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 چکیده
 بر یاندیشمثبت مداخله بخشی اثر بررسی هدف با حاضر پژوهش
 آماري جامعه شد. انجام نور پیام دانشگاه دانشجویان تحصیلی سرزندگی

 درسال نطنز نور پیام دانشگاه کارشناسی مقطع دانشجویان کلیه
 با آزمایشی نیمه نوع از پژوهش روش بودند. 1394-1395 تحصیلی
 30 دانشجویان میان از بود. کنترل گروه با نآزموپس و آزمونپیش طرح
 و کرده کسب تحصیلی سرزندگی آزمون در را نمره کمترین که نفر

 گروه دو به تصادفی صورت به و انتخاب داشتند، همکاري به تمایل
 هشت طی یاندیشمثبت آموزش شدند. تقسیم کنترل و آزمایش مساوي
 شد. برگزار آزمایش وهگر براي گروهی صورت به واي دقیقه 60 جلسه
 زاده دهقانی و چاري تحصیلی سرزندگی نامهپرسش پژوهش ابزار

 آزمونپس و آزمونپیش صورت به گروه دو هر مورد در که بود )1391(
 شدند. تحلیل متغیره چند کوواریانس آزمون از استفاده باها داده شد. اجرا
 تحصیلی سرزندگی بر یاندیشمثبت مداخله که داد نشان نتایج

 نتیجه بنابراین ؛(P <0/05) است موثر معناداري طور به دانشجویان
 بهبود و افزایش براي اندیشیمثبت مداخله از توانمی که گیریممی

  .دکر استفاده دانشجویان تحصیلی سرزندگی
  

  کلیدي واژگان
  .دانشجویان تحصیلی، سرزندگی ی،اندیشمثبت

 
 
 
 
 

Abstract 
This study aimed to investigate the effectiveness of 
positive thinking intervention on academic Buoyan-
cy of students of Payame Noor University. The sta-
tistical population of the study consisted of all un-
dergraduate student of Natanz in the academic year 
of 2016- 2017. The method used in this study is 
semi-experimental whit pretest-posttest control 
group design. 30 students who had a low score in 
Buoyancy test were selected and randomly assigned 
to experimental and control groups. Positive think-
ing training during 8 sixty minute sessions was pre-
sented to the experimental group. The instrument 
used in the study was the academic Buoyancy test of 
Dehghanizadeh & Chary that as pre-test and post-
test was applied to both groups. 
Data were analyzed by multivariate covariance test. 
The results showed that positive thinking interven-
tion has a significant effect on the academic Buoy-
ancy of Student. (p<0.05). Therefore, it can be con-
cluded that positive thinking can be used to increase 
and improve the students' academic Buoyancy. 
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  مقدمه
 که است هاسال تحصیلی عملکرد بر مؤثر عوامل به توجه
 که آنجا از. است قرار گرفته متخصصان توجه مورد

 دستیابی در آموزشی، نظام اساسی رکن عنوانبه دانشجویان
 توجه دارند، ايویژه جایگاه و نقش آموزشی نظام اهداف به
 و باروري تربیتی، و آموزشی لحاظ از جامعه از قشر این به

 موجب را تربیتی و آموزشی نظام بیشتر چه هر شکوفایی
 عباسی از نقل به؛ 1392 زاده، قلی افروز، شود (میکاییلی،می
 است زندگی از ايدوره ،تحصیل . دوران)1394 همکاران، و
افتد؛ می اتفاق سریعی اجتماعی و شناختی تغییرات آن در که
هاي چالش وها فرصت با سازگاري و انطباق رواین از

است  بوده تربیت و تعلیم پژوهشگران توجه مورد تحصیل،
 سلیمانی مرادي و ، چاري،زاده دهقانی ؛2006 ،1(پیتوس
 و هاتوانایی مجموعه مختلف هايدیدگاه در ).1394 خشاب،
 دارند دخالت سازگاري این نحوه در که درونیهاي استعداد
 وها توانایی این جمله ازاست؛  تهگرف قرار توجه مورد

 و تهدیدها برابر در افراد ساز سازگاريزمینه که استعدادها
 2تحصیلی سرزندگی شودمی تحصیلی حیطه در فشارها
 برايتوانایی فرد  بیانگر ساده زبان به 3سرزندگی .است

سازش یافتگی مجدد در برابر شرایط نامطلوب و عوامل 
 سرزندگی. )2010 ،4زینکر( زاي زندگی استتنیدگی
 5مثبت یشناسروان درون از که است ايسازه تحصیلی
 در را 7تحصیلی آوريتاب و) 2014 ،6(مارتین برخاسته
 این به کند ومی منعکس مثبت یشناسروان زمینه چارچوب
 با تا کند توانا را دانشجویان تواندمی که دارد اشاره واقعیت
 نمرات همچون تحصیلیهاي چالش و موانع با موفقیت،
 در که هاییدشواري و سخت تکالیف امتحان، فشار ضعیف،
 ،8مارش و مارتین( ندکنمقابله  دهدمی رخ تحصیل طول

2008 .(  
 مثبت، پاسخ به تحصیلی سرزندگی به عبارتی دیگر،

 عرصه در که موانعی وها چالش انواع به انطباقی و سازنده

                                                
1. Pettus 
2. Academic Buoyancy 
3. Buoyancy 
4  . Resinck 
5  . Positive Psychology 
6. Martin 
7  . Resilience Education 
8. Martin & Marsh  

دارد  وند اشارهش می تجربه تحصیلی، جاري و مداوم
 ؛2201 ،9اُسبورن داگالس ،سیمز ،کونورس پوتواین،(

 ،آموزشی محیط ). در1393، عباسی پورعبدل، قرامکی،
 مشکالت و موانع وجود اب سرزندگی داراي انآموزدانش

 موفق باالیی سطح در اقتصادي و فرهنگی اجتماعی،
 محیط در را سرزندگی). 2004 ،10پادیال و کابررا(شوند می

 و مدرسه در باال بسیار موفقیت احتمال عنوانبه آموزشی
هاي دشواري و مصائب با وجود زندگی هايموقعیت سایر

 و ). مارتین1393 ،و همکاران دانند (پورعبدلمی محیطی
 نشان متوسطهمقطع  انآموزدانش بررسی با) 2006( مارش
 انگیزه افزایش یا کاهش در سرزندگی میزان که دادند

 در) 2002(مارتین . دارد مهمی نقش انموزآدانش تحصیلی
هاي عامل که داد نشان متوسطه انآموزدانش مطالعه

 پشتکار و پایین اضطراب ریزي،برنامه کنترل، ،خودکارامدي
 سرزندگی مهم هايکننده بینیپیش عنوانبه تالش و

 نشان) 2006( 11هوان و انگ. هستند انآموزدانش آموزشی
 بهزیستی مقداري از واریانس یلی،تحص سرزندگی که دادند
 سرزندگی باالتر سطوح. کندمی تبیین را هیجانی و روانی

. کندمی بینیپیش را منفی و مثبتهاي هیجان آموزشی،
 کمک سرزندگی داراي افراد به مثبت هايهیجان تجربه
. بیایند کنار بهتر روزمرههاي استرس بتوانند با که کندمی
 سرزندگی که دادند نشان) 2004( 12سون فردریک و توگاد

 هايهیجان با و مستقیم رابطه مثبت هايهیجان با آموزشی
 براون، فردیکسون، کوهن،. دارد معکوس رابطه منفی
 که دادند نشان آموزاندانش بررسی با) 2009( 13میکلز
 از رضایت و آموزشی سرزندگی افزایش مثبت،هاي هیجان
 و خستگی ،عالقگیبی .کندمی بینیپیش را زندگی

 سرزندگی مقابل نقطه عنوان به(تحصیلی  فرسودگی
 انآموزدانش تحصیلی عملکرد با معکوس رابطه) تحصیلی

 و عباسی از نقل ؛ به1392 همکارن و میکاییلی(دارد 
  ).1394 همکاران،
 بر تحصیلی عملکرد و یادگیري بر هیجان و عاطفه تأثیر

 از را فرد توجه نگرانی و منفی نیست. تفکرات پوشیده افراد

                                                
9. Pvtvayn, Kvnvrs, Sims, Douglas-Osborn  
10  . Cabrera& Padilla 
11. ANG & Hwan 
12. Tvgad & Frederick Sun   
13. Cohen, Frdyksvn, Brown, Myklz  
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 هاينشانه از یکی که اضطراب کند.می دور درسی تکالیف
 توجه با .کندمی ایجاد اختالل فرد توجه در ،است منفی تفکر
 منابع مزاحم تفکرات این فعال، حافظه محدود ظرفیت به

 نظر مورد تکلیف انجام صرف باید که توجهی و شناختی
 موارد بعضی در یحت ؛دهندمی اختصاص خود به شود

 اطالعات، پردازش الگوي از بازیابی مرحله در دانشجویان
 نارسایی دچار دادن امتحان هنگام و شوندمی اشکال دچار
 که هاییراه از یکی ).1390 ،1شانک و (پینتریچ شوندمی

 ظرفیت ارتقاي و افراد مثبت باورهاي و نگرش بهبود باعث
 مثبت تفکر .است بتتفکر مث شود،می آنان شناختیروان
 عبارت و است 2گرامثبت یشناسروان هايمؤلفه از یکی
 نسبت سازدمی قادر را فرد که کردن فکر از ايشیوه از است
 و خود استعدادهاي و عالئق ها،احساس وها نگرش به

 حفظ با و باشد داشته مناسبی تلقی و برداشت دیگران
 بگیرد را تصمیم ترینعاقالنه و بهترین خونسردي و آرامش

  ).1390 ،3کوئیلیام(
توسط  1998در سال  گرامثبتی شناسروانرویکرد 

؛ به نقل از 2013، (سلیگمن پیشنهاد شد 4مارتین سلیگمن
 وها توانایی بر جنبش این ).1394 نوفرستی و همکاران،

 و رشد جستجوي در و دارد تمرکز رفتاري مثبتهاي جنبه
 انشناسروان که ريتصوی است؛ جامعه و فرد توسعه
 و بینانهخوش دهندمی دست به انسان طبیعت از گرامثبت

استعداد  انسان که دارند باور آنها زیرا است، امیدوارکننده
 ،5لسکو( دارد را رسیدن کمال به و شکوفایی گسترش،

 . مداخالت)1394 آقاعلیخانی، و آخوندي از نقل ؛ به2012
 هايفعالیت با مانیدر هايروش شامل مثبت یشناسروان
 مثبت، رفتارهاي مثبت، احساسات ترویج منظوربه عمدي
 بردن باال براي هاییفعالیتمثبت و  ادراك و شناخت
 ازجمله مثبت، تفکر آموزش .است افراد بهزیستی
 اضطراب کاهش جهت در است که شناختی هايآموزش
-شناختی خودتنظیمی به کمک و منفی تفکرات از ناشی
به کار  مزاحم و ناخواسته تفکرات کنترل رايب رفتاري
 دانشجویان به کمک منظوربه تواندهمچنین می ؛رودمی

                                                
1. Pint Rich &Shank   
2. Positive Psychology  
3. Quilliam  
4  . Martin Seligman   
5. Lesco 

 بهبود نتیجه در و منفی هیجانات مدیریت و کنترل براي
 رفتن باال و مثبت باورهاي افزایش و تحصیلی عملکرد
 و هاموقعیت با سازگاري و آمدن کنار توانایی و تفکر قدرت

 و سلیگمن( مؤثر باشد منفی با مثبت ارافک جایگزینی
  ).2014 ،6میهالی
 رابطهدرباره  بسیاري هايپژوهش اخیرهاي سال در
 ،)1395 اسماعیلی،( یادگیري راهبردهاي با اندیشیمثبت

 هیجان تنظیم ،)1391 فرخی، علیزاده، دستغیب،( خالقیت
 کنترل منبع ،)1395 ادهمی،( آوريتاب ،)1393 آقامیرلی،(
) 1390 ،آدمبنی( شادکامی ،)1388 ،جوانبخش ابی،سهر(

 که دهدمی نشان هاپژوهش این نتایج است. شدهانجام
 متغیرها این بر ايمالحظهقابل تأثیر اندیشیمثبت آموزش
 بین) 2016( همکاران و 7لو پژوهش هايیافته طبق. دارد
 مشارکت و شودمی ایجاد مثبت تفکر درنتیجه که بینیخوش
 رابطه ان،آموزدانش پندارهخود و استعدادها و دگیريیا در

 مثبت تفکر که شدند متوجه همچنین هاآن. دارد وجود مثبت
. است مؤثر انآموزدانش نگرشی و انگیزشی عوامل بر

 آموزش که داد نشان خود پژوهش در) 1395( اسماعیلی
 سرزندگی ،خودکارامدي برافزایش اندیشیمثبت هايمهارت
 مقطع دختر انآموزدانش در یادگیري راهبردهاي و تحصیلی
 نیز )1395( ادهمی پژوهش هايیافته. است مؤثر متوسطه
 اوري تاب بر اندیشیمثبت مهارت آموزش که نشان داد
 متوسطه مقطع دختر انآموزدانش خودکارامدي و تحصیلی

  .است مؤثر
و  برانگیزچالش هايموقعیتبا  دانشجویانمواجهه 

تحصیل در زمان دانشجویی امري  ايوخیزهافت
 درستیبه مسائلاست و اگر در مواجه با این  ناپذیراجتناب

افتد که این به خطر می آنهاعمل نکنند سالمت روانی 
مسئله ممکن است به افت تحصیلی، نگرش منفی نسبت به 

شود؛ منجر  آنهاتحصیل، سرخوردگی و حتی ترك تحصیل 
موجب  هاموقعیتدر این  در مقابل انجام رفتار مناسب

مدي، رضایت و نگرش مثبت نسبت به آاحساس خودکار
هاي پس براي برخورد مناسب با چالش ؛شودمی تحصیل

است تا با کمک آن بتوان نیاز تحصیل به افزایش سرزندگی 
 ؛به تحصیل جلوگیري کرد زنندهآسیباز ایجاد رفتارهاي 

                                                
6. Seligman & Mihalyi  
7  . Lu 
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رزندگی بر با توجه به اهمیت موضوع و نقش س بنابراین
موفقیت تحصیلی دانشجویان، این پژوهش به دنبال بررسی 

بر سرزندگی تحصیلی  اندیشیمثبتاثربخشی مداخله 
  دانشجویان است.

  
 پژوهش روش
 –آزمونپیش طرح با آزمایشی نیمه نوع از حاضر پژوهش
 کلیه آماري جامعه. است کنترل گروه با آزمونپس

 سال در نطنز نور پیام دانشگاه کارشناسی مقطع دانشجویان
 روش. نفر بودند 900تعداد  به 1394-1395 تحصیلی
صورت که  این به شد انجام هدفمند صورتبه گیرينمونه
کارشناسی، بر اساس  مقطع دانشجویان از نفر 200 ابتدا

 سپس ؛شدند انتخاب پژوهش جامعه میان از جدول مورگان،
 و انتخاب ددانشجویان براساس معیارهاي ورو از نفر 30
 15( وکنترل) نفر 15(آزمایش  گروه دودر  تصادفی صورتبه
 دانشجو: از بودند عبارت ورود معیارهاي .شدند گمارش) نفر
 نمره کسب نطنز، نور پیام دانشگاه کارشناسی مقطع در بودن
 امکان موردپژوهش، نامهپرسش در برش نقطه از ترپایین
 آگاهانه رضایت و مداخله جلسه هشت هر در پیوسته حضور

پی در  جلسه چند در غیبت: شامل نیز خروج هايمالك و

 8 در آزمایش گروه اعضاء براي اندیشیمثبت مداخله .بود پی
 اجرا مرحله به ساعت 5/1 مدت به) متوالی هفته 8( جلسه
 و تصویر اسالید، مانند هاییرسانه از جلسه هر براي و درآمد
 هیچ تحت کنترل روهگ مدت این طی شد. استفاده فیلم

 توانمی موضوع این تائید در البته ؛نگرفت قرار آموزشی

 دانشجویانی از هاگروه اعضاي کهاین به توجه با ،گفت
 و بودند مختلف شهرهاي و هارشته از که بودند شدهتشکیل
 کسب و گروه دو اعضاي بین پیوسته ارتباط برقراري امکان

 گروه اعضاي توسط مداخله جلسات محتواي از اطالعات
 منظوربهکه  ايجلسه در ،وجودبااین ؛نداشت وجود کنترل

ها گروه اعضاي از سواالتی شد، تشکیل آزمونپس برگزاري
 به گذشته ماه چند طی یکدیگر با ارتباطشان میزان بر مبنی
 با هاآن نداشتن ارتباط دهندهنشان نتایج که آمد عمل

 کسب بارهدر نترلک گروه از همچنین و بود یکدیگر
 مطالعه یا و هارسانه طریق از مداخله محتواي اطالعات
 در که کردند اظهار و ایشان شد پرسیده مجالت و هاکتاب
 براياند. هنبود زمینه این در اطالعاتی گونههیچ معرض

 انحراف و میانگین هاي شاخص ازها داده بررسی توصیفی
 آزمون تحلیل ازها هداد استنباطی بررسی براي و استاندارد

 افزارنرمبا  هاداده تحلیل .شد استفاده چندمتغیره کوواریانس
spss20  .انجام شد  

  
 ابزار پژوهش

 و چاري حسین تحصیلی سرزندگی نامهپرسش
 نامهپرسش )،1391( زادهدهقانی و چاري :زادهدهقانی

 مقیاس از الگوگیري با ،گویه 9 با را تحصیلی سرزندگی
 گویه چهار که) 2006( مارش و مارتین تحصیلی سرزندگی
 اساس بر مقیاس، این فارسی نسخه. دادند توسعه داشت
 کامالً تا مخالفم کامالً( لیکرت نوع از ايدرجه 5 مقیاس
 خشاب، و زاده دهقانی ادي،(مر شد داده توسعه) موافقم

  اندیشیشده در مداخله مثبتسرفصل موضوعات و مطالب درج .1جدول 
  سرفصل مطالب  جلسه

 مشارکت لزوم بر تأکید و گروه مقررات و اهداف بیان آموزشی، هدور درباره الزم اطالعات ارائه اولیه، ارتباط برقراري معارفه،  جلسه اول
 اندیشی.مثبت تعریف خانگی، تکالیف انجام در فعال

  آدلر. فشار دکمه تکنیک با آشنایی نگرش، و تفکر چگونگی با آشنایی  دوم جلسه
  عمر. طول و سالمت بر آن تأثیر و مثبت تفکر با آشنایی آن، تعدیل هايراه و منفی افکار با آشنایی  سوم جلسه
  باورها. در تجدیدنظر سازنده، زبان از ذهنی، استفاده تصاویر تغییر منفی، افکار کشاندن چالش به: طریق از بودن مثبت آموزش  چهارم جلسه

 هايبت، فرصتمث تفکر تمرین در زندگی، استمرار در مثبت تفکر هاياستراتژي کردن نهادینه :طریق از بودن مثبت آموزش  پنجم جلسه
  نیستیم. هاآن حل به قادر که مشکالتی با سازگاري و آمدن کنار طریق از مثبت تفکر

 قلب، صمیم از داشتن دوست و اطرافیان با خوب روابط برقراري مثبت، رابطه یک ایجاد طریق از کردن زندگی مثبت امتحان  ششم جلسه
  گرایی.مثبت نیازپیش عنوانبه سالمتی بر تأکید

  طلبی.مبارزه و کردن مهار الزام، شامل که هانگرش تغییر و سازيفکر، آرام توقف شیوه آموزش :طریق از بودن مثبت  هفتم لسهج
  کردن. ورزش مطلوب عادت ایجاد نفس،اعتمادبه ایجاد زندگی، به خنده واردکردن  هشتم جلسه
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 از اي لیکرت ودرجه 5 طیف اساس بر نامهپرسش). 1394
 گذارينمره 5 تا 1 صورتبه مخالفم، خیلی تا موافقم خیلی
 تا 9 بین نمره. است 45 حداکثر و 9 امتیاز حداقل شود.می
 :27 تا 18 بین پایین، نمره تحصیلی : سرزندگی18

 سرزندگی :27 از االترب نمره متوسط، تحصیلی سرزندگی
 زاده، دهقانی چاري،(شود می باال در نظر گرفته تحصیلی

 در نمونه ایرانی آمده دستبه کرانباخ لفايآ ضریب). 1391
 دامنه و 73/0 با برابر آزمایی باز ضریب و 80/0 با برابر

 است 68/0 تا 51/0 بین کل نمره باها گویه همبستگی
 از مارش و مارتین مقیاس). 1393 ،و همکاران پورعبدل(

 کرانباخ بود و آلفاي پایا آزماییباز و درونی همسانی جنبه
 همکاران، و (مرادي شد گزارش 67/0 آزمایی باز و 80/0

1394.(  
 برخی شامل پکیج این اندیشی:مثبت آموزشی بسته
 کتاب اساس بر که است رفتاري و شناختیهاي مهارت
 کوئیلیام سوزان از ديکاربر گراییمثبت و اندیشیمثبت
 عناوین. است شده تهیه) 1390( صادقی و سده براتی ترجمه

 در تفکیک به جلسه هر در شده ارائه مطالب سرفصل و
  ده است.آم 1شماره  جدول
  

  پژوهشهاي یافته
 افزارنرمبا استفاده از روش کوواریانس چند متغیره و ها داده

SPSS20 .تحلیل شدند  
 گروه نمرات میانگین ،)2( با توجه به جدول شماره

 یافتهکاهش آزمونپیش به نسبت آزمون پس در آزمایش
 به پیش نسبت آزمونپس نمرات کنترل گروه در اما ؛است

 استفاده بررسی منظوربه دهد.آزمون تغییر چندانی نشان نمی
 آزمون این فرضپیش دو کوواریانس چندمتغیره، از

 شدهارائه) 3( و )4(هاي جدول در آن نتایج که شدهبررسی
  است.

 05/0 از بیش معناداري ) سطح3جدول (هاي طبق یافته
 که ) که این یافته حاکی از آن است33/0(معناداري  است
 نبوده و فرض تساوي رمعنادا لوین آزمون نتایج

  .است یافتهتحققها کوواریانس
 بیش از معناداري سطح ،)4( جدول هايیافتهطبق 

که این یافته حاکی از آن است  )32/0است (معناداري  05/0
برقرار ها ن معنادار و فرض نرمال بودن دادهکه نتایج آزمو

 تساوي فرضپیششود دو می طورکه مالحظه همان است.
  است. یافتهتحققها و نرمال بودن توزیع داده هاکوواریانس
 بر اندیشیاثربخشی مداخله مثبت حاضر باهدف پژوهش
تحلیل  .انجام شد نور پیام دانشجویان تحصیلی سرزندگی

ها نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت داده
 بر اندیشیمثبت دیگر آموزش عبارتبه ؛معناداري وجود دارد

تأثیر داشته است.  نور پیام دانشجویان تحصیلی رزندگیس
 و توگاد )،1395( اسماعیلیهاي این نتیجه با یافته

 میکلز براون و فردیکسون، کوهن، ،)2004( فردریکسون

  کنترل و گروه آزمایش دو تحصیلی در سرزندگی آزمونپس و آزمونپیش نمرات استاندارد انحراف و میانگین .2 جدول
  آزمونپس  آزمونپیش  گروه

N  M  SD  N  M SD  
سرزندگی 
  تحصیلی

  3/  81  25/  67  15  5/  81  29/  27  15  آزمایش
  3/  32  24/  57  15  4/  24  23/  79  15  کنترل

  هاواریانس تساوي فرضپیش مورد در لوین آزمون نتایج .3 جدول
P 2Fd 1Fd F متغیر  

 تحصیلی سرزندگی  246/0  1  27  33/0

 نرمال توزیع مورد در کولموگروف آزمون نتایج .4 جدول
 داده

P K-S-Z متغیر 
 تحصیلی سرزندگی 954/0 32/0
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 داد نشان ،)1395( اسماعیلی همسو است. پژوهش )2009(
 افزایش بر اندیشیمثبتهاي مهارت که آموزش

 در یادگیري راهبردهاي و حصیلیت سرزندگی مدي،آخودکار

 براون، فردیکسون، کوهن،. است مؤثر دختر انآموزدانش
 که دادند نشان آموزاندانش بررسی با) 2009( میکلز
 از رضایت و آموزشی سرزندگی افزایش مثبت، هايهیجان
) 2004( سون فردریک و توگاد. کندمی بینیپیش را زندگی
 مثبت هايهیجان با آموزشی سرزندگی که دادند نشان
  .دارد معکوس رابطه منفی هايهیجان با و مستقیم رابطه

 مداخالت که توان گفتمی در تبیین این یافته
 عمدي هايفعالیت یا درمانی هايروش شامل اندیشیمثبت
 و مثبت، شناخت رفتارهاي مثبت، احساسات ترویج منظوربه

 زمینه این. است افراد در بهزیستی بردن باال و مثبت ادراك
 آموزش. دارد تمرکز انسان موفقیت بر یشناسروان از خاص
 کاهش به که است شناختی هايآموزش ازجمله مثبت تفکر

– شناختی خودتنظیمی منفی، تفکرات از ناشی اضطراب
 بهبود نتیجه در و منفی هیجانات مدیریت و کنترل رفتاري،
 رفتن باال و مثبت باورهاي و افزایش تحصیلی عملکرد
 .کندمی ککم هاموقعیت با سازگاري توانایی و تفکر قدرت

درونی  استعدادهاي و هاتوانایی مجموعه تحصیلی، سرزندگی
 در فشارها و فراگیران با تهدیدها سازگاري باعث که است
آوري را در واقع مفهومی از تاب شود و درمی تحصیلی حیطه

 که تجربه آنجا دهد و ازمی ی مثبت ارائهشناسروانحیطه 
 بر اندیشیمثبت و نگرمثبت مداخله که مثبتی هايهیجان

 از استفاده در بهتري توانایی اغلب دارد، تأکید آن
 ایجاد زندگی مشکالت با مواجهه در سازگاري و هاتوانمندي

 و مناسب درونی تعادل از برخورداري سازکند و زمینهمی
 شود،می مشکالت با مواجهه در خونسردي و آرامش حفظ
 به و کند حفظ را خود شخصی انگیزه تواندمی نتیجه فرد در

 احساس دهدمی انجام که عملی از و بپردازد مناسب اقدام
 افزایش و تحصیلی عملکرد بهبود نتیجه در ؛کند رضایت
 آمدن کنار توانایی و تفکر قدرت رفتن باال و مثبت باورهاي

 منفی با مثبت افکار جایگزینی و هاموقعیت با سازگاري و
 برد.می الشود و ضریب موفقیت تحصیلی را بامی

نخستین محدودیت این پژوهش نداشتن فرصت کافی 
تداوم تأثیر آموزش  برايمدت هاي طوالنیبراي پیگیري

اندیشی در اندیشی بود. برگزاري دوره آموزشی مثبتمثبت
درسی  با ساعات تداخل کارگاه آموزشیو خود دانشگاه 

استفاده  برخی از دانشجویان، دومین محدودیت پژوهش بود.
تواند پیشنهاد پژوهشی می مدتطوالنیهاي ز پیگیريا

اندیشی مناسبی باشد تا بتوان درباره تأثیر تداوم مداخله مثبت
شود می همچنین پیشنهاد؛ با اطمینان بیشتر بحث کرد

اندیشی را بر سایر پژوهشگران اثربخشی مداخله مثبت
متغیرهاي تحصیلی در دانشجویان بررسی و مقایسه کنند و 

 دانشجویان که است مکانی دانشگاه ازآنجاکه نهایت در
 محلی تواندمی گذرانند،می آنجا در را خود مفید وقت بیشتر
 این به ؛باشد مثبت ابتکارات و مداخالت اجراي براي عالی
 جریان در عالی آموزش نمسئوال شودمی پیشنهاد منظور
 تا بگیرند قرار تحصیلی عملکرد بر مثبت تفکر نقش اهمیت
 منظوربه هادانشگاه در اندیشیمثبت هايکارگاه برگزاري
 افزایش و زندگی در مثبت تفکر بااهمیت دانشجویان آشنایی

  .گیرد رقرا اولویت در تحصیلی سرزندگی
 

  سپاسگزاري
 رشته در ارشد کارشناسی نامهپایان حاصل مقاله این
هاي همکاري است. از نور پیام دانشگاه یشناسروان

  .شودمی تشکر و تقدیر دانشگاه نمسئوال

  
 

  چندمتغیره کوواریانس تحلیل نتایج .5 جدول
P  F  MS  df  SS   متغیر  

سرزندگی   آزمونیشپ  29/ 74  1  29/ 74  2/ 44  0/ 13
 تحصیلی

 

  گروه  44 /1383  1 44/1383 113/46  01/0
  خطا  016 /317  26 12/193  -  -
  کل 202/1730  28  -  -  -
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  منابع
 یشناسروان ).1394( لی محمدع علیخانی،آقا .نیال آخوندي،
  .نیوند: تهران .مثبت
هاي ). اثربخشی آموزش مهارت1393( مرضیه آقامیرلی،
اندیشی برافزایش خودکارامدي و تنظیم هیجان مثبت
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ان دختر. پایانآموزدانش

  .اسالمی واحد تهران
اندیشی بر هاي مثبتاثربخشی مهارت ).1395( اعظم اسماعیلی،

خودکارامدي، سرزندگی تحصیلی و راهبردهاي یادگیري در 
نامه کارشناسی نان دوره دوم مقطع متوسطه. پایاآموزدانش

  .ارشد دانشگاه رازي، دانشکده علوم اجتماعی
 اندیشیمثبت هايمهارت آموزش یاثربخش ).1395ادهمی، زهرا (

ان دختر آموزدانشبرتاب آوري و خودکارامدي تحصیلی در 
 دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان مقطع متوسطه تهران،

  .تهران، واحد مرکز آزاد
اندیشی مثبت هايمهارت آموزش اثربخشی ).1390( آدم، لیالبنی

ارشد، دانشگاه  نامه کارشناسیپایان بر شادکامی دانشجویان.
  .تربیت مدرس

 و تعلیم در انگیزش). 1390( شانک اچ، دیل. پینتریچ آر، پال
. شهرآراي مهرناز مترجم. کاربردها و تحقیقات ها،نظریه تربیت
  .علم انتشارات :تهران

). 1393( مسلم عباسی،. ناصر قراملکی، صبحی. سعید پورعبدل،
 لی درتحصی سرزندگی و تحصیلی کارياهمال مقایسه
 مجله. خاص یادگیري اختالل بدون و با آموزاندانش
  22-38 ،)3( 4 یادگیري، هايناتوانی
 ).1391( فرخی، نورعلی علیزاده، حمید. سیده مریم. دستغیب،

اندیشی بر خالقیت هاي مثبتتأثیر آموزش مهارت
فصلنامه ابتکار و  سال اول دبیرستان. ان دخترآموزدانش

  .)4(1انی،خالقیت در علوم انس
 دلبستگی ابعاد نقش). 1394( الهام زارعی،. مهدي رحیمی،

 ابعاد گري باواسطه تحصیلی سرزندگی در سالیبزرگ
 فصلنامه. گراییکمال و مشکالت با مقابله خودکارامدي

 و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش پژوهشی -علمی
  57-68 ،)12( 3 مجازي،

اثربخشی  ).1388( نبخش، عبدالرحما جوان فرامرز. سهرابی،
منبع کنترل  اندیشی به شیوه گروهی برهاي مثبتمهارت
ی بالینی و شناسروانفصلنامه  ان دبیرستانی گرگان.آموزدانش

  59(دوره جدید)،1شخصیت،
 ذبیحی پیرانی،. هادي شفیعی،. نادر اعیادي،. مسلم عباسی،

 در تحصیلی سرزندگی و اجتماعی بهزیستی نقش). 1394(
 ماهنامه. پرستاري دانشجویان تحصیلی اشتیاق یبینپیش
 ،)1(9 پزشکی، علوم در آموزش راهبردهاي پژوهشی علمی

54-49  
 خشاب، سلیمانی. محمدحسین زاده، دهقانی. مرتضی مرادي،

 سرزندگی و شدهادراك اجتماعی حمایت). 1394( عباسعلی
 مجله. خودکارامدي باورهاي ايواسطه نقش تحصیلی،
  1-24 ،)1(7 گیري،یاد و آموزش

 ي، مرتضی.مراد .مسعود چاري،ینحس ین.محمدحس زاده،دهقانی
ی تحصیلی و سرزندگ ).1393خشاب (یمانی سل ی،عباسعل

 نقش ادراك از الگوهاي ارتباطات خانواده و ساختارکالس؛
 10،ی تربیتیشناسروان فصلنامه ي ابعاد خودکارامدي.اواسطه

)32(.  
). 1391( محمدحسین ،زاده یدهقان مسعود؛ چاري،حسین

 نقش خانواده؛ ارتباطی الگوي از ادراك و سرزندگی تحصیلی
آموزش  مطالعات مجلۀ. ي) خودکارامد2( ،47-22 .ياواسطه

  .4 یادگیري،و 
. کاربردي ییگرامثبت و یشیاند). مثبت1390( سوزان کوئیلیام،

 جوانه نشر: تهران. صادقی افسانه و سده براتی فریده ترجمه
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