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  چکیده
 بر نگرمثبت آموزشی روانی برنامه اثربخشی تعیین هدف با پژوهش این

 در شد. انجام آموزاندانش در تحصیلی بهزیستی و مقابله هايسبک
 گروه با آزمونپس ـ آزمونپیش طرح با آزمایشی شبه پژوهش یک

 دو در دختر آموزدانش 52 ماهه، دو پیگیري با همراه و غیرمعادل کنترل
 به آموزشی برنامه از بعد و قبل نفر) 25( کنترل و نفر) 27( آزمایش گروه
 و اندلر ،CISS-SF( زااسترس هايموقعیت با مقابله سیاهۀ کوتاه نسخۀ
 آپادایا، و آرو سالمالـ ،SEI( مدرسه مشغولیت سیاهۀ ،)1994 پارکر،
 لیسکینن کیورا، ،آرو سالمالـ ،SBI( مدرسه فرسودگی سیاهۀ و )2012

 ساعت، دو جلسه هر و جلسه 7 طریق از دادند. پاسخ )2009 نارمی، و
 آزمایش گروه براي گروهی شیوة به نگرمثبت آموزشی ـ روانی بستۀ
 که داد نشان ساده مختلط واریانس تحلیل آماري روش نتایج شد. اجرا
 و مدارمسئله مقابلۀ سبک افزایش در نگرمثبت آموزشی ـ روانی بستۀ

 اجتنابی و مدارهیجان مقابله هايسبک کاهش در و تحصیلی مشغولیت
 دیگر با همسو پژوهش این نتایج است. مؤثر تحصیلی، فرسودگی و

 مثبت پرورش و آموزش رویکرد ذیل شده انجام پژوهشی هايتالش
 منابع تغذیه طریق از نگرمثبت آموزشی ـ روانی مداخله که دهدمی نشان
 شناختیروان پرطاقتی و روانی سرمایه تقویت و یادگیرندگان ايمقابله
 کردن محقق در یادگیرندگان، روانی ایمنی دغدغۀ تأمین ضمن آنها
  شود.می واقع مؤثر نیز آنها تحصیلی پیشرفت هايهدف

  
  کلیدي هايواژه
 تحصیلی، مشغولیت مقابله، هايسبک نگر،مثبت آموزشی روانی برنامه

  تحصیلی فرسودگی
 

Abstract: 
The aim of this study was to determine the effective-
ness of a positive psycho-educational program on 
coping styles and academic well-being in female 
students. In this quasi-experimental study with a pre-
test-posttest nonequivalent control-group design and 
followed by two months, 27 students in the experi-
mental group and 25 students in the control group 
before and after positive psycho-educational training 
program, answered the Coping Inventory for Stressful 
Situations-Short Form (CISS-SF), School Engage-
ment Inventory (SEI) and the School Burnout Inven-
tory (SBI). The experimental group received 7 two-
hour sessions of positive psycho-educational training 
package. The results of simple mixed ANOVA indi-
cated that in the short and long term, the psycho-
educational package was effective in increasing the 
task-oriented coping style and school engagement 
and in decreasing dimensions of nonadaptive coping 
styles including emotion-coping style and avoidance 
coping style and school burnout. The results of the 
present study consistent with the results of other stud-
ies in the field of positive education, showed that 
psycho-educational positive intervention by strength-
ening learners' coping resources and equipping learn-
ers with psychological capital and mental strength 
was effective in creating skills based on psychologi-
cal immunization of learners along with other tradi-
tional academic skills in them. 
 
Keywords 
Positive Psycho-Educational Program, Coping Styles, 
Academic Engagement, Academic Burnout. 
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  مقدمه
 کالن، سطحی در که دهدمی نشان تجربی شواهد مرور
 از وسیعی گروه با فعلی شرایط در یادگیرندگان غالب

 گرمایش مانند پیرامونی زايتنیدگی و انگیزچالش واقعیات
 جمعیت، انفجار فراگیر، هايبیماري فقر، قحطی، زمین،

 و اجتماعی مسائل دیگر و طبیعی بالیاي جنگ، تروریسم،
 بر تنیدگی و پیچیدگی از میزان این .هستند روروبه محیطی
 براي .تاثیرگذارند یادگیرندگان روانی بقاي و روانی سالمت
 تأکید )2011( 1جوانان امور در استرالیا دولت کل اداره مثال
 سال 20 تا 15 جوانان از درصد 25 استرالیا در که کندمی
 تا متوسط سطوح جوان، سه از نفر یک و روانی اختالل یک

 نتایج .کنندمی گزارش شناختیروان آشفتگی از را باالیی
 جوانان بین در که کردند تأکید نیز تکمیلی مطالعات
 نشانگان مانند مسیرهایی در را خود آشفتگی این استرالیایی
 ،)درصد 14( اضطراب نشانگان ،)درصد 25( افسردگی
 مصرف سوء و )درصد 32( بدنی تصور به مربوط مشکالت

 سطحی در ).2011 والتر،( اندداده نشان )درصد 13( مواد
 یافتگی فزون با که اندکرده تأکید نیز تربیتی محققان دیگر،
 و تحصیلی هايمحیط در یادگیرندگان از گريمطالبه سطح
 آنها، انگیزچالش و انگیزاننده تجارب افزایش آن متعاقب
 رسانخودآسیب رفتارهاي از وسیعی گسترة انتخاب احتمال

 قوت یادگیرندگان، در زاتنیدگی رخدادهاي با مواجهه در
   ).2015 یول، و سیان( است یافته

 و آموزش از مختلف نظرانصاحب و محققان چه اگر
 این اغلب اما اندکرده ارائه متفاوتی تعاریف مثبت پرورش
 گیلهام، ارنست، سلیگمن، پیشنهادي توصیف از تعاریف
 دیدگاه طبق .اندپذیرفته تاثیر )2009( لینکین و ریویچ

 بیانگر مثبت پرورش و آموزش )2009( همکاران و سلیگمن
 .است شادکامی و سنتی هايمهارت براي پرورش و آموزش

 پیشنهاد مثبت، پرورش و آموزش المللیبین شبکه در
 از ايدوگانه هايمارپیچ مثبت، پرورش و آموزش که شودمی
 و منش و تحصیلی سنتی هايمهارت تنیدةدرهم هايحلقه

 مرور از پس )2015( موراي و وایت .شود شامل را بهزیستی
 که کردند تاکید کتاب و کتاب فصل مقاله، 150 از بیش

 است 2چتري عبارت یک مثابۀ به مثبت پرورش و آموزش
                                                
1. Australian Government Office for Youth  
2. Umbrella Term  

 معتبر مداخالت و هابرنامه کاربردپذیري توصیف براي که
 بر تاثیرگذار و مثبت یشناسروان هايآموزه بر مبتنی

  .گیردمی قرار استفاده مورد یادگیرندگان بهزیستی
 هايآموزه اساس بر مثبت پرورش و آموزش

 و پیشگیرانه ماهیتی داراي که مثبت یشناسروان
 بهینه وريکنش توسعۀ و فهم هدف و است نیرومندمحور

 یشناسروان آنچه .است شده بنا کند،می دنبال را آدمی
 ساخته متفاوت دیگر نظري و فلسفی قلمروهاي از را مثبت
 ترکیب بر آن تأکید آوردمی فراهم آن براي مستقل شأنی و
 و کالمک آنستی، آمبلر،( است علمی رویکردهاي انسجام و

 کریستیانسن، ؛2017 کاستیس، و چاري ؛2017 وایت،
 بر عالوه ).2017 کوپریور، و موراي اسلمپ، وایت، ؛2013
 دیگر از مثبت پرورش و آموزش تمایز است قرار اگر این،

 بر مبتنی آورديروي أخذ با باید یابد، رسمیت قلمروها
 و تجربی پژوهش قلمرو هر تپندة قلب که 3نگريتجربی

 هايتالش تاثیر دهد،می شکل را آن کاربردپذیري
 بر مثبت پرورش و آموزش منطق از تأسی با ايمداخله
 مکفی حمایت با و آزمون تجربی منظري از آموزدانش تحول
 گذاريارزش نگري،تجربی کنار در این، وجود با .شود همراه
 فراهم تربیتی متخصصان طریق از باید نیز عملی کاربرد
 سطح در مثبت پرورش و آموزش تعاریف که حالی در .شود
 معلمان کاربرد براي چندانی هدایت اما است، آشکار نظري
 براي الزم هايمهارت مثال، براي .است نشده سبب

 منش و بهزیستی تنیدگیدرهم از منظور کدامند؟ شادکامی
  ).2016 هاتی،( است؟ کدام تحصیلی هايمهارت با

 با یادگیرندگان بین در تربیتی محققان فعلی، شرایط در
 ریاضیات، و خواندن سواد کاهش مانند رقیبی هايچالش
 در نقصان و تحصیلی اشتیاق عدم ،4مدرسه از غیبت

 تربیت و تعلیم نظام باید چرا .هستند روبرو مطالب یادداري
 رویکرد و جنبش هايمنديدغدغه مختلف، جوامع در

 به بشناسند؟ رسمیت به را مثبت پرورش و آموزش نوظهور
 در گذشته دهۀ یک خالل در تجربی شواهد مرور کلی، طور
 پرورش آموزش رویکرد دغدغۀ عملی کاربرد مطالعاتی قلمرو
 ـ روانی مداخالت توسعۀ ضرورت که دهدمی نشان مثبت

 برنامه مانند مثبت یشناسروان نهضت بر مبتنی آموزشی

                                                
3. Empiricism  
4. Absenteeism  
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 بین در و آموزشی نظام در نگرمثبت آموزشی روانی
 و اجتماعی شناختی،روان مالحظات بر تأکید با یادگیرندگان

 ؛2018 واترز، و استاکس برانزل،( است تبیین قابل شناختی
 همکاران، و وایت ؛2017 آرچ، و کاتان راسکا، سان، واترز،
 دغدغه با همسو فعلی، شرایط در شک، بدون ).2017

 شریفی و آباديفتح شکري، گشتاسبی، مانند محققانی
 نژادرحیمی و آباديفتح شریفی، گشتاسبی، شکري، ،)1396(
 خانجانی و نژادرحیمی مظاهري، شهیدي، شکري، ،)1395(
 و پوراعتماد پورشهریار، شکري، منصوري، ،)1393(

 شکري، آبادي،فتح شهیدي، خانجانی، ،)1393( نژادرحیمی
 ایزانلو آبادي،حسن طوالبی، ،)1394( نژادرحیمی و مظاهري

 محبی، ،)2008( دالبیر و استینهارت ،)1396( نژادرحیمی و
 و قنبري شکري، کوشکی، ،)1397( پورشهریار و شکري
 کوشکی، و )1398( پورشهریار و شکري ،)1398( آباديفتح

 تجاربِ تدارك )چاپ زیر( آباديفتح و شکري قنبري،
 منابع و روانی سرمایه تغذیه هدف با ايمداخله/آموزشی
 و بهزیستی سطح افزایش منظور به یادگیرندگان ايمقابله

 سده پرورشِ و آموزش بنیادین وجه یک آنها، در سازگاري
  .دهدمی تشکیل را میالدي 21

 مهمترین از یکی که دهدمی نشان تجربی شواهد مرور
 هستند روبرو آن با مدارس حاضر حال در که هاییچالش
 انجام به را یادگیرندگان توانندمی چگونه که است این

 اشتیاق .کنند تشویق تحصیلی تکالیف مشتاقانۀ و مسئوالنه
 آپلیتن،( دارد شناختی و شناختیروان رفتاري، وجوه تحصیلی

 اشتیاق کلی، طور به ).2008 فورالنگ، و چریستنسان
 متوجه و متمرکز مدرسه، به منديعالقه بر ناظر تحصیلی
 احساس مدرسه، هايفعالیت در داوطلبانه مشارکت بودن،
 عدم مدرسه، در خستگی احساس عدم مدرسه، به تعلق

 به نسبت گیعالقهبی فقدان و مدرسه به نسبت بدگمانی
 )2017( اسچالتینگ و گیفورد داج، کوك، .است مدرسه
 خطر معرض در غیرمشتاق یادگیرندگان که کنندمی تأکید
 گسترة و کردن تحصیل ترك کالس، در کردن خیز و جست
 در )2011( والترز .هستند ضداجتماعی رفتارهاي از وسیعی
 مدارس در مثبت یشناسروان بر مبتنی مداخالت اثرات مرور

 اشتیاق افزایش در مثبت یشناسروان مداخالت که دریافت
 مثال، براي .بودند موثر درسی مطالب یادداري و تحصیلی
 در آگاهانهذهن مداخالت که داد نشان )2017( کرسول
 مسئله حل توانش و حافظه عملکرد توجه، افزایش

 افزایش در مدرسه بر مبتنی مداخالت و آموزاندانش
 و یادگیرندگان تحصیلی وريکنش کلی سطح و آوريتاب

 مؤثر آنها هیجانی مشکالت و شده ادراك تنیدگی کاهش
  ).2014 واالچ، و کارز ـ هارلیبن زینر،( بودند
 به معطوف احتمالی هايفرصت به توجه با کلی، طور به
 مدیریت و کاربرد مطالعه، مثبت، پرورش و آموزش دغدغۀ
 ايشیوه به پرورش، و آموزش به نسبت رویکرد این

 که طور همان .است برخوردار زیادي اهمیت از مسئوالنه
 مثبت اثرگذاري از تجربی شواهد از وسیعی گروه شد مرور
 بر مبتنی روانی ـ آموزشی هايبرنامه و هاتالش
 مثبت پرورش و آموزش معنایی چتر ذیل مثبت یشناسروان
 و همساالن خویشتن، از یادگیرندگان درك و فهم بر

 دادند نشان تجربی شواهد همچنین، .کردند حمایت دیگران
 از منديبهره امکان هم، خطر معرض در یادگیرندگان که

 .دارند را مثبت پرورش و آموزش بر معطوف هايفرصت
 به مربوط هايداده بین رابطۀ که داد نشان مطالعات نتایج
 تحصیلی پیشرفت و بهزیستی تنیدهدرهم مفهومیِ هايحلقه
 شادکامی و بهزیستی سطح ارتقاي با که بود آن بیانگر
 نیز آنها تحصیلی وريکنش در افزایش آموزان،دانش
 فردمنحصربه نظري چهارچوب بنابراین، .است ترمحتمل
 هايآموزه ايبسنده شکل به که مثبت پرورش و آموزش
 درهم پداگوژیک عمل و تربیتی دانش را مثبت یشناسروان
 و معتبرترین از یکی که دهدمی نشان آمیزد،می

 با نگرانهواقع مواجهۀ براي محتوایی معابر ترینمطمئن
 جنبش فکري بضاعت بر تربیت، و تعلیم نظام هايچالش
 یشناسروان مداخالت از استفاده یا مثبت پرورش و آموزش
 خاطر )2017( همکاران و وایت .است محورمدرسه مثبت
 تپندة قلب مثبت، پرورش و آموزش که ساختند نشان
  .دهدمی شکل را پداگوژي به جدید رویکرد
 بیش از بیش احتمال گیريقوت بافت در اساس، این بر

 هايآشفتگی از ايفزاینده سطوح با یادگیرندگان رویارویی
 تأمین هايمهارت به آنها تجهیز ضرورت شناختی،روان
 پیرامونی انگیزانندة تجارب با مواجهه در روانی ایمنی کنندة
 خزانۀ تغذیۀ خاص، طور به شود.می احساس همیشه از بیش
 کمک یادگیرندگان هیجانی و اجتماعی شناختی، هايمهارت
 براي هیافتسازش معنایی معابر جستجوي با آنها تا کندمی

 را خود روانی پذیريآسیب میزان پیرامونی، آزارنده تجارب
 ممکن کمینه به چندگانه زايتنش رخدادهاي با مواجهه در
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 پژوهش این در پژوهشگران بنابراین، دهند. کاهش
 را نگرمثبت آموزشی ـ روانی مداخله اثربخشی کوشندمی

 ،)2008( رشید ،)2005( رشید تجربی شواهد دیگر با همسو
 ،)2009( آسترمن و رشید ،)2015( رشید ،)2013( رشید
 بهزیستی و مقابله هايسبک بر )2013( سلیگمن و رشید

 پژوهش این اساس، این بر .بیازمایند یادگیرندگان تحصیلی
  .شودمی هدایت زیر هايگزاره کمک به

 سبک افزایش بر نگرمثبت آموزشی روانی برنامه .1
 و مدار هیجان مقابلۀ هايسبک کاهش و مدار مسئله مقابلۀ
  .است مؤثر آموزاندانش اجتنابی
 مشغولیت افزایش بر نگرمثبت آموزشی روانی برنامه .2

 مؤثر آموزاندانش در تحصیلی فرسودگی کاهش و تحصیلی
  .است

  
  تحقیق روش
 گمارش عدم به توجه با )2009( ریچارد دیدگاه طبق

 این کنترل، و آزمایش گروه دو در کنندگانمشارکت تصادفی
 طرح با آزمایشیشبه هايپژوهش نوع از پژوهش
 با همراه و غیرمعادل کنترلِ گروه با آزمونپس ـ آزمونپیش

 تمامی شامل پژوهش این آماري جامعه بود. پیگیري
 8 منطقه در انسانی علوم دومِ متوسطه دختر آموزاندانش
 تحصیلی سال اول نیمسال در تهران شهر پرورش و آموزش

 52 شامل پژوهش این در آماري نمونه بودند. 99-98
 درصد 10/48 با برابر آزمایش گروه در نفر 27 آموز،دانش

 25 و ])38/0 استاندارد انحراف و 31/16 سنی میانگین (با[
 میانگین (با[ درصد 90/51 با برابر کنترل گروه در نفر
 از پژوهش، این در بودند. ])34/0 استاندارد انحراف و 20/16
 تصادفی گمارش و انتخاب فرصت محقق، که آنجا

 از استفاده دلیل به بنابراین، نداشت، را کنندگانمشارکت
 گیرينمونه روش از گرفته، شکل قبل از هايگروه

 که پژوهش این در شد. استفاده دسترس در غیراحتماالتی
 منطق اساس بر بود، کنترل و آزمایش گروه دو بر مشتمل

 )1396 حجازي، و بازرگان سرمد، ؛1986( 1کوهن پیشنهادي
 براي است 60/0 با برابر اثر اندازه و a=05/0 که آن فرض با

 یک هر براي ،80/0 با برابر آماري آزمون توان به دستیابی

                                                
1. Cohen 

 واحد 25 حدود اينمونه کنترل، و آزمایش گروه دو از
 پژوهش به ورود هايمالك اهم شدند. انتخاب آزمایشی
 آموزاندانش آگاهانه رضایت شامل آزمایشی واحدهاي براي
 8 منطقه در تحصیل به اشتغال پژوهش، در مشارکت براي

 به ارجاع سابقه عدم تهران، شهر پرورش و آموزش
 وسیله به شده تجویز داروهاي مصرف یا و شناسروان
 به اشتغال نهایت، در و سالمت متخصصان و پزشکانروان

 هايمالك اهم این، بر عالوه بودند. دهم، پایه در تحصیل
 برنامه هر در همزمان شرکت شامل پژوهش این از خروج

 داروهاي و مخدر مواد مصرف سوء دیگر، مشابه آموزشی
 مشارکت عدم آموزشی، برنامه از جلسه 2 غیبت گردان،روان
 تمارین مسئوالنه انجام عدم و آموزشی هايجلسه در فعاالنه

 در شده، مرور هايمالك حسب بر بودند. خانگی تکالیف و
 در آزمایشی واحدهاي از کدامهیچ آموزشی دوره پایان
  نشدند. حذف کنترل و آزمایش هايگروه

 هايموقعیت با مقابلۀ سیاهۀ کوتاه نسخۀ
 و اندلر ).1994 پارکر، و اندلر ،SF-CISS( 2زااسترس
 رویکرد فکري مواضع بر تأکید هدف با )1994( پارکر
 نسخۀ مقابله، هايسبک مطالعاتی قلمرو در محوربافت

 ـ زااسترس هايموقعیت با مقابله سیاهۀ شدة تجدیدنظر
 و ماده 21 شمول با را موقعیت خاصِ مقابلۀ نسخۀ

 مقابلۀ زیرمقیاس سه از یک هر به ماده 7 تخصیص
 توسعه ،5اجتنابی مقابلۀ و 4محورهیجان مقابلۀ ،3محورمسئله
 نسخۀ ـ زااسترس هايموقعیت با مقابلۀ سیاهۀ در .دادند
 که شودمی تقاضا کنندگانمشارکت از موقعیت، خاص مقابلۀ
 هايماده به مشخص زاياسترس رخداد یک اساس بر

 از ايدرجه پنج طیف یک روي بر شده تجدیدنظر نسخۀ
 مطالعات نتایج .دهند پاسخ )5( زیاد خیلی تا )1( کم خیلی

 کوتاه نسخۀ پایایی و روایی فنی هايمشخصه از مختلف
 تجربی طور به زااسترس هايموقعیت با مقابله سیاهۀ
 رافنسن، ؛1999 ،1994 پارکر، و اندلر( اندکرده حمایت
 مطالعه، این در ).2006 اندلر، و میرس ویندلی، اسماري،
 محور،مسئله مقابلۀ زیرمقیاس سه درونی همسانی ضرایب

                                                
2 . Coping Inventory for Stressful Situations-Short 

form (CISS-SF) 
3. Task-Oriented Coping,  
4. Emotion-Oriented Coping  
5. Avoidance-Oriented Coping  
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 ،78/0 با برابر ترتیب به اجتنابی مقابلۀ و محورهیجان مقابلۀ
  آمد. دست به 81/0 و 80/0

 و آرو سالمالـ ،SEI( 1مدرسه مشغولیت سیاهۀ
 وسیلۀ به تحصیلی مشغولیت فهرست ).2012 آپادایا،
 مشغولیت مقیاس اساس بر )2012( آپادایا و آرو سالمالـ
 توسعه )الف2002 همکاران، و اسچافیلی( 2اترخت کاري

                                                
1. School Engagement Inventory (SEI)  
2. Utrecht Work Engagement Scale (UWES-S)  

 مقیاس سه درسی، تکالیف دربارة ايماده 9 سیاهۀ .یافت
  .کندمی گیرياندازه را شیفتگی و تعهد احساس ،انرژي

 هفت طیف یک روي ماده هر به کنندگانمشارکت
 در .دهندمی پاسخ )6( روز هر تا )0( هرگز از ايدرجه
 همسانی ضریب مقدار )2012( آپادایا و آرو سالمالـ مطالعۀ
 هايزیرمقیاس و تحصیلی مشغولیت کلی عامل درونی
 تکالیف به دلبستگی و درسی تکالیف به نسبت تعهد انرژي،
 به 80/0 و 87/0 ،82/0 ،94/0 با برابر ترتیب به درسی
 براي درونی همسانی ضریب حاضر، مطالعۀ در .آمد دست

  )2018( سلیگمن و رشید دیدگاه اساس بر هافعالیت و هاهدف تفکیک به نگرمثبت آموزشی ـ روانی برنامه محتوایی فهرست .1 جدول
  هافعالیت        هاهدف         هاجلسه

  اول جلسه
  مثبت آموزش تعریف و تصریح معارفه، جلسه: عنوان
 درك و روانی بهزیستی مختلف هايجنبه با آشنایی هدف:
  مثبت هاهیجان اهمیت

   محرمانگی، اصل رعایت بر تأکید-
   آزمون،پیش مرحله در سنجش بسته اجراي-
   مثبت آموزش معرفی-
  خانگی تکالیف مسئوالنه پیگیري و منزل در کار اهمیت تصریح-
   خوب اتفاق کاربرگ تکلیف تکمیل-

  دوم جلسه
  منشی توانمندي جلسه: عنوان
 منشی هايتوانمندي مفهوم تصریح و معرفی هدف:
 زندگی در آنها عملی کاربست و مثبت) بالقوه هاي(صفت
  روزمره

  اکنون و اینجا بر تأکید براي تالش تمرکز: تمرین-
  منزل تکالیف مرور و بررسی-
  منشی توانمندسازي سازه تصریح-
  فراروي هايچالش حل براي فرد هر شاخص منشی هايتوانمندي کاربست-
  منشی هايتوانمندي کاربرگ تکمیل-

  سوم جلسه

  بخشایش و گذشت جلسه: عنوان
 مثبت روانی کیفیت یک عنوان به گذشت معرفی هدف:
 و خنثی احساسی به را کینه و خشم احساس تواندمی که
 تبدیل مثبت عواطف و هاياحساس به برخی براي حتی
  کند.

  آن انجام احتمالی موانع رفع و قبل جلسه تکالیف بررسی-
  است کرده ظلم آنها حق در دیگري کنند احساس افراد آن طی که خاطره یک بازخوانی-
  بخشایش و گذشت عملی تجربه و فهم براي تمارینی انجام-
  گذشت به مربوط کاربرگ تکمیل-

  گذشت نامه تهیه خانه: تکلیف

  قدردانی و سپاسگزاري جلسه: عنون  چهارم جلسه
  اصیل شادکامی تجربه در قدردانی نقش تصریح هدف:

  شادکامی و قدردانی بین رابطه بر تأکید-
  قدردانی اثرگذاري مکانیزم تصریح-
  خودآیند قدردانی-
 قدردانی نامه نویسپیش تنظیم منزل: تکلیف-

  پنجم جلسه
  فعال ـ سازنده واکنش و مثبت هايارتباط جلسه: عنوان
 در دیگران با مثبت هايارتباط نقش تصریح هدف:

   روانی بهزیستی

  آن ضرورت و دیگران با مثبت ارتباط مفهوم تعریف-
  مثبت ارتباط مهم هايمؤلفه معرفی-
  سازنده و فعال پاسخ سازه معرفی-
  غیرکالمی و کالمی ارتباط هايمؤلفه تصریح-
   مثبت هايارتباط کاربرگ تکمیل-

  ششم جلسه
  التذاذ و درنگ جلسه: عنوان
 و (اینجا کنونی زمان از بیشتر چه هر استفاده هدف:

  اکنون)

  مثبت) رویداد یک از عمیق بردن (لذت التذاذ مفهوم تصریح-
  التذاذ هايراه-
  موسیقی کردن گوش تمرین-
  شکالتی بادام تمرین-
  دوستان از یکی با التذاذ تجربه قرار خانه: تکلیف-

  هفتم جلسه
  بینیخوش و امید جلسه: عنوان
 تفکر ارتقاي و تلخ وقایع در بینانهخوش تفکر بهبود هدف:

  امیدوارانه

  امید مفهوم تصریح-
  بینیخوش مفهوم تصریح-
  بینیخوش و امید مزایاي-
  زندگی تجارب ترینتلخ درباره خود افکار و هااحساس ترینعمیق نگارش-
 دقیقه، 15 مدت به حداقل متوالی روز چهار در تلخ وقایع درباره نوشتن تمرین منزل: تکلیف-

  فراروي هفته در مورد یک حداقل براي درباز و بسته در تمرین
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 با برابر ترتیب به 3انرژي و 2دلبستگی ،1تعهد هايزیرمقیاس
 و پور عبدهللا مطالعۀ در .آمد دست به 70/0 و 74/0 ،80/0

 نسخۀ سنجیروان تحلیل هدف با که )1394( شکري
 از گروهی بین در تحصیلی مشغولیت فهرست فارسی

 اصلی هايمولفه تحلیل نتایج ـ، شد انجام ایرانی دانشجویان
 فارسی نسخۀ که داد نشان واریماکس چرخش از استفاده با

SEI تکلیف به نسبت تعهد دانشگاه، در انرژي عامل سه از 
 تکالیف به نسبت )دلبستگی( شیفتگی و دانشگاه/مدرسه
 برازش هايشاخص .است شده تشکیل دانشگاه/مدرسه
 این وجود ،AMOS افزارنرم پایه بر تأییدي عامل تحلیل
 .کرد تأیید ایرانی دانشجویان نمونۀ در را گانه سه عوامل
 انرژي، عوامل براي SEI درونی همسانی ضرایب مقادیر
 ترتیب به تحصیلی مشغولیت کلی نمرة و دلبستگی و تعهد
 مطالعۀ در .آمد دست به 90/0 و 81/0 ،85/0 ،73/0 با برابر
 درونی همسانی ضرایب مقادیر ،)1394( شکري و پورعبدهللا
SEI کلی نمرة و دلبستگی و تعهد انرژي، عوامل براي 

 به 78/0 و 72/0 ،65/0 با برابر ترتیب به تحصیلی مشغولیت
 درونی همسانی ضرایب مقدار حاضر، مطالعۀ در .آمد دست
  .آمد دست به 89/0 تحصیلی مشغولیت کلی نمرة

 و آرو سالمالـ ،SBI( 4مدرسه فرسودگی سیاهۀ
 وسیلۀ به تحصیلی فرسودگی سیاهۀ ).2009 همکاران،
 فرسودگی نشانگر 15 اساس بر )2005( ناتانن و آرو سالمالـ
 سالمالـ و ماتیزن آرو، ناتانن،( 5ايحرفه زندگی براي برگن
 توسعه )2004 نورمی، و ناتانن آرو، سالمالـ ؛2003 آرو،
 15 شامل )BBI-15( برگن فرسودگی نشانگر 15 .یافت
عد سه که است ماده به نسبت بدگمانی ،6کاري خستگی ب 
 9 سیاهه .سنجدمی را 8کار در کفایت عدم احساس و 7کار
تحصیلی فرسودگی عامل سه تحصیلی، فرسودگی ايماده 
 :ماده 3 طریق از( 9دانشگاه/مدرسه محیط در خستگی شامل
 در تحصیل معناي به نسبت بدگمانی ،)9 و 7 ،4 ،1 هايماده

                                                
1. Dedication  
2. Absorption  
3. Energy  
4. School Burnout Inventory (SBI) 
5. Bergen Burnout Indicator 15 (BBI-15)  
6. Work Exhaustion  
7. Cynicism Toward Work  
8. Sense of Inadequacy at Work  
9. Exhaustion at School/University  

 و )6 و 5 ،2 هايه ماد :ماده 3 طریق از( 10دانشگاه/مدرسه
 :ماده 2 طریق از( 11دانشگاه/مدرسه در کفایت عدم احساس
به کنندگانمشارکت .کندمی گیرياندازه )8 و 3 هايماده 
 کامالً از ايدرجه شش طیف یک روي هاگویه تمامی
 مطالعۀ در .دهندمی پاسخ )6( موافق کامالً تا )1( مخالف
 همسانی ضرایب مقادیر )2009( همکاران و آرو سالمالـ
 دانشگاه، در خستگی احساس هايمقیاس براي درونی

 دانشگاه در فردي کفایت عدم و دانشگاه به نسبت بدگمانی
 در .آمد دست به 67/0 و 77/0 ،61/0 با برابر ترتیب به

 هدف با که )1395( احدي و درتاج پور، عبدهللا مطالعۀ
 تحصیلی فرسودگی سیاهۀ فارسی نسخۀ سنجیروان تحلیل
 تحلیل نتایج شد، انجام ایرانی دانشجویان از گروهی بین در

 داد نشان واریماکس چرخش از استفاده با اصلی هايمولفه
 خستگی عامل سه از SBI ایرانی، دانشجویان نمونۀ در که
 فردي کفایت عدم و دانشگاه به نسبت بدگمانی دانشگاه، از

 تأییدي عامل تحلیل برازش هايشاخص .است شده تشکیل
 تأیید را گانه سه عوامل وجود ،AMOS افزارنرم پایه بر
 مقادیر )1395( همکاران و پورعبداهللا مطالعۀ در .کرد

 خستگی، عوامل براي SBI درونی همسانی ضرایب
 فرسودگی کلی نمرة و فردي کفایت عدم و بدگمانی
 به 88/0 و 85/0 ،87/0 ،91/0 با برابر ترتیب به تحصیلی
 تحصیلی فرسودگی کلی نمرة حاضر مطالعۀ در .آمد دست
    .آمد دست به 91/0 با برابر
 براي )2018( سلیگمن و رشید دیدگاه اساس بر

 هفته هر و هفته 7 مدت به آزمایش گروه کنندگانمشارکت
 آموزشی نیروا برنامه« مختلف هايمهارت ساعت، 2

 ها،جلسه اتمام از پس ).1 (جدول شد ارائه »نگرمثبت
 کنترل و آزمایش گروه دو در اول آزمونپس هاياندازه
 منظور به ماه، 2 گذشت از پس نهایت، در شد. آوريجمع
 مرحله در مجدداً آموزشی، برنامه اثر ماندگاري آزمون
 اصلی متغیرهاي به مربوط هاياندازه گروه دو از پیگیري
 مالحظات تأمین هدف با نهایت، در شد. آوريجمع پژوهش
 پیگیري، مرحله در هاداده گردآوري از پس پژوهش، اخالقی
 به جلسه پنج در منتخب آموزشی برنامه محتواي
 به انتظار فهرست در که نیز کنترل گروه کنندگانمشارکت

                                                
10. Cynicism Toward the Meaning of School/University  
11. Sense of Inadequacy at School/University  
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 در منتخب برنامه محتواي مجموع، در شد. ارائه برند،می سر
 با روشمند هايتالش مجموعه که دهدمی نشان 1 جدول
 محور چند ذیل یادگیرندگان ايمقابله منابع تجهیز هدف
 هايتوانمندي مرور مثبت، آموزش تصریح شامل کلی

 و سپاسگزاري شخصی، میراث بخشش و گذشت منشی،
 و درنگ فعال، ـ سازنده واکنش و مثبت هايارتباط قدردانی،
  شود.می خالصه بینی،خوش و امید و التذاذ

  
  هایافته
 استاندارد انحراف و میانگین توصیفی هاياندازه 2 جدول
 تحصیلی، فرسودگی تحصیلی، مشغولیت به مربوط
 در را اجتنابی و مدارمسئله مدار،هیجان مقابله هايسبک
 آزمون،پیش زمانی مقاطع در کنترل و آزمایش هايگروه
  دهد.می نشان پیگیري و آزمونپس

 آزمودنی بین عامل اثر آزمون منظور به بخش، این در
 هاياندازه بر (زمان) آزمودنی درون عامل و (گروه)
 شامل تحصیلی بهزیستی هايمؤلفه شده آوريجمع

 همچنین، و تحصیلی فرسودگی و تحصیلی مشغولیت
 روش از اجتنابی و مدارمسئله مدار،هیجان مقابلۀ هايسبک

 از قبل شد. استفاده ساده مختلط واریانس تحلیل آماري
 بین عامل اثر آزمون منظور به مزبور آماري فن کارگیريبه

 هاياندازه بر (زمان) آزمودنی درون عامل و (گروه) آزمودنی
 شامل تحصیلی بهزیستی هايمؤلفه شده آوريجمع

 همچنین، و تحصیلی فرسودگی و تحصیلی مشغولیت
 مفروضه اجتنابی، و مدارمسئله مدار،هیجان مقابلۀ هايسبک
 تشابه و هاواریانس همگنی تعیین هدف با 1موخلی کرویت

 عامل سطوح زوج بین همبستگی ضریب مقداري واحد در
 همگنی تعیین براي لوین آزمون و )3 (جدول آزمودنی درون

                                                
1. Mauchly's Test of Sphericityb  

 در کنترل و آزمایش هايگروه در مقابله هايسبک و تحصیلی بهزیستی استاندارد انحراف و میانگین .2 جدول
 )=52n( پیگیري و آزمونپس آزمون،پیش

 M  SD   M SD  گروه    مرحله                 متغیر

  تحصیلی مشغولیت

  89/5  88/22    86/7  02/26  آزمایش  آزمونپیش
  76/5  67/22    73/7  21/26  کنترل

  81/5  17/28  مدارمسئله مقابله  81/7  28/31  آزمایش  آزمونپس
  83/5  75/22    77/7  34/26  کنترل

  78/5  35/27    55/7 45/30  آزمایش  پیگیري
  69/5  85/22    76/7  56/26  کنترل

  تحصیلی فرسودگی

  58/5  55/22    39/6  61/34  آزمایش  آزمونپیش
  62/5  65/22    44/6  55/34  کنترل

  76/5  61/18  اجتنابی مقابله  41/6  33/28  آزمایش  آزمونپس
  69/5  30/22   51/6  45/34  کنترل

  65/5  79/17    56/6  48/29  آزمایش  پیگیري
  54/5  76/22    48/6 56/34  کنترل

  مدارهیجان مقابله

        89/5  69/30  آزمایش  آزمونپیش
        76/5  89/30  کنترل

        81/5  17/26  آزمایش  آزمونپس
        83/5  75/30  کنترل

        78/5 35/25  آزمایش  پیگیري
       69/5  85/30  کنترل

  موخلی کرویت آزمون نتایج .3 جدول
  معناداري آزادي درجه  کا مجذور  موخلی آماره  متغیر

  175/0  2  49/3  931/0  تحصیلی مشغولیت
  451/0  2  45/2  942/0  تحصیلی فرسودگی
  351/0  2  91/1  953/0  مدارهیجان مقابله
  424/0 2  71/1  966/0  مدارمسئله مقابله
  398/0  2  88/1  963/0  اجتنابی مقابله
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  ).4 (جدول شدند تأیید و آزمون ،1خطا هايواریانس
 درون عامل اثر براي که دهدمی نشان 3 جدول نتایج
 نتایج بنابراین، است. برقرار موخلی کرویت مفروضه آزمودنی

 برابري و هاواریانس همگنی دفاع در را شواهدي آزمون این

 آزمودنی درون اثر براي متغیري زوج همبستگی ضرایب
 همگنی از نیز لوین آزمون نتایج آورد.می فراهم

 مدل شده آوريجمع هاياندازه براي خطا هايواریانس
 طور به شناختیروان سرمایه هايمؤلفه و پرما بهزیستی
  ).4 (جدول کندمی دفاع تجربی
 مختلط واریانس تحلیل آماري فن نتایج بخش، این در
 بر گروهیدرون عامل اصلی اثر که داد نشان ساده
= 10/0([ محورهیجان مقابلۀ سبک شامل مقابله هايسبک

2h ،05/0< P ،59/6 ) =100 2 و (F([، مقابلۀ سبک 
) 2 و 2h ،05/0< P ،67/9 ) =100= 61/0([ محورمسئله

F([ اجتنابی مقابلۀ سبک و ])2= 11/0h ،05/0< P ،62/7 
 همچنین، .بود معنادار آماري لحاظ از ،])F) 2 و 100= (
 بین و گروهی درون عوامل تعاملی اثر به مربوط نتایج

 مقابلۀ سبک شامل مقابله هايسبک بر نیز گروهی

                                                
1. Levene's Test of Equality of Error Variance  

 )2 و 2h ،05/0 <P ،91/7 = )100 =12/0([ محورهیجان
F([، محورمسئله مقابلۀ سبک ])2 =18/0h ،05/0 <P ،

 =11/0([ اجتنابی مقابلۀ سبک و ])F )2 و 100( = 19/11
2h ،05/0 <P ،15/7 = )100 2 و( F([، آماري لحاظ از 

 نیز گروهی بین عامل اصلی اثر نتایج ادامه، در .بود معنادار
 محورهیجان مقابلۀ سبک شامل مقابله هايسبک بر
])07/0= 2h ،05/0 <P ،80/4 = )50 1 و( F([، سبک 

 و 2h ،05/0 <P ،87/5 = )50 =09/0([ محورمسئله مقابلۀ
1( F([ اجتنابی مقابلۀ سبک و ])2 =08/0h ،05/0 <P ،

   .بود معنادار آماري لحاظ از ،])F )1 و 50( = 15/5
 تعیین هدف با که بنفرونی آزمون نتایج ادامه، در

 درون عامل سطوح زوجی هايمقایسه آماري معناداري
 انجام هايمقایسه تمامی در که داد نشان شد انجام گروهی
 مقابلۀ سبک شامل مقابله هايسبک اساس بر شده

 مقابلۀ سبک و محورمسئله مقابلۀ سبک محور،هیجان
 در کنندگانمشارکت نمرات متوسط بین تفاوت اجتنابی،
 و آزمونپس در آنها نمرات متوسط با آزمونپیش مرحلۀ
 به مربوط نتایج و معنادار آماري لحاظ از پیگیري
 از پیگیري و آزمونپس نمرات متوسط زوجی هايمقایسه
   ).5 جدول( نبود معنادار آماري لحاظ
 مختلط واریانس تحلیل آماري فن نتایج بخش، این در
 ابعاد بر گروهیدرون عامل اصلی اثر که داد نشان ساده

، 2h =13/0([ تحصیلی مشغولیت شامل تحصیلی بهزیستی
05/0P<  ،37/7 = )100 2 و( F([ تحصیلی فرسودگی و 
])13/0= 2h ،05/0 <P ،23/7 = )100 2 و( F([، لحاظ از 

 به مربوط نتایج بخش، این در همچنین، .بود معنادار آماري
 بر نیز گروهی بین و گروهی درون عوامل تعاملی اثر

  خطا واریانس همگنی براي لوین آزمون نتایج .4 جدول
  معناداري F آماره  2 آزادي درجه  1 آزادي درجه  متغیر

  74/0  10/0 50  1  تحصیلی مشغولیت
  35/0  90/0 50  1  تحصیلی فرسودگی
  40/0  71/0 50  1  مدارهیجان مقابله
  31/0  07/1 50  1  مدارمسئله مقابله
  24/0  41/0 50  1  اجتنابی مقابله

  مقابله هايسبک نمرات متوسط زوجی هايمقایسه براي بنفرونی آزمون نتایج .5 جدول
  معناداري  معیار خطاي  میانگین تفاوت  نمرات مقایسه  متغیرها

  محورهیجان مقابله
  001/0  21/0  - 833/0  آزمونآزمون/پسپیش
  01/0  15/0  57/0  پیگیري آزمون/پیش
  45/0  21/0  28/0  آزمون/پیگیريپس

  001/0  24/0  - 97/0  آزمونآزمون/پسپیش  
  01/0  26/0  - 72/0  پیگیري آزمون/پیش  محورمسئله مقابله

  221/0 16/0  21/0  آزمون/پیگیريپس  
  001/0  30/0  - 36/1  آزمونآزمون/پسپیش  

  001/0  33/0  28/1  پیگیري آزمون/پیش  اجتنابی مقابله
  95/0 08/0  083/0  آزمون/پیگیريپس  



 31       آموزانهاي مقابله و بهزیستی تحصیلی دانشنگر بر سبکبرنامۀ روانی ـ آموزشی مثبتتأثیر  :غالمرضا عباسی و همکاران

  

 2h ،05/0 <P ،91/5 = )100 =09/0([ تحصیلی مشغولیت
 = 2h ،05/0 <P ،15/5 =08/0([ فرسودگی و ])F )2 و
 نتایج ادامه، در .بود معنادار آماري لحاظ از ،])F )2 و 100(
 تحصیلی بهزیستی وجوه بر نیز گروهی بین عامل اصلی اثر

 = 2h ،05/0 <P ،80/4 =07/0([ تحصیلی مشغولیت شامل
2h ،05/0 <P =08/0([ تحصیلی فرسودگی و ])F )1 و 50(

 در .بود معنادار آماري لحاظ از ،])F )1 و 50( = 15/5، 
 معناداري تعیین هدف با که بنفرونی آزمون نتایج ادامه،
 انجام گروهی درون عامل سطوح زوجی هايمقایسه آماري
 اساس بر شده انجام هايمقایسه تمامی در که داد نشان شد

 بین تفاوت تحصیلی، فرسودگی و تحصیلی مشغولیت
 با آزمونپیش مرحلۀ در کنندگانمشارکت نمرات متوسط
 آماري لحاظ از پیگیري و آزمونپس در آنها نمرات متوسط
 نمرات متوسط زوجی هايمقایسه به مربوط نتایج و معنادار
   ).6 جدول( نبود معنادار آماري لحاظ از پیگیري و آزمونپس

  
  گیرينتیجه و بحث
 آموزشی روانی مداخله اثربخشی تعیین هدف با پژوهش این
 در تحصیلی بهزیستی و مقابله راهبردهاي بر نگرمثبت
 نتایج پژوهش، این در کلی، طور به شد. انجام آموزاندانش
 که داد نشان ساده مختلط واریانس تحلیل آماري روش
 راهبردهاي تشویق در نگرمثبت آموزشی ـ روانی مداخله
 مؤثر تجربی، طور به تحصیلی، بهزیستی و سازگارانه مقابله

 از تأسی با کوشدمی بخش این در محقق بود.
 هايچارچوب ترینشاخص در متعارف شناسیاصطالح
 نگرمثبت آموزش رویکرد ذیل شده داده توسعه مفهومی
رواسپر مدل و 1پرما مدل مانند مداخله تبیینی هايظرفیت ،2پ 
 براي روشمند تالشی بطن در را نگرمثبت آموزشی ـ روانی

                                                
1 . PERMA Model (Positive Emotion, Engagement, 

Relationships, Meaning and Accomplishments)  
2 . PROSPER: Positivity, Relationships, Outcomes, 

Strengths, Purpose, Engagement and Resilience  

 با همسو کند. وارسی یادگیرندگان، روانی سرمایه گريتغذیه
 خزانه تقویت به مندعالقه تربیتی متخصصان دغدغه
 روانی هايکیفیت نیمرخ شدگیغنی یادگیرندگان، مهارتی
 آموزشی روانی مداخله تجربه متعاقب یادگیرندگان در مثبت
 مورد مزبور مداخله تأثیر منطق تصریح هدف با نگر،مثبت
   گیرد.می قرار استفاده

 مختلف مطالعات هايیافته با همسو حاضر مطالعۀ نتایج
 بر روابط اطالعاتی عنصر تفسیري نقش بر تأکید ضمن

 تأمین براي فرديبین روابط هايمهارت سازيغنی ضرورت
 ورزدمی اصرار یادگیرندگان روانی سرمایۀ گريتغذیه دغدغۀ

 و استینهارت ؛1398 پورشهریار، و شکري ؛2010 دساي،(
 محدودة در که دهدمی نشان شواهد ).2008 دالبیر،
 بر تأکید براي تالش تربیتی، محققان پژوهشی هاياولویت
 به دیگران با مثبت روابط اطالعاتی عنصر حساس نقش
 کمک براي انتخاب قابل هايایده اثرگذارترین از یکی مثابۀ
 اشتیاق، فردي، تعلق احساس مانند مفاهیمی تفسیرپذیري به

 یادگیرندگان، آوريتاب و بهزیستی پیشرفت، و انگیزش
 است بوده تریبتی منداندغدغه توجه کانون در همواره

 که است داده نشان مختلف مطالعات نتایج ).2020 آندرمن،(
 در همساالن با آموزدانش فرديبین رابطۀ رفتار مدل
 تحصیلی وريکنش چندگانۀ هايمولفه بینیپیش

 اساس بر .است بوده برخوردار بااهمیتی نقش از یادگیرندگان
 دهندة توضیح مفهومی مسیرهاي اهم موجود، شواهد
 با رویارویی بافت در همساالن با رابطه تبیینی ظرفیت
 و اجتماعی گريحمایت شامل تحصیلی زندگی مطالبات
 و مستقیم تجربۀ و یادگیري براي آفرینیفرصت هیجانی،
 برابر در گريمراقبت همدالنه، دهیپاسخ رودرروي
 خلق اجتماعی، انزواي و همساالن قلدرمأبانه رفتارهاي
 متعاقب و اخالقی معماهاي دربارة آزاد مباحثۀ براي فرصت
 یادگیرندگان اخالقی و اجتماعی یافتگیتحول به کمک آن
 یادگیري ایدة بر تأکید با محققان از برخی حتی .است

  تحصیلی فرسودگی و مشغولیت نمرات متوسط زوجی هايمقایسه براي بنفرونی آزمون نتایج .6 جدول
  معناداري  معیار خطاي  میانگین تفاوت  نمرات مقایسه  متغیرها

  
  تحصیلی مشغولیت

  001/0  49/1  - 18/4  آزمونپس/آزمونپیش
  001/0  41/1  - 86/4  پیگیري /آزمونپیش
  99/0  18/1  679/0  پیگیري/آزمونپس

  001/0  44/1  - 75/4  آزمونپس/آزمونپیش  
  001/0  979/0  72/3  پیگیري /آزمونپیش  تحصیلی فرسودگی

  99/0 47/1  03/1  پیگیري/آزمونپس  
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 یادگیرندگان ارتباطی تجارب بلندمدت ثمرات بر 1العمرمادام
 لیو، و چن( ورزندمی اصرار آنها سنی هايوهله دیگر در

نیل، ؛2019  ).2015 روسیهارت، و هافارت الرسن، دیاکان، اُ
 در همساالن با مثبت روابط موجود شواهد اساس بر

 و تمرین براي الزم فرصت تدارك ضمن یادگیرندگان
 منديدغدغه ضرورت و مثبت اجتماعی هايارزش یادگیري

 تحکیم و باورسازي در دیگران، قبال در آنها گريمراقبت و
 تشریک و همکاري احترام، مراقبت، مانند هاییارزش

 نیز ورزيدگرشفقت و هاتفاوت تصدیق و پذیرش مساعی،
 شواهد اساس بر ).2015 بولینگ، و کرن( دارد اساسی نقشی
 به هیجانی و اجتماعی هايمهارت از برخی آموزش موجود

 تشریک و همکاري ورزي،مشارکت مانند یادگیرندگان
 مذاکره محترمانه، ورزيمخالفت خشم، مدیریت مساعی،
 در خوب، بازندة و برنده نقش ایفاي براي تالش کردن،
 به دسترسی مرزهاي گستراندن و توانشی خزانۀ تغذیۀ
 پیرامونی انگیزانندة تجارب سازگارانۀ مدیریت براي هاحلراه
  .است برخوردار زیادي اهمیت از

 بر تأکید هدف با محققان از زیادي تعداد این، بر عالوه
 در فرديبین رابطۀ هايمهارت شدة گذاريهدف تغذیۀ

 روابط که اندداده نشان معلم با تعامل بطن در یادگیرندگان
 حجم با آموزدانش ـ معلم بین حمایتی و محترمانه مثبت،
 بهزیستی، مانند یادگیرندگان در مثبت پیامدهاي از وسیعی
 و تحصیلی پیشرفت انگیزش باالي سطوح و اشتیاق
 بخش این در .است مرتبط آنها در آورانهتاب هايمواجهه
 وجوه از زیادي بخش که کنندمی یادآوري محققان
 در یادگیرندگان مدارانۀ پیشرفت رفتارهاي سازگارانۀ
 هايگزینیهدف مانند تحصیلی پیشرفت هايمحیط
 هاياسنادگزینی بینانه،واقع هايخودنگري نگرانه،واقع
 تجربۀ محصول مثبت، هیجانات و باوريتالش بینانه،خوش
 عالوه .است معلم با رابطۀ بافت در حمایتی و ایمن روابطی

 در ایمن تعامالت تجربۀ که کنندمی تأکید محققات این، بر
 تسهیل در فرديبین رابطۀ هايمهارت پربارسازي بطن
 یادگیري ایدة بر ناظر گرهاي گزینش یادگیرندگان رجوع
 خود معلمان که یادگیرندگانی .است بوده مؤثر نیز العمرمادام
 در کنندمی ارزیابی پذیرنده و گرمراقبت دهنده،پاسخ را

 و نفس به اعتماد از دارند، بیشتري مشارکت یادگیري
                                                
1. Life-Long Learning  

 به دهیپاسخ براي و برخوردارند بیشتري پیشرفت انگیزش
 بیشتري آمادگی او شدة وضع هايهدف و معلم انتظارات
 النگباردي فیرا، ریبرا، ـ بادینیس بیرچیاتی،( دهندمی نشان
 بر عالوه ).2020 ژانگ، و دینگ لئو، ؛2020 گاستالدي، و

 ایمن روابط بستر در که است داده نشان مطالعات نتایج این،
 به یادگیرندگان رجوع احتمال از آموز،دانش و معلم بین

 شکست، از اجتناب مانند رسانیخودآسیب رفتارهاي انتخاب
 فریبکاري و گراییکمال سازي،خودناتوان کاري،اهمال

 آبادي،فتح و شکري زاده،صالح( شودمی کاسته تحصیلی،
  ).ب و الف1396
 آموزشی روانی مداخالت توسعۀ موجود شواهد اساس بر
 به کمک طریق از یادگیرندگان روانی سرمایۀ تجهیز بر ناظر

 و تحصیلی مطالبات به پاسخ براي ایمن بستري تدارك
 هايهدف ساختن محقق مسیر در مسئوالنه مشارکتی
 2بنیادین شناختیروان نیازهاي تأمین در مدارانه،پیشرفت

 شوندمی واقع موثر آنها بهزیستی آن متعاقب و یادگیرندگان
 محققان ).2020 دیسی، و رایان ؛2008 رایان، و دیسی(

 و تحصیلی نتایج بر همزمان تأکید که کنندمی یادآوري
 بر همزمان گذاريسرمایه یا 3هیجانی ـ اجتماعی یادگیري
 فردي پیشرفت هايمهارت و هیجانی اجتماعی هايمهارت
 هايمهارت و ریزيبرنامه گزینی،هدف تالش، پشتکار، مانند

 است مؤثر بهینه یادگیري محیط یک خلق در مطالعه،
 و نوبل ؛2011 نوبال، و گراسمک ؛2020 گراهام،(

 شده انجام مطالعات نتایج اساس بر ).2015 گراس،مک
 مفهوم براي شده تعریف گسترة بسط ضرورت پیرامون
 براي معنایابی در آفرینیجامعیت براي تالش و یاگیري
 ترینکنندهتعیین از یکی اخیر، هايسال در یادگیري مفهوم
 آموزش چتر ذیل منديدغدغه این بر ناظر فکري خطوط
 آمایه برابر در 4نگررشدي ذهنی آمایه مفهوم بر مبتنی مثبت،
 تالش محدودة در دیگر، بیان به .است 5محورتوانایی ذهنی

 از برآمده مفهومی هايآموزه به مندعالقه تربیتی محققان
 فکري مسیرهاي از دیگر از یکی مثبت آموزش رویکرد
 سرمایۀ در بسط ضرورت کنندة تصریح و دهنده توضیح
 ذهنی آمایه اطالعاتیِ بسترآفرینی بر یادگیرندگان روانی

                                                
2. Basic Psychological Needs  
3. Social Emotional Learning  
4. Growth Set Mind   
5. Ability Set Mind  
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 ؛2020 کانگ، و هادیس هاتی،( است استوار نگررشدي
 منابع تغذیۀ براي تالش ).2018 گوداس، و کاالونویس

 در بازسازماندهی بر تأکید با یادگیرندگان ايمقابله
 انگیزشی بخشینظم کنندة تبیین و ارجح راهبردهاي
 آمایۀ استقرار براي تالش .شودمی ممکن یادگیرندگان،

 تجارب براي معنایابی بر مضاعف تأکید و نگررشدي ذهنی
 به تالش مفهوم بر تأکید با احتمالی شکست و آمیزموفقیت
 هیجانی انگیزشی نیمرخ به دهیشکل در توانایی، جاي

 بدیلیبی نقش از تحصیلی هايموقعیت در یادگیرندگان
 دارکسن، و مارتین کولی، بوستیویک،( است برخوردار

 مانند مفاهیمی بر تأکید با نیز دیگر محققان ).2020
 3راسخ عزم حتی یا و 2اراده قدرت یا 1گريخودکنترل
 بر ناظر هايویژگی بر تمرکز ضمن اندکوشیده
ی مانند بخشیخودنظم ی ،4خودمدیریت  و 5خودسنج

 رویارویی در تغییرپذیري بر باورمندي سبب ،6خودتغییردهی
 کیورا،( شوند یادگیرندگان بین در انگیزاننده تجارب با

 همچنین، ).2020 هیروانن، و آنن اکالند، کلیم، اسپیناس،
 روانی هايبستۀ فکري گذاريسرمایه که اندداده نشان نتایج
 طریق از نگرمثبت نوظهور جنبش از تأثیرپذیر آموزشی ـ

 در باورياشتیاق مختلف اشکال رویش به کمک
 .شوندمی خوشایند تحصیلی نتایج خلق منشأ یادگیرندگان،

 و گريمراقبت طریق از اساساً 7رفتاري اشتیاق مثال، براي
 مسئوالنه، مشارکت همراهی، و حضور کیفیت از مواظبت
 رصد همچنین، و تکالیف انجام در فعاالنه و متعهدانه
 آموزش فرایند در یادگیري به معطوف هايمنديدغدغه
 8هیجانی اشتیاق بر ناظر پرواضح مصادیق .شودمی مشخص
 در و فکري تحریک و تهییج کنجکاوي، مندي،عالقه شامل
 تحصیلی هايتالش محصول از رضامندي احساس نهایت،

 مطالعات، نتایج اساس بر .شودمی محسوب یادگیرندگان
 شکاکیت، نقادانه، هايگريپرسش ذهنی، هايآفرینیچالش

 خالقانه و انتقادي تفکر هايمهارت از استفاده به تمایل و

                                                
1. Self Control  
2. Willpower  
3. Grit  
4. Self-Managing  
5. Self-Assessing  
6. Self-Modifying  
7. Behavioral Engagement  
8. Emotional Engagement  

 یادگیرندگان در 9شناختی اشتیاق مصادیق ترینمهم از نیز
 گريتغذیه دغدغۀ با همسو نهایت، در .شوندمی محسوب
 بیش ترغیب براي تالش یادگیرندگان، شناختیروان سرمایه

 معلمان، و همساالن با یادگیرندگان مثبت روابط پیش از
 مهمترین زمرة در نیز مذاکره و فعال شنوندگی گیري،دیدگاه
 .شوندمی محسوب 10اجتماعی اشتیاق معناگر هايمهارت
 مفهومی نظام به باورمند متخصصان دیدگاه طبق
 که شودمی سبب مندياشتیاق مثبت، یشناسروان

 مقاصد کردن محقق براي و بوده گراهدف یادگیرندگان
 هايفعالیت پیگیري فرایند در بکوشند، منتخب
 گرادغدغه و پرتالش متوجه، متمرکز، بسیار مدارنه،پیشرفت
 فقدان حتی و شوندمی متوجه کمتر را زمان گذر هستند،

 محیطی خلق براي نهایت، در و کنندمی تجربه را خودآگاهی
 و تقاضاها گريمطالبه سطح بین زا،چالش و انگیزاننده
  ).2016 هوانگ،( کنندمی ایجاد تعادل فردي، توانش
 منطق از تأسی با و موجود تجربی شواهد اساس بر
 احساس مثبت، آموزش رویکرد از برآمده مفهومی هايآموزه

 در گرخودانتخاب رفتارهاي تغذیۀ ضمن هدفمندي
 آنها در خودمختاري شناختیروان نیاز تأمین و یادگیرندگان

 شناختیروان توانمندسازي ایدة تحقق به کمک در
 است برخوردار انکاريغیرقابل نقش از یادگیرندگان

 بر این، بر عالوه ).2009 رایان، و نیمیک ؛2017 ماتیوسی،(
 منطق حتی که گزینیهدف فقط نه موجود، شواهد اساس
 زندگی مطالبات به پاسخ متن در هدف منديتوسعه

 از برخاسته هايتقاضا به دهیشکل همچنین و تحصیلی
 چندگانۀ پسایندهاي در تمایز تصریح در فردي،بین تعامالت
 اساس بر .است برخوردار بااهمیتی نقش از هاگزینیهدف
 بر معطوف منديجهت تقویت براي تالش موجود، شواهد
 به رجوع براي سازيزمینه طریق از یادگیرندگان در هدف
 الزم فرصت تدارك همچنین و خودتاییدشده هايانتخاب
 هايفعالیت تشویق در آنها، در خودراهبري براي

 برابر در پرطاقتی و پشتکار و تالش مانند ايمدارانهپیشرفت
 توانمندسازي خطیر ایدة تأمین در همچنین و دشوار تجارب
 نیمیویرتا، تامینن،( شودمی واقع اثر منشأ یادگیرندگان روانی
 برخی با همسو این، بر عالوه ).2020 آرو، ـ سالمال و النکا

                                                
9. Cognitive Engagement  
10. Social Engagement  
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 هايبسترآفرینی طریق از هدفمندي احساس تجربی شواهد
 مانند دیگر مفهومی هايهمبسته از برخی اطالعاتی
 استقالل، و گريخودتعیین گرا،واقع علّی هاياسنادگزینی
 باورهاي غیرسودار، هايخودنگري مثبت، پیشرفت هیجانات

 رفتارهاي تشویق در خودارزشمندي و خودکارآمدي
 افزایش و محورسالمت تحصیلی زندگی سبک گرتسهیل
 هايمحیط در سازگارانه رفتاري هايانتخاب به رجوع نرخ

 در ).2020 بریستال، ـ لیوسکوي و یو( است مؤثر تحصیلی
 جایگزینی براي تالش موجود شواهد با موافق دیگر، ساحتی
 با مقاسیه در افراد رشدیافتگی بر ناظر پیشرفت هايهدف
 ارتقاي در گرخودنمایان یا اجتناب بر معطوف هايهدف
 حائز یادگیرندگان تحصیلی حیات نشانگرهاي کیفی سطح
 در ).2018 براندستار، و هرمن والف،( است بسیاري اهمیت
 از یکی که اندداده نشان همواره مطالعات نتایج بخش، این

 سازگاري مفهومی هايهمبسته ترینکنندهتعیین
 در آنها غالب رویکرد بر یادگیرندگان شناختیروان
 در .است مبتنی فردي آفرینیتحول بر معطوف گزینیهدف
 پربارسازي بر ناظر مداخالتی آوردهايروي غالب
 تفسیري نقش بر فردي،بین رابطۀ هايمهارت
 و سان( است شده تأکید محورپیشرفت هايگزینیهدف
   ).2019 استاسیلوویکز، ؛2020 اکسی،
 وسیعی گروه با همسو مطالعه این نتایج که این وجود با

 از یادگیرندگان روانی سازيایمن تأمین در تجربی، شواهد از
 برخی کند،می نقش ایفاي آنها ايمقابله منابع تقویت طریق

، گیرد. قرار توجه مورد باید آن هايمحدودیت  این اوالً
 دوم سال متوسطه آموزاندانش از گروهی به فقط آموزش
 8 منطقه دخترانه مدارس از یکی در انسانی علوم رشته

 ضرورت بنابراین، شد. محدود تهران شهر پرورش و آموزش
 نیازمند پژوهش این هايیافته پیش از بیش تعمیم و بسط
 انتخاب یادگیرندگان از مختلفی هايگروه که است آن

 نقش تصریح هدف با شودمی پیشنهاد مثال، براي شوند.
 تأثیر آزمون بافت در جنس شناختیجمعیت عامل تفسیري
 انتخاب جنسی گروه دو یادگیرندگان منتخب، آموزشی برنامه
، شوند.  با که کرد بینیپیش محقق که این به توجه با ثانیاً
 به دسترسی ترم پایان هايامتحان فصل به شدن نزدیک

 آزمون مدت طول لذا نباشد، ممکن راحتی به یادگیرندگان
 ماه 2 به حداکثر منتخب، آموزشی برنامه تأثیر ماندگاري
، شد. محدود  عدم به مربوط هايمحدودیت به توجه با ثالثاً

 ساعت 2 از بیش هفته در یادگیرندگان به محقق دسترسی
 نیمسال طول در آنها درسی واحدهاي انباشت دلیل به

 تماس امکان هفته در ساعت 2 از بیش محقق تحصیلی،
 یک هر اما نداشت. آزمایشی واحدهاي با حضوري و رودررو

 طریق از که داشتند را فرصت این آزمایشی واحدهاي از
 آموزشی دوره از مرحله هر به مربوط تکالیف پیرامون ایمیل

 هدف با شود،می پیشنهاد بنابراین، کنند. مکاتبه محقق با
 داده آموزش هايمهارت مرور منظور به هاییجلسه طراحی
 و محقق بار یک از بیش هفته طول در گاهی شده،

 این وجود با باشند. داشته دیدار یکدیگر با کنندگانمشارکت
 مدت در نگرمثبت آموزشی روانی مداخله پژوهش این در که
 برخی دیدگاه طبق شد، انجام ساعت 2 هفته هر و هفته 7

 بلندمدت تأثیر تضمین براي زمان این تخصیص محققان
 و وان گریشام، اساس، این بر است. ناکافی آموزشی برنامه
 ساعت 30 حدود تخصیص که کنندمی تأکید )2006( کوك
 و تغییر براي ساعت 3 هفته هر و هفته 10 طول در زمان
 با افراد بین در جدید اجتماعی هايمهارت حفظ

 چنین است. ناکافی کامالً رفتاري و هیجانی هايدشواري
 براي بیشتري بسیار زمان به حتم طور به یادگیرندگانی

 هستند. نیازمند خود اجتماعی هايمهارت تراز در بهبود
 60 حداقل تخصیص که دریافتند )2006( دیگران و گریشام
 از استفاده براي هاییفرصت تدارك و زمان ساعت
 بینیپیش در درس هايکالس در جدید هايمهارت

  است. اثرگذار بسیار مداخله تأثیر ماندگاري
 از وسیعی گروه با همسو پژوش این نتایج کلی، طور به
 محققان دغدغۀ تأمین که دهدمی نشان تجربی شواهد
 میالدي 21 سده یادگیرندگان هايخصیصه پیرامون تربیتی

 چندگانۀ هايتوانش از متنوعی هايساحت شمول با
 نیمرخ تصویرگري در را خود نگرانهواقع قدرت یادگیرندگان،

 فعلی، شرایط در دیگر، بیان به دهد.می انعکاس آنها توانشی
 و تحصیلی فزاینده هايمطالبه از نگرواقع فهمی با محققان

 دغدغه تأمین هدف با و یادگیرندگان فراروي غیرتحصیلی
 با اندکوشیده آنها، در تجارب این با مسئوالنه مواجهه

 را همگان تربیت، و تعلیم نظام فراروي رسالت در بازاندیشی
 موضوع این درباره گریزانهواقع تدابیر پیامدهاي درباره
 هايپیشرفت ترینمهم از یکی اساس، این بر دهند. هشدار
 مرزهاي گستراندن نگرواقع دغدغه بر ناظر فکري
 تأمین ضرورت و تربیت و تعلیم نظام از گريمطالبه
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 ايمقابله منابع تغذیه کمک به یادگیرندگان روانی مصونیت
 طور به و مثبت پرورش و آموزش رویکرد طریق از آنها

 ممکن نگرمثبت آموزشی روانی برنامه کاربردي ایده خاص
 جورچین به خاطر تعلق با نیز پژوهش این بنابراین، شود.می

 مثبت، پرورش و آموزش وسیلۀ به شده دیده تدارك فکري
 ناظر سنتی هايتوانش درباره منديدغدغه کنار در کوشدمی
 و بهزیستی تأمین مسیر در تحصیلی، پیشرفت بر

 شود. واقع مؤثر هم، یادگیرندگان سعادتمندي
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 یشناسروان فصلنامه .دانشجویان بینیخوش و ناکارآمد
 .19-35 )،4( 9 ،کاربردي

 بستۀ اثربخشی ).1394( ا شکري، و ح.، پورشهریار، ب.، ستاري،
 هايهیجان کاهش بر پیشرفت هايهیجان تنظیم ايمداخه
 شمارة ،4 دورة ،مدرسه یشناسروان مجلۀ آموزان.دانش منفی

4، 93 -76.   
 آموزش برنامۀ اثربخشی ).1398( ح پورشهریار، و ا.، شکري،
ی، اسنادهاي بر فرديبین رابطۀ هايمهارت سازيغنی  علّ

 مقابلۀ هايمهارت فردي،بین هايتعارض حل راهبردهاي
 فصلنامه دیگران. با مثبت روابط از ادراك و شناختی
 پانزدهم، سال ،ایرانی انشناسروان تحولی: یشناسروان
  .287-308 ،59 شمارة
 نژاد،رحیمی و ج.، آبادي،فتح م.، شریفی، ز.، گشتاسبی، ا.، شکري،
 راهبردهاي بر اسنادي بازآموزي برنامۀ اثربخشی ).1395( پ
 تحصیلی آوريتاب و هیجان شناختی بخشینظم

 شمارة دوم، سال ،مثبت یشناسروان نامۀپژوهش دانشجویان.
2، 66 -51.  
 نژاد،رحیمی ج.، آبادي،فتح م.، مظاهري، ش.، شهیدي، ا.، شکري،
 ايمداخله برنامۀ اثربخشی ).1393( م خانجانی، و پ.،
 هیجانی هاي-تجربه برابر در دانشجویان روانی سازيایمن
 مطالعات فصلنامۀ پنسیلوانیا. پیشگیري الگوي اساسِ بر منفی
 ،7 شمارة چهارم، سال ،آموزشی ارزشیابی و گیرياندازه
190-165.  
 و ساخت الف). 1396( ج آبادي،فتح و ا.، شکري، پ.، زاده،صالح

 بازدارنده و ارتقادهنده رفتارهاي هنامپرسش اعتباریابی
 انگیزش معاصر هاينظریه بر اندازيچشم تحصیلی: سالمت

  .61-105 )،30( 8 ،تربیتی گیرياندازه فصلنامه پیشرفت.
 سبک ب).1396( ج آبادي،فتح و ا.، شکري، پ.، زاده،صالح

 در نوظهور ايایده محور:سالمت تحصیلی زندگی

 تربیتی، یشناسروان فصلنامه تحصیلی. سالمت یشناسروان
13 )46،( 30-1.  
 تحلیل ).1395( ح احدي، و ف.، درتاج، آ.، م. پور،عبداهللا

 در تحصیلی فرسودگی سیاهۀ سنجیروان هايویژگی
  .23-41 )،24( 6 ،تربیتی گیرياندازه فصلنامه دانشجویان.

 هايمشخصه تحلیل ).1394( ا شکري، و آ.، م. پور، عبداهللا
 دانشجویان در تحصیلی مشغولیت فهرست سنجیروان

   .90-108 )،2( 7 ،یادگیري و آموزش فصلنامه ایرانی.
 پ نژاد،رحیمی و ب.، ایزانلو، ر.، ح. آبادي،حسن س.، طوالبی،

 بر اسنادي بازآموزي برنامه آموزش اثربخشی ).1396(
 دانشجویان. پیشرفت رفتارهاي و شناختی هايارزیابی
   .1-14 )،13( 5 ،شناختی یشناسروان فصلنامه
 ).1398( ج آبادي،فتح و س.، قنبري، ا.، شکري، ا.، کوشکی،

 کاهش بر پنسیلوانیا آوريتاب برنامه اثربخشی فراتحلیل
 یادگیرندگان. تبیینی سبک بهبود و شناختیروان آشفتگی
 )،3( 7 ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش فصلنامه

22-9.   
 چاپ). (زیر ج آبادي،فتح و ا.، شکري، س.، قنبري، ا.، کوشکی،

 بر آن اثربخشی و روانی توانمندسازي جامع بستۀ ساخت
 دانشجویان. محور سالمت تحصیلی زندگی سبک رفتارهاي
  .ایرانی انشناسروان :تحولی یشناسروان فصلنامه
 ).1396( م شریفی، و ج.، آبادي،فتح ا.، شکري، ز.، گشتاسبی،
 و پیشرفت هیجانات بر اسنادي بازآموزي برنامۀ تاثیر

 یادگیري در پژوهش فصلنامۀ دانشجویان. تحصیلی مشغولیت
  .23-38 ،4 شمارة چهارم، سال ،مجازي و آموزشگاهی

 برنامه تاثیر ).1397( ح پورشهریار، و ا.، شکري، س.، محبی،
 ها.هیجان و مقابله شناختی، هايارزیابی بر آوريتاب آموزش
 )،57( ،15 ،ایرانی انشناسروان تحولی: یشناسروان فصلنامه

99-83.   
 و ح.ر. پوراعتماد، ح.، پورشهریار، ا.، شکري، ا.، منصوري،

 پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ اثربخشی ).1393( پ نژاد،رحیمی
 دانشجویان. شناختیروان سازگاري و اسنادي هايسبک بر

- 144 ،30 شمارة ،8 سال ،کاربردي یشناسروان فصلنامۀ
129. 
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