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اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان در
دانشآموزان دختر دوره متوسطه اول
افسانه اکبرپور نیکور ،*1دکتر سعید نجارپور

استادی2

 *1کارشناس ارشد روانشناسي تربيتي ،گروه روانشناسي تربيتي ،موسسه آموزش عالي چرخ نيلوفری آذربایجان ،ایران -تبریز(نویسنده مسئول)
 2استادیار عضو هيئت علمي گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شبستر ،ایران -شبستر

چکیده
این پژوهش با هدف اثربخشي آموزش مهارتهای مثبت اندیشي بر سرزندگي تحصيلي و تنظيم هيجان در دانشآموزان دختر
پایه اول دوره متوسطه اول شهر تبریز انجام شد .روش تحقيق از نوع نيمهآزمایشي ،پيشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود.
جامعه آماری تحقيق کليه دانشآموزان دختر پایه اول دوره متوسطه اول شهر تبریز در سال تحصيلي  1398-99بود .دو
مدرسه که طبق اطالعات موجود در آموزش و پرورش همتا بودند ،انتخاب شدند و دانشآموزان هر دو مدرسه به پرسشنامههای
تنظيم هيجان گراس و جان ( )2003و سرزندگي تحصيلي مارتين و مارش ( )2006پاسخ دادند (پيش آزمون) .از بين افرادی
که در این پرسشنامهها نمره شان یک انحراف معيار پایين تر از ميانگين بود ،به صورت هدفمند  30نفر (در هر گروه  15نفر)
انتخاب شدند .با توجه به روش پژوهش و محدودیتهای موجود به دليل شيوع ویروس کرونا برای اجرای جلسات آموزشي یکي
از مدارس به عنوان گروه آزمایش و مدرسه دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد .سپس گروه آزمایش برنامه آموزش
مهارتهای مثبتاندیشي دریافت کرد اما گروه کنترل هيچ آموزشي دریافت نکرد .پس از پایان جلسات آموزشي ،دوباره هر دو
گروه پرسشنامهها را تکميل کردند (پس آزمون) .برای آزمون فرضيهها از تحليل کوواریانس استفاده شد و نتایج نشان داد
آموزش مهارتهای مثبتاندیشي بر افزایش سرزندگي تحصيلي و تنظيم هيجان دانشآموزان دختر پایه اول دوره متوسطه اول
شهر تبریز تاثير مثبت معنيداری دارد.
واژههای کلیدی :مهارتهای مثبت اندیشي ،سرزندگي تحصيلي ،تنظيم هيجان ،دانشآموزان.

1

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،34فروردین 1400

مقدمه
دوران تحصيل ،دورهای از زندگي است که در آن تغييرات شناختي و اجتمااعي ساریعي اتفاا ميافتاد ازایانرو انطباا و
سازگاری با فرصتها و چالشهای تحصيل ،مورد توجه پژوهشاگران تعلايم و تربيات باوده اسات .در دیادگاههای مختلا
مجموعه توانایيها و استعدادهای دروني که در نحوه این سازگاری دخالت دارند مورد توجه قرار گرفته است از جملاه ایان
توانایيها و استعدادها که زمينهساز سازگاری افاراد در برابار تهدیادها و فشاارها در حيطاه تحصايلي ميشاود ،سارزندگي
تحصيلي1است (علمي منش و فاضلي پور.)1397 ،
سرزندگي تحصيلي به صورت توانایي موفقيت افراد در برخورد با موانع و چالشهای تحصيلي تعریا شاده اسات
(مارتين و مارش .)2008 2،سرزندگي تحصيلي به پاسخ مثبت ،سازنده و انطباقي به انواع چالشهاا و ماوانعي کاه در عرصاه
مداوم و جاری تحصيلي ،تجربه ميشوند اشاره دارد (پوتاوین ،سايمس ،کاانورز و دوگاالس-اوسابورن .)2011 3،همچناين
کوليه ،مارتين ،کوننورس ،هال و جينز ،)2015(4مشخص کردند سرزندگي تحصيلي با احسااس کنتارل در دانشآماوزان در
ارتباط است و نقش اساسي در کنترل رفتاری و هيجاني دارد .افاراد دارای سارزندگي تحصايلي بااتتر ،انگيازش تحصايلي
بيشتری دارند و به آینده تحصيلي خود اميدوارترند و خودکارآمدی باتتری نيز احساس ميکنند (ماارتين ،کولماار ،داوی و
مارش .)2010 5،بهطورکلي سرزندگي تحصيلي به پاسخ مثبت و سازنده به انواع چالشهاا و ماوانعي کاه در عرصاه ماداوم و
جاری تحصيلي تجربه ميشوند ،اشاره دارد (موچراه.)2008 6،
از جمله عوامل دیگری که در حيطه تحصيلي و سالمت روان دانشآموزان ،مورد توجه پژوهشگران تعليم و تربيات
قرار گرفته است ،تنظيم هيجان7است (تورليک و بوژور .)2013 8،تنظيم هيجان به توانایي فهم هيجانات ،تعادیل تجرباههای
هيجاني و ابراز هيجانات اشاره دارد .طبق مدل تنظيم هيجاني گاراس ،تنظايم هيجاان شاامل هماه راهبردهاای آگاهاناه و
غيرآگاهانه ميشود که برای افزایش و کاهش مؤلفههای هيجاني ،رفتااری و شاناختي یاک پاساخ هيجااني روبارو ميشاود
(حائری و شاه نظری .)1396 ،بهطورکلي تجارب هيجان در زندگي روزمره بر سالمت روانشناختي ،فراینادهای انگيزشاي و
پاسخدهي مناسب در برابر مشکالت اساسي و بر کنشهای مختل افراد تأثير ميگذارد (غياثي ،جعفر طباطباایي و نصاری،
 .)1395راهبردهای تنظيم هيجان به نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفي یا رخداد آسيبزا گفته ميشود .تنظايم
هيجان در فرایندهای مختل بهنجاار و نابهنجاار نقاش اساساي داشاته و در برابار محركهاای منفاي و تجاارب هيجااني
ناخوشایند یکي از فرایندهای مهم در روند مقابله است .در مجموع ،تنظيم هيجان ماا را قاادر ميساازد باا انعطااف پاذیری
بيشتری به وقایع متنوع محيطي پاسخ دهيم (واحدی ،هاشمي و عيني پور .)1392 ،تنظيم هيجان باه معناي تاالش افاراد
برای تاثير گذاشتن روی نوع ،زمان و چگونگي تجربه و بيان ،تغيير طول دوره یاا شادت فراینادهای رفتااری ،تجرباي و یاا
جسماني هيجانها است و به طور خودکار یا کنترل شده ،هشيار یا ناهشايار و از طریاق باه کاارگيری راهبردهاای تنظايم
هيجان از جمله باز ارزیابي ،نشخوار فکری ،خوداظهاری ،اجتنااب و باازداری انجاام ميگيارد (گاراس و تامپساون.)2007 9،
تنظيم هيجان سازگارانه با سازگاری و تعامالت اجتماعي مثبت ارتباط دارد .افزایش در فراواني تجربه هيجاني مثبت ،باعا
مقابله موثر با موقعيتهای استرسزا ميشود (جلواني و همکاران .)1396 ،تنظيم هيجان مشتمل بار مادیریت هيجانهاای
مثبت و منفي است که در آن هم عوامل دروني (چون شناخت و هيجاان) و هام عوامال بيروناي (مانناد بافات اجتمااعي و
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حمایت والدین) تاثيرگذار هستند .فرآیندهای مرتبط با تنظيم هيجان ميتوانند آگاهانه یا ناآگاهانه ،خودانگيخته یاا کنتارل
شده اتفا بيافتند (کشکي.)201810،
به نظر ميرسد فراگيری برخي مهارتها ميتواند در سرزندگي و تنظيم هيجاني دانشآموزان مؤثر باشد .از جملاه
این عوامل ميتوان به آموزش مهارتهای مثبت اندیشي11اشاره کرد .مثبت اندیشي یکي از مؤلفههای روانشناساي مثباتگرا
است و عبارت است از شيوهای از فکر کردن که فرد را قادر ميسازد نسبت به نگرشها و احساسها ،عالئاق و اساتعدادهای
خود و دیگران برداشت و تلقي مناسبي داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردی بهترین و عاقالناهترین تصاميم را بگيارد
(کوئيليام .)139012،آموزش مهارت مثبت اندیشي به افراد کمک ميکناد تاا خاود را بهتار بشناساند و پيراماون نظار خاود
درباره خویشتن و جهان کنجکاوی کنند .در آموزش خوشبيني و مثبت اندیشي ،دانشآموزان تشویق ميشوند تا تجربههای
مثبت و خوب را بازشناسند و نقش آنها را در افزایش و ارتقای احترام خود بازشناسي کنند و تواناایي شاناخت جنباههای
مثبت دیگران را کسب نمایند (پور رضوی و حافظيان.)1396 ،
انوری و سرداری ( ،)1398نشان دادند رواندرماني مثبتگرا به افزایش راهبردهاای مثبات و کااهش راهبردهاای
منفي تنظيم هيجان منجر ميشود .خليلي و سرداری ( ،)1398نشان دادند که مداخله مبتني بر روانشناسي مثبتگرا منجر
به کاهش مشکالت تنظيم هيجان و مؤلفههای آن شامل عدم پذیرش پاسخهای هيجاني ،مشکل در رفتار هدفمناد ،مشاکل
در مهار تکانه ،فقدان آگاهي هيجاني ،دسترسي محدود به راهبردها و فقدان وضوح هيجاني نسبت به گروه گواه شده اسات.
ميرغفاری ،محدث شکوری گنجوی ،رهنمازاده و قراخاني ،)1398( ،نشان دادند که آموزش مهارت مثبت اندیشاي باه طاور
 ،)201813در
معنا داری منجر به ارتقا سرزندگي تحصيلي در دانشآموزان دختر ميگردد .آنتوني ،دیور ،انادروتي و کونگاارد (
پژوهشي با عنوان "تفاوتهای فردی در تأثير مداخالت روانشناسي مثبت" به این نتيجه دست یافتند که مداخلۀ مبتني بار
روانشناسي مثبت به طور معني داری بر بهبود نمرات مؤلفههای تنظيم هيجاني همچون سرزنش خاود ،بازارزیاابي مثبات و
سرزنش دیگران در شرکت کنندگان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مؤثر بوده اسات اماا بار ساایر مؤلفاههای تنظايم
 ،)201714باه ایان نتيجاه دسات یافتناد کاه آماوزش
هيجان تأثير معنيداری نداشت .موریش ،ریکارد ،جين ،ولال-برودیک (
مثبت نگری و مداخلۀ مبتني بر روانشناسي مثبت بر افزایش ظرفيت تنظيم هيجان در نوجوانان و افزایش راهبردهای مثبت
 ،)201515باه ایان
و کاهش راهبردهای منفي تنظيم هيجان اثربخش است .رونل ،دنيس ،مک اینرناي ،گانوتياک ،جوناالين (
نتيجه دست یافتند که دانشآموزاني که دارای عاطفه مثبت هستند بيشتر اشتيا تحصيلي دارند .گوئيدبک ،ميکاوتجزك،
 ،) 201516به این نتيجه دست یافتند که مداخلۀ مبتني بر روانشناسي مثبت بار بهباود تنظايم هيجااني بيمااران باا
گروس (
شخصيت مرزی تأثير معنيدار دارد.
آموزش مهارتها در تمامي افراد نميتواند تاثير یکساني داشاته باشاد و مسالما تفاوتهاایي در زميناه اثربخشاي
خواهند داشت .به همين جهت در پژوهش حاضر برای مشخص شدن این تفاوتها ،دانشآماوزان دختار باه عناوان جامعاه
آماری پژوهشي انتخاب گردید تا با تک جنسيتي بودن پژوهش تفاوتهای موجود مشخص گردد .همچنين با توجه به اینکه
دختران به لحاظ عاطفي روحيه آسايبپذیرتری دارناد و همينطاور تغييارات ناشاي از بلاوا و اهميات آن در ایان دورهی
حساس ،نياز به انجام این پژوهش را ميطلبيد .از طرفي ،دانشآموزان بهعنوان رکن اساسي نظام آموزشي ،در دساتيابي باه
اهداف نظام آموزشي نقش و جایگاه ویژهای دارند ،توجه به این قشر از جامعه از لحاظ آموزشي و تربيتي ،باروری و شکوفایي
هر چه بيشتر نظام آموزشي و تربيتي را موجب ميشود (ميکائيلي ،افروز و قليزاده .)1391 ،در جامعه ایراني ،عالوه بر وجود
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مسئله در وضعيت عمومي سرزندگي و تنظيم هيجانات نوجوانان ،دختاران نوجاوان و جاوان مساائل فرهنگاي و اجتمااعي
مضاعفي را تحمل مي کنند که تزم است عوامل و موانع آنها شناسایي و مورد توجه قارار گيارد .باا توجاه باه اهميتاي کاه
سرزندگي تحصيلي و تنظيم هيجاني در سالمت رواني دانشآموزان دختر ایفا ميکند ،و با توجه به موضوع مهم که دختران
امروز مادران آیندهی جامعهی ما هستند باید عوامل و مهارتهایي کاه ميتواناد ایان عوامال را رشاد و گساترش دهناد را
شناسایي نمود.
بنابر توضيحات ارائه شده پژوهش حاضر درصدد پاسخگویي به این سؤال است که آیا آماوزش مهارتهاای مثبات
اندیشي بر سرزندگي تحصيلي و تنظيم هيجان دانشآموزان دختر پایه اول دوره متوسطه اول شهر تبریز تأثير دارد؟

روش :
تحقيق حاضر به لحاظ ماهيت و محتوای کاری ،از نوع نيمهآزمایشي پيشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل است .از طرفاي
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی است.

جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری:
جامعه آماری این تحقيق را کليه دانشآموزان دختر پایه اول دوره متوسطه اول شاهر تبریاز در ساال تحصايلي 1398-99
تشکيل ميدهند  .بر اساس آمار استعالمي از اداره کل آموزش و پرورش شهرستان تبریز ،تعداد دانشآموزان دختر پایاه اول
دوره متوسطه اول شهر تبریز برابر  10136نفر بود .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  373نفار تعياين شاد .بار اسااس
روش نمونهگيری خوشهای چند مرحله ای ،از بين نواحي آموزش و پرورش ،دو ناحيه به صورت تصادفي انتخااب شاده و در
مورد هر ناحيه نيز یک مدرسه به صورت تصادفي انتخاب گردید (طبق اطالعات موجود در آموزش و پرورش این دو مدرسه
همتا بودند) .سپس دانشآموزان به پرسشنامههای تنظيم هيجان و سرزندگي تحصيلي پاسخ دادند .از باين افارادی کاه در
این پرسشنامهها نمرهشان یک انحراف معيار پایينتر از ميانگين بود به صورت هدفمند  30نفار ( 15نفار بارای هار گاروه)
انتخاب شد .با توجه به روش پژوهش و محدودیتهای موجود به دليل شيوع ویروس کرونا برای اجرای جلساات آموزشاي،
یکي از مدارس به عنوان گروه آزمایش و مدرسه دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد.

ابزار:
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه سرزندگي تحصيلي مارتين و مارش ( )2006و پرسشنامه تنظيم هيجان گراس و جاان
( )2003استفاده شد.
پرسشنامه سرزندگی تحصیلی :این پرسشنامه توسط مارش و مارتين ( )2006طراحي شده است .پرسشنامه  9گویه
ال مخالفم ( ،)1مخالفم ( ،)2نظری ندارم ( ،)3موافقم ( )4و
دارد و نمرهگذاری آن بر اساس مقياس ليکرت پنج درجهای کام ا
کامال موافقم ( )5است .مجموع نمرات پرسشنامه ميزان سرزندگي تحصيلي را ميسنجد .هر چه نمره فرد پاسخگو بيشتر
باشد نشان دهنده سرزندگي تحصيلي بات است و برعکس .در این پرسشنامه کمترین نمره برابر  9و بيشترین نمره برابر 45
است .این پرسشنامه در ایران توسط دهقانيزاده و حسينچاری ( )1391ترجمه و هنجاریابي شده است .روایي محتوایي
پرسشنامه را استادان صاحب نظر تأیيد کرده و پایایي آن  0/80گزارش شده است (دهقانيزاده و حسينچاری.)1391 ،
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پرسشنامه تنظیم هیجان :این پرسشنامه شامل  10سوال بوده و به منظور اندازهگيری تنظيم هيجان توسط گراس و
جان در سال  2003تدوین شده است .این پرسشنامه دارای دو بعد است .بعد ارزیابي مجدد شامل سواتت ،8 ،7 ،5 ،3 ،1
 10و بعد سرکوبي شامل سواتت  9 ،6 ،4 ،2است .شرکت کنندگان در یک مقياس ليکرت  7درجهای از به شدت مخالفم
(با نمره  )1تا به شدت موافقم (با نمره  )7پاسخ ميدهند .امتيازات پاسخگو از  10عبارت فو با یکدیگر جمع شده و
حداقل امتياز ممکن  10و حداکثر  70خواهد بود .هر چه نمره فرد پاسخگو بيشتر باشد نشان دهنده تنظيم هيجان بات
است و برعکس .در پژوهش گراس و جان ( )2003همبستگي دروني برای ارزیابي مجدد  0/79و سرکوبي  0/73به دست
آمده است .کاریمن و وینگرهوتس ( )2013همبستگي دروني را برای ارزیابي مجدد  0/83و برای سرکوبي  0/79گزارش
کردند .در ایران حسيني ميزان ضریب آلفای کرونباخ  0/79برای ارزیابي مجدد گزارش کرده است( .بيگدلي و همکاران،
)1392

روش اجرای تحقیق:
دادههای مورد نياز این پژوهش ،به صاورت مياداني از باين دانشآماوزان دختار پایاه اول دوره متوساطه اول شاهر تبریاز
جمعآوری شد .بر اساس فرمول کوکران  373نفر از دانشآموزان دختر به روش خوشهای چند مرحلهای انتخاب شادند .باه
این صورت که از بين نواحي آموزش و پرورش ،دو ناحيه به صورت تصادفي انتخاب شد .سپس از بين مدارس این دو ناحياه
نيز دو مدرسه (از هر ناحيه یک مدرسه) که طبق اطالعات موجود در آموزش و پرورش همتا بودند ،انتخاب شادند و داناش
آموزان هر دو مدرسه به پرسشنامههای تنظيم هيجان و سرزندگي تحصيلي پاسخ دادند (پيش آزمون) .از بين افرادی که در
این پرسشنامهها نمرهشان یک انحراف معيار پایينتر از ميانگين بود ،به صورت هدفمند  30نفر با در نظر گرفتن مالكهاای
ورود به مطالعه چون پذیرش داوطلبانه برای شرکت در پژوهش ،جنسيت دختر و دانشآموزان پایاه اول دوره متوساطه اول
شهر تبریز و مالك های خروج از مطالعه چون ابتال به بيماری خاص و همچنين برخورداری از جلسات مشاوره و رواندرماني
انتخاب شدند و در دو گروه (  15نفر گروه آزمایش و  15نفر گاروه کنتارل ) قارار گرفتناد .باا توجاه باه روش پاژوهش و
محدودیت های موجود به دليل شيوع ویروس کرونا ،برای اجرای جلسات آموزشي ،یکي از مدارس به عنوان گروه آزماایش و
مدرسه دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد .سپس گروه آزماایش برناماه آماوزش مهارتهاای مثبات اندیشاي را
بصورت مجازی در شبکهی آموزش دانشآموزی دریافت کرد اما گروه کنترل هيچ آموزشي دریافت نکارد .در ایان پروتکال
منظور از آموزش مهارتهای مثبت اندیشي ،آموزش برخي از مهارتهای شناختي و رفتااری مثبات اندیشاي ميباشاد کاه
توسط پژوهشگر و به مدت  10جلسه  1/5ساعته طي  10هفته متوالي به صورت گروهي اجرا شد .در هر جلسه بعد از ارائاه
هر یک از رئوس کلي جلسه ،تکليفي پيرامون مطالب بيان شده ارائه و اعضای گروه به تمرین به تکلي داده شده پرداختند.
در پایان هر جلسه نيز تکليفي به اعضا ارائهگردید و اعضا تکالي را برای جلسه بعد انجام ميدادند .در پایان آموزش مجادداا
آزمودنيهای هر دو گروه به پرسشنامهها به صورت مجازی پاسخ دادند (پس آزمون) .شارح مختصاری از جلساات آماوزش
مثبت اندیشي در جدول  1ارائه شده است.
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جدول ( :)1شرح مختصر جلسات آموزش مثبت اندیشی

جلسه

شرح مختصر از محتوای جلسه

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

معارفه ،بيان مقررات گروهي و توضيحات اجمالي پيرامون تفکر
مفاهيم اصلي در مثبت اندیشي  -شناسایي عالئم و نشانههای مثبت اندیشي  -تجزیه و تحليل دیدگاه فرد
مبارزه با افکار منفي  -تغير دادن تصاویر ذهني
استفاده از زبان و سخنان آموزنده  -از نو اندیشيدن درباره باورها  -حفظ رفتارهای مثبت
دوست داشتن خود – احترام گذاشتن به خود  -دشمنان دروني
ایجاد خوش بيني  -ایجاد سر خوشي  -ایجاد اعتماد به نفس  -هدف گزیني
کنترل احساسات و عواط (دور کردن احساس گناه ،کنترل خشم ،مقابله با اضطراب ،اجتناب از حسادت ،ابراز
وجود)
گامهای اساسي برای ابراز وجود -نه گفتن .کنترل وقایع زندگي
ایجاد محيط مثبت  -حفظ سالمتي و اثر آن در مثبت گرایي  -برقراری روابط خوب با دیگران،
مقابله با مشکالت روزمره زندگي  -کنترل وقایع زندگي

هشتم
نهم
دهم

روش تحلیل دادهها:
برای آزمون فرضيههای تحقيق ،از آزمون تحليل کوواریانس استفاده شد .همچنين پيشفرضهای نرمال بودن توزیع
متغير وابسته با آزمون کولموگروف-اسميرنوف ،همگني شيب رگرسيونها با اثر متقابل گروه و پيشآزمون و همگني
واریانس متغير وابسته در گروهها با آزمون لوین بررسي شد.

یافتهها
شاخصهای توصيفي سرزندگي تحصيلي و تنظيم هيجان آزمودنيها در جدول  2ارائه شده است.
جدول ( :)2شاخصههای توصیفی سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان آزمودنیها در گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون و
پسآزمون

متغير

گروه

سرزندگي
تحصيلي
تنظيم هيجان

پسآزمون
پيشآزمون
ميانگين تعدیل
شده
ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار

آزمایش

22/73

6/43

26/20

6/27

25/983

کنترل

22/27

5/96

23/00

5/48

23/217

آزمایش

31/80

9/34

36/40

9/17

36/013

کنترل

31/00

11/01

31/47

10/75

31/854

برای بررسي نرمال بودن توزیع متغيرها از آزمون کولموگروف–اسميرنوف استفاده شده است .با توجه به سطوح معنايداری
به دست آمده نتيجه گرفته ميشود که متغيرهاای سارزندگي تحصايلي و تنظايم هيجاان هام در پايش آزماون و هام در
پسآزمون دارای توزیع نرمال ميباشند (سطح معنيداری بزرگتر از .)0/05
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جدول ( :)3نتایج آزمون کولموگروف–اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

تعداد آماره  Zکولموگروف-اسميرنوف سطح معنيداری
سرزندگي تحصيلي پيش آزمون
سرزندگي تحصيلي پس آزمون
تنظيم هيجان پيش آزمون
تنظيم هيجان پس آزمون

0/638
0/681
0/712
0/808

30
30
30
30

0/81
0/743
0/691
0/532

فرضیه  :1آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان دختر پایهه اول دوره متوسهطه
اول شهر تبریز تاثیر دارد.
برای آزمون این فرضيه ،از تحليل کوواریانس استفاده شده است .پيش فرضهای تحليل کوواریاانس از قبيال نرماال باودن
توزیع متغير وابسته ،همگني شيب رگرسيونها و همگني خطای واریانس متغير وابسته در گروهها بررسي و تایيد شد .نتایج
تحليل کوواریانس در جدول  4ارائه شده است .با توجه به جدول مالحظه ميشود که اثر گروه در سطح احتمال  99درصاد
معنيدار ميباشد ( = 0/60 ،p = 0/001مجذور اتا .)F = 41/16 ،یعني پس از تعدیل نمرات پيشآزمون ،ميازان سارزندگي
تحصيلي در پسآزمون در گروه کنترل و گروه آزمایش دارای تفاوت معنيداری ميباشد .از طرفي ميانگينهای تعدیل شاده
حاکي است که ميزان سرزندگي تحصيلي در گروه آزمایش ( )m = 25/98بطور معنيداری بيشتر از گروه کنترل (= 23/22
 )mاست .بنابراین نتيجه گرفته ميشود که آموزش مهارتهای مثبت اندیشي بر افزایش سارزندگي تحصايلي دانشآماوزان
دختر پایه اول دوره متوسطه اول شهر تبریز تاثير مثبت معنيداری دارد .مجذور اتا برابر  0/60بود که نشان ميدهد شادت
تاثير برابر  0/60بوده و مقدار بزرگي است.
جدول ( :)4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی تفاوت سرزندگی تحصیلی در پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل

منبع تغيير
اثر پيشآزمون
اثر گروه
خطا
کل

مجموع مجذورات درجه آزادی ميانگين مجذورات مقدار  Fسطح معنيداری
932/832
57/271
37/568
19202

1
1
27
30

932/832
57/271
1/391
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0/001
0/001

مجذور اتا
0/961
0/604
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فرضیه  :2آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر تنظیم هیجان دانشآموزان دختر پایه اول دوره متوسطه اول
شهر تبریز تاثیر دارد.
برای آزمون این فرضيه ،از تحليل کوواریانس استفاده شده است .پيش فرضهای تحليل کوواریاانس از قبيال نرماال باودن
توزیع متغير وابسته ،همگني شيب رگرسيونها و همگني خطای واریانس متغير وابسته در گروهها بررساي و تایياد گردیاد.
نتایج تحليل کوواریانس در جدول  5ارائه شده است .با توجه به جدول مالحظه ميشود که اثر گروه در ساطح احتماال 99
درصد معنيدار ميباشد ( = 0/69 ،p = 0/001مجذور اتا .)F = 59/85 ،یعناي پاس از تعادیل نمارات پيشآزماون ،ميازان
تنظيم هيجان در پسآزمون در گروه کنترل و گروه آزمایش دارای تفاوت معنيداری ميباشد .از طرفي ميانگينهای تعادیل
شده حاکي است که ميزان تنظيم هيجان در گروه آزمایش ( )m = 36/01بطور معنيداری بيشتر از گروه کنترل (= 31/85
 )mاست .بنابراین نتيجه گرفته ميشود که آموزش مهارتهای مثبت اندیشي بر افزایش تنظيم هيجان دانشآموزان دختار
پایه اول دوره متوسطه اول شهر تبریز تاثير مثبت معنيداری دارد .مجذور اتا برابر  0/69بود که نشان ميدهد شادت تااثير
برابر  0/69بوده و مقدار بزرگي است.
جدول ( :)5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی تفاوت تنظیم هیجان در پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل

منبع تغيير
اثر پيشآزمون
اثر گروه
خطا
کل

مجموع مجذورات درجه آزادی ميانگين مجذورات
2736/913
129/492
58/42
37522

1
1
27
30

2736/913
129/492
2/164

مقدار F

سطح معنيداری

مجذور اتا

1264/91
59/847

0/001
0/001

0/979
0/689

بحث و نتیجهگیری
نتيجه به دست آمده از فرضيه اول نشان داد که آموزش مهارتهای مثبت اندیشي بر سرزندگي تحصيلي دانشآموزان دختر
پایه اول دوره متوسطه اول شهر تبریز تاثير دارد .نتيجه به دست آمده باا پژوهشهاای باباایي آباراك و صافرزاده (،)1397
علمي منش و فاضلي پور ( ،)1397اسماعيلي ( )1395همسو ميباشد .در تبيين ایان یافتاه ميتاوان گفات کاه ماداخالت
مثبتاندیشي شامل روشهای درماني یا فعاليتهایي است که به منظور ترویج احساسات مثبت ،رفتارهای مثبت ،شناخت و
ادراك مثبت و بات بردن بهزیستي در افراد است .این زمينه خاص از روانشناسي بر موفقيت انسان تمرکز دارد .آموزش تفکر
مثبت به کاهش اضطراب ناشي از تفکرات منفي ،خودتنظيمي شناختي– رفتاری ،کنتارل و مادیریت هيجاناات منفاي و در
نتيجه به بهبود عملکرد تحصيلي ،افزایش باورهای مثبت ،بات رفاتن قادرت تفکار و در نهایات سارزندگي تحصايلي کماک
ميکند .سرزندگي تحصيلي ،مجموعه توانایيها و استعدادهای دروني است که باع سازگاری فراگيران با تهدیدها و فشارها
در حيطه تحصيلي ميشود و در واقع مفهومي از تابآوری را در حيطه روانشناسي مثبت ارائه ميدهد و از آنجاا کاه تجرباه
هيجانهای مثبتي که مداخله مثبتنگر و مثبتاندیشي بر آن تأکيد دارد ،اغلب توانایي بهتری در استفاده از توانمنادیها و
سازگاری در مواجهه با مشکالت زندگي ایجاد ميکند و زمينهساز برخورداری از تعاادل دروناي مناساب و حفاظ آراماش و
خونسردی در مواجهه با مشکالت ميشود ،در نتيجه فرد ميتواند انگيزه شخصي خاود را حفاظ کناد و باه و ساازگاری باا
موقعيتها و جایگزیني افکار مثبت با منفي ميشود و ضریب موفقيت تحصايلي را باات ميبارد .از نتيجاه باه دسات آماده
ميتوان چنين استنباط کرد که احتماتا آموزش مهارتهای مثبت اندیشي اثرات تشویقي دارد و ميتواناد عمال و تفکار در
تحصيل را وسيعتر کند و منجر به دوری از نااميدی و افزایش سرزندگي شود .نشاط ،انبساط و سرزندگي در تحصيل موجب
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شکوفایي استعدادها ميشود و انسان شاداب ،پویا و پرتحرك در زندگي تحصيلي ،برای اهداف خود سرسختانه تالش ميکند
و از این رو از ميزان نشانگان افسردگي ميکاهد.
 ،)200217مبني بر قابل آموزش بودن سرزندگي و خوشبيني و امکاان رشاد
نتایج این فرضيه با رویآورد مثبتنگر سليگمن (
مهارتهای مثبتنگر به واسطه آموزش ،همسو است ،چرا که مطابق با نظر سليگمن ( ،)2002سرزندگي را ميتوان آموخات
و کيفيت آن مانند سایر آموختهها به عالقه و کوشش فرد برای یادگيری آن بستگي دارد .در تبيين نتيجاه باه دسات اماده
 )200618و کارادمااس و همکااران ( ،)2007در
ميتوان گفت مطابق با دیدگاه مدافعان رویآورد مثبتنگر مانند کارادمااس (
آموزش مهارتهای مثبتنگری ،توجه به نقاط قوت و تجارب خوب و شيرین گذشته ،احتمااتا باروز برداشاتهای شخصاي
مثبتتر را از ویش افزایش داده و همين موضوع دانشآموزان را به پذیرش مسئوليت بيشاتر در قباال ارزش و اعتباار خاود
هدایت ميکند و در نتيجه در مهار هيجانات منفي ،رفتارهای تکانشي و سازش نایافتاه ماؤثر واقاع ميشاود .بادین ترتياب
مثبتاندیشي افراد را یاری ميکند تا با تمرکز و تقویت توانمندیها ،ارزش و اعتبار خود را بهتر درك کرده و برای حفظ آن
به اصالح کاستيها و جنبههای منفي رفتار و زندگي خود بپردازند به دیگر سخن تجربه آموزشاي حاضار توانساته اسات از
طریق تغيير نگرش به سوی تمرکز بر ابعاد مثبت خود ،به تقویت خوشبيني ،اميد به آینده و سرزندگي منجار شاده ،ميازان
تابآوری دانشآموزان را بهبود دهد و احساس خودپنداشت بيشتری را در آنها موجب شود.
یافته دوم پژوهش این بود که آموزش مهارتهای مثبت اندیشي بر تنظيم هيجان دانشآموزان دختر پایه اول
دوره متوسطه اول شهر تبریز تاثير دارد .نتيجه به دست آمده با پژوهشهای انوری و سرداری ( ،)1398خليلي و سرداری
( ،)1398صادقي و بيرانوند ( ،)1396غياثي و همکاران ( ،)1395حسين پور ( ،)1394آقاميرلي ( ،)1393آنتوني و همکاران
( ،)2018موریش و همکاران ( ،)2017گوئيدبک و همکاران ( )2015همسو ميباشد .هدف روانشناسي مثبت گرا ،افزایش
کارکرد بهينۀ انسان است و با آزمودن هيجانها به باتبردن عملکرد انسان منجر ميشود .در برنامۀ روان درماني مثبت نگر
یکي از مهم ترین اهداف ،کمک به ارتقا و افزایش ميزان رضایت از زندگي ،شادکامي و بهزیستي افراد است .بر اساس این
رویکرد ،افزایش توانمندی ها ،خودتنظيمي هيجاني مثبت ،تعهد و معنا هم زندگي را شادتر و غنيتر ميسازد و هم باع
کاسته شدن از مشکالت هيجاني ميشود (خانجاني .)1396 ،مثبت اندیشي شکلي از فکر کردن است که بر حسب عادت در
پي به دست آوردن بهترین نتيجه از بدترین شرایط است .نحوۀ تفکر افراد دربارۀ یک رویداد ،شيوۀ برخورد با آن را مشخص
ميکند .تفکر مثبت ،شيوه ای از فکرکردن است که فرد را قادر ميسازد نسبت به رفتارها ،نگرشها ،احساسها ،عالیق و
استعدادهای خود و دیگران برداشت و تلقي مناسبي داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردی ،بهترین و عاقالنه ترین
تصميم را بگيرد (نعيمي و همکاران .)1395 ،ليوبومرسکي و تیوس ( ،)2013معتقدند مداخلههای مثبت گرا با افزایش
هيجان مثبت ،افکار مثبت ،رفتارهای مثبت و ارضای نيازهای اساسي افراد مثل خودمختاری ،عشق و تعلق خاطر و ارتباط،
باع کاهش افسردگي ،افزایش شادکامي و احساس بهزیستي روانشناختي در افراد ميشوند.
برای تبيين این یافته ميتوان به تأثير و کارکرد هيجانهای مثبت اشاره کرد .بنا به اعتقاد فردریکساون (،)2003
ایجاد هيجانهای مثبت در افراد که از تمرینها و مفروضههای اصلي روانشناساي مثبات نگار اسات باه خنثاي کاردن اثار
هيجانهای منفي ،ایجاد و افزایش منابع شخصي ،ارتقای تابآوری روانشناختي ،افزایش ساالمت جسامي و روانشاناختي و
همچنين ایجاد بستر تزم برای بالندگي انسان منجر ميشود .بر اساس این رویکرد ،افزایش توانمندی ها ،هيجانهای مثبت،
تعهد و معنا ،هم زندگي را شادتر و غنيتر ميسازد و هم باع کاسته شدن مشکالت هيجاني ميشود .بطاور کلاي آماوزش
مثبت اندیشي برای افراد ،برای بهبود ارتباط مثبت با خود و دیگران برای اینکه بتوانند احساس خوبي دربااره خاود داشاته
باشند و روابط ارزشمند و مثبتي با دیگران برقرار کنند و برای کنترل احساسات و هيجانات بسيار سودمند و مفياد باه نظار
ميرسد .مثبت اندیشي و پرهيز از افکار منفي راهبردهای خوبي برای مؤثرتر کنار آمادن باا مشاکالت اسات ،خلاق خاوب،
17
Seligman
18
Karademas

9

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،34فروردین 1400

پردازش اطالعات افراد را مؤثرتر ميکند و بهزیستي انسانها را بيشتر ميکند .تنظيم هيجاني نيز شاامل فراینادهایي اسات
که در آن ،افراد نوع هيجانهای خود و نيز چگونگي ابراز آن را درك مينمایند .بنابراین آموزش مثبت اندیشي که بيشتر بار
هيجانات و نحوه درك و ابراز آن تاکيد ميکند ،بر تنظيم هيجان که بر کاربرد آگاهانه و صحيح هيجانها تاکياد دارد ،تااثير
مثبت معني داری دارد .از آنجایي که شناخت ،عاطفه و رفتار کامال در تعامل یکدیگر هستند ،تنظيم هيجان با کنترل توجه
و عواقب شناختي هيجان موجب تغيير عملکرد سيستمهای شناختي (از قبيل حافظه ،توجاه و هشاياری) و ساپس تنظايم
هيجان مي شود .از طرفي چون مثبت اندیشي باع هماهنگ شدن رفتارهاای ساازگارانه و حالتهاای روانشاناختي مثبات
ميشود در بهبود سالمت روان دانشآموزان آنها موثر واقع شده است.
نهایتا ميتوان گفت تجربه هيجانهای مثبتي که روانشناسي مثبتگرا بر آن تاکيد دارد ،اغلب توانایي بهتری برای
سازش یافتگي و بهبود حالتهای هيجاني برای مواجهه با مشکالت زندگي ایجاد ميکند و منجر به تفکر خوشبينانه
ميشود .موریش و همکاران ( ،)2016اشاره داشتند که برنامه آموزش مثبتنگری و مداخله مبتني بر روانشناسي مثبت
منجر به افزایش ظرفيت تنظيم شناختي هيجان در نوجوانان ميگردد .آنتوني و همکاران ( ،)2018اشاره کردند که مداخله
مبتني بر روانشناسي مثبت به طور معنيداری منجر به بهبود نمرات شرکت کنندگان در مؤلفههای سرزنش خود ،بازارزیابي
مثبت و سرزنش دیگران تنظيم شناختي هيجان شده است.
آموزش مهارتهای مثبت اندیشي اثرات تشویقي دارد و ميتواند عمل و تفکر در تحصيل را وسيعتر کند و منجر
به دوری از نااميدی و افزایش سرزندگي شود .نشاط ،انبساط و سرزندگي در تحصيل موجب شکوفایي استعدادها ميشود و
انسان شاداب ،پویا و پرتحرك در زندگي تحصيلي ،برای اهداف خود سرسختانه تالش ميکند و از این رو از ميزان افسردگي
فرد ميکاهد .از طرفي مثبت اندیشي باع هماهنگ شدن رفتارهای سازگارانه و حالتهای روانشناختي مثبت از جمله
عشق و تعلق خاطر را تقویت ميکند و در بهبود سالمت روان دانشآموزان به ویژه نوجوانان دختر ،موثر ميباشد و آنها را
برای تربيت نسلي با نشاط ،مستعد ،خوشبين و اميدوار آماده ميسازد .در نهایت ،استفاده از مهارتهای مثبت اندیشي در
جهت افزایش سرزندگي تحصيلي و تنظيم هيجان دانشآموزان از طریق برگزاری کالسهای فو برنامه در مدارس به
صورت منظم و مداوم و ترویج استفاده از مهارتهای مثبت اندیشي در مدارس و مراکز مشاوره مدارس از طریق آموزش
معلمان و مشاوران مدارس پيشنهاد ميشود.
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Abstract
This study was conducted with the aim of the effectiveness of teaching positive thinking skills on
academic vitality and emotion regulation in first grade female students in the first year of high
school in Tabriz. The research method was quasi-experimental, pretest-posttest with a control
group. The statistical population of the study was all first grade female students in the first
secondary school of Tabriz in the academic year 2009-2010. Two schools were selected based on
peer-to-peer education information, and students at both schools answered the Gross and John
(2003) Emotion Regulation Questionnaire and the Martin and Marsh (2006) Academic Vitality
Questionnaire (pre-test). From the people whose scores in these questionnaires were one standard
deviation lower than the average, 30 people (15 people in each group) were purposefully selected.
Due to the research method and the existing limitations due to the prevalence of coronavirus for
conducting educational sessions, one school was considered as an experimental group and the other
school as a control group. The experimental group then received a positive thinking skills training
program, but the control group received no training. At the end of the training sessions, both groups
completed the questionnaires again (post-test). Analysis of covariance was used to test the
hypotheses and the results showed that teaching positive thinking skills has a significant positive
effect on increasing the academic vitality and emotion regulation of first grade female students in
the first year of high school in Tabriz.
Keywords: Positive Thinking Skills, Academic buoyancy, Emotion Regulation, Students
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