پویش اندیشه. نشر من و اندیشه هایم: آموزش مهارت های مثبت اندیشی برای کودکان.(1393)  .زاده قنواتی م چم
 .تهران: نشر قطرهپ دوم. چا، آشنایی با آخـرین نظریـه هـا و پـژوهش هـای علمی روانشناسی شادی: (.139۴) .شهیدی، ش   

-252(, 63)16 ,مجله اصول بهداشت روانی .سال 12 تا 6 کودکان سرزندگی ترسیمی مقیاس پایایی و اعتبار(. 201۴. )، ا رحیمیان بوگر ، م،فیروزی   
260. 

Afshari Moaser, Z. )2016). Effectiveness of positive thinking skills Training on Hamedan Students 

Anxiety and Happiness. Specialty Journal of Psychology and Management, 2 (3), 72-79. 

Aghababaei, N., Sohrabi, F., Eskandari, H., Borjali, A., Farrokhi, N., & Chen, Z. J. (2016). Predicting 

subjective well-being by religious and scientific attitudes with hope, purpose in life, and death 

anxiety as mediators. Personality and Individual Differences, 90, 93-98. 

Holder, M. D., Coleman, B., & Wallace, J. M. (2010). Spirituality, religiousness, and happiness in 

children aged 8–12 years. Journal of Happiness Studies, 11 (2), 131-150. 

Panahi M. et al. (2016). Impacts of positive thinking skills up on happiness and performance of first 

level high school girls of Shirvan, International Academic Journal of Innovative Research, 3(6), 1-

8. 

Seligman, M. E. P. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your 

potential for lasting fulfillment. New York: Free Press. 

Seligman, M. E. P., Ernest, R. M., Gillham, J., Peivich, K., & Linkins, M. (2009). Positive education: 

Positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 35, 293-311. 

Sin, N. L., & Lyubomirsky, S. (2009). Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms with 

positive psychology interventions: A practice-friendly meta-analysis. Journal of Clinical 

Psychology, 65(5), 467–487. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

