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Abstract 

Introduction: Educational life is one of the most important periods of life that is associated with well-being, with 

greater growth and progress. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of school-based 

positive-positive psychological interventions on the social and behavioral levels of students' educational well-

being. 

Methods: 64 female primary school students of Arak high school were randomly selected and randomly assigned 

to the experimental and control groups. The research method was semi-experimental with pretest-posttest 

design with control group. The experimental group received 10 sessions for 1.5 hours of positive school-based 

intervention. The subjects responded to active participation (Wang &Vilt & skeletal), compatibility (Sinha & 

Singh) and Academic burnout (Scafelli& Bersu & Salanova) questionnaires, before and after the intervention. 

Results: The results of covariance analysis showed that the results of active participation in school, adaptability 

and academic efficiency in the experimental group were more than the control group, and the emotional 

exhaustion, pessimism and burnout scores in the experimental group were less than the control group. 

Conclusions: The effectiveness of teaching the concepts of school-based positive psychology on the social and 

behavioral levels of educational well-being, adolescents are advised to develop these concepts for improving 

interpersonal relationships and adapting to the educational environment and preventing dropping or leaving to 

study. 
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و  یبر مدرسه بر سطوح اجتماع یمبتن یگرامثبت یمداخالت روانشناس یاثربخش

 یلیتحص یستیبهز یرفتار

 3 ی، اعظم طاهر1 ی، شهرام واحد2 ی، شهروز نعمت،*1 یگرگریبدر میرح

 
 رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یتیتربگروه علوم ،یتیترب یشناساستاد، روان 1
 رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یتیتربگروه علوم ،ییکودکان استثنا یشناسروان ار،یدانش 2
 رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یتیتربگروه علوم ،یتیترب یشناسروان یدکتر یدانشجو 3

 50/15/1331 تاریخ دریافت:

 23/15/1331 :پذیرش تاریخ

 چکیده
 یشتریب تشرفیباشد، رشد و پ یستیکه چنانجه با بهزاست  یزندگ یهادوره نیتراز مهم یکی یلیتحص یزندگ :مقدمه

و  یبر مدرسه بر سطوح اجتماع یمبتن یگرامثبت یمداخالت روانشناس یاثربخش یهمراه دارد. پژوهش حاضر بررس

 آموزان بود.دانش یلیتحص یستیبهز یرفتار

ساده انتخاب و به  یتصادف وهیش اول دوره دوم متوسطه شهر اراک به هیآموزان دختر پانفر از دانش 46 :کار روش

 ن،آزموپس–آزمونشیبا طرح پ یشیآزما مهیشدند. روش پژوهش، ن نیگزیو کنترل جا شیدر گروه آزما یطور تصادف

نمودند.  افتیبر مدرسه در یمبتن یگرابتساعت مداخله مث 0/1جلسه به مدت  15 شیبا گروه کنترل بود. گروه آزما

( گنیو س هانی)س یو اسکلتس(، سازگار لتیمشارکت فعال )وانگ، و یهاداخله پرسشنامهقبل و بعد از م هایآزمودن

 ( را پاسخ دادند.ی)برسو، ساالنووا و اسکافل یلیتحص یو فرسودگ

در  یلیتحص یو کارآمد ینشان داد که نمرات مشارکت فعال در مدرسه، سازگار انسیکووار لیتحل جینتا ها:یافته

کمتر از  شیدر گروه آزما زین یو فرسودگ ینیبدب ،یجانیه یز گروه کنترل بود و نمرات خستگا شتریب شیگروه آزما

 گروه کنترل بوده است.

ح بر مدرسه بر سطو یمبتن یگرامثبت یروانشناس میبا توجه به مؤثر بودن آموزش مفاه نیبنابرا: گیرینتیجه

 یرارا ب میمفاه نیا شودیم هینوجوانان توص یآموزش به دست اندرکاران امور ،یلیتحص یستیبهز یو رفتار یاجتماع

 به کار ببرند. لیتحص کتر ایاز افت  یریشگیو پ یلیتحص طیو انطباق با مح یفرد نیبهبود روابط ب

 واژگان کلیدی:

 هبر مدرس یمبتن یگرامثبت یروانشناس

 یلیتحص یستیبهز

 آموزاندانش

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ بقیه اهلل )عج(پزشکی 

مقدمه

 شناسی به جای نقاطگرا به عنوان گرایش جدید روانشناسی مثبتروان

ها، فضایل انسانی، شادی، رفتار و ضعف و مشکالت افراد به توانمندی

مداخالت سنتی عمدتاً شامل درمان  .[1]کند افکار مثبت توجه می

 شناسیهای روانی و رفتارهای نابهنجار بود، ولیکن اخیراً روانبیماری

های هدفمندی است گرا به عنوان برنامه، روش درمان و یا فعالیتمثبت

و گسترش . [2]شود که با احساسات، رفتارها و شناخت مثبت محقق می

شناسی، مفاهیم آن را در سایر علوم و مؤسسات و این شاخه از روان

نهادهای مثبت مانند محیط کاری، محیط یادگیری، خانواده و اجتماع 

 .[3]مثبت بسط داده است 

های از دیدگاه روان شناسی مثبت مدرسه به عنوان یکی از جایگاه

سازی ارزش و اجتماعی شدن، در شکل گیری، اصالح و نهادینه

های اجتماعی و و آموزش مهارت [6]هنجارهای مثبت نقش دارد 

در این رویکرد و . [0]کند آموزان کمک میرفتاری به بهزیستی دانش

تغییر پارادایم مدارس از دید سنتی که به مشکالت تحصیلی مانند 

فتاری های مثبت رپرداختند  به پتانسیلقلدری، افت و ترک تحصیل می

. الگوهای بهزیستی سبب [4]مانند سازگاری و مشارکت توجه دارند 

بینی، لذت بردن از زندگی تحصیلی، مشارکت، امید و افزایش خوش

زیستی تحصیلی به تدریس و . به[8, 1]شود آموزان میشادی در دانش

آموزش از سویی و یادگیری، پیشرفت و موفقیت از جهت دیگر مرتبط 

. بهزیستی تحصیلی در ابعاد شناختی، اجتماعی و رفتاری مورد [3]است 

 .[11, 15]گیرد مطالعه قرار می

بعد اجتماعی و رفتاری بهزیستی فرایندی است که در آن هنجار، 

گیرد تا ایفای نقش مطلوب باشد. مهارت، انگیزه و رفتار فرد شکل می

های بهزیستی اجتماعی برگرفته از تکالیف اجتماعی افراد در شاخصه

ساختارهای اجتماع برگرفته است و ابعاد عملیاتی آن منطبق با الگوی 

گرا مانند یکپارچگی، درک شناسی مثبتهای روانو آموزهسالمت 

. [13, 12]پذیری، مشارکت، شکوفایی و پذیرش اجتماعی است 

و کاهنده استرس  های اصلی رشد اجتماعیمشارکت یکی از مؤلفه

آموزان باید تحصیلی است. برای افزایش کفایت اجتماعی دانش

. [4]همکاری، تعهد اجتماعی، تعامل مثبت و دوستانه را تقویت کرد 

های ارتباطی، ابراز وجود قاطعانه، سازگاری منتج به اصالح مهارت

و سطوح باالتر بهزیستی با مشارکت،  [16]موفقیت تحصیلی است 

و فقدان  [15]ل، تعهد و پیشرفت تحصیلی بیشتری همراه است تعام

. مشارکت [0]باشد آن عامل اساسی ناسازگاری و مشکالت انطباقی می
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آموز نسبت به تجربه، تعلق، فعال در مدرسه را احساس، رفتار دانش

درصد از  45تا  65.[10]نند کعالقه و ارزش مدرسه تعریف می

آموزان دبیرستانی جهان مشارکت فعال در مدرسه ندارند، نبود دانش

تعامل عاطفی و حمایت اجتماعی در سنین پایین و عدم محبوبیت در 

ه کنندمیان همساالن سبب مشارکت کمتر و داشتن آموزگاران حمایت

شناختی مثبت سبب مشارکت و موفقیت بیشتر است های روانو ویژگی

[8 ,11 ,14 ,11]. 

انگیزگی و مشارکت فعال راهکار مفیدی برای کاهش فرسودگی، بی

تواند موجب انگیزش، یادگیری و می [18, 8]ترک تحصیل است 

آموزش کارتیمی . [13]بلندمدت و نهایتاً ارتقائ کیفیت آموزش گردد 

های گروهی سبب افزابش دلبستگی مدرسه، احساس و فعالیت

تمرکز، تعهد به  [25, 13]شایستگی و استقالل ، بهبود تعامل عاطفی 

. این تعهد و [4]شود آوری میقوانین مدرسه و افزایش تاب

ود شپذیری سبب معنایابی، جذب وغرقگی در تکالیف میمسئولیت

و الگوهای تربیتی خانواده، تجربه  [25]توجه به تفاوتهای فرهنگ  [15]

آگهی حمایت همساالن و داشتن تجربه مثبت از مقاطع قبلی، پیش

 .[22, 21]بهزیستی تحصیلی مناسب در مقاطع باالتر است 

سازه دیگر مرتبط با بهزیستی سازگاری است که توانایی انطباق، 

مصالحه، همکاری و کنار آمدن افراد با خود، دیگران و محیط است. این 

سازه نیز از عواملی نظیر انگیزه، هوش، شرایط خانوادگی، الگوهای 

 هایفرهنگی و تفاوت شناختی وهای فردی، عوامل بومتربیتی، مهارت

و سبب افزایش تعلق و موفقیت تحصیلی و  [23]فردی تأثیرپذیر است 

راهبردهای یادگیری خودگردان .[21]کاهش اضطراب و افسردگی است 

آموز و همساالنش و خودکارآمدی تحصیلی و تعامل معلم، دانش

 .[24-26]بینی کننده سازگاری تحصیلی هستند پیش

اری، فرسودگی تحصیلی کننده بهزیستی رفتبینیعامل مهم پیش

فرسودگی همان خستگی ذهنی و هیجانی حاصل سندرم . [15]است

استرس مزمن به دلیل سنگینی نقش و نبود منابع الزم یا زمان کافی 

و از دالیل مهم افت تحصیلی در  [21]برای انجام تکالیف است 

انگیزگی، افسردگی، غیبت توجهی، بیو با کم [16]آموزان است دانش

، نگرش ارزشیو ترک تحصیل، رفتارهای ناسازگار، نارضایتی و بی

بدبینانه و منفی به تکالیف، اضطراب باال ، عزت نفس پایین، قلدری، 

و داشتن معلمان  [23-21]خشونت و خطر بالقوه خودکشی همراه است 

ال فرسودگی تحصیلی را کاهش صمیمی، با تجربه و حمایتگر احتم

تواند تا بزرگسالی ها میدهند فرسودگی و عدم مشارکت در فعالیتمی

و نوجوانان در مدارس راهنمایی خستگی  [31, 35]پایدار بماند 

 .[21]کنند ها تجربه میبیشتری نسبت به دبیرستانی

 های روانشناسینظر به آنکه بهزیستی تحصیلی از جدیدترین سازه

هایش انجام شده انجام یک مثبت است و تحقیقات اندکی بر مولفه

 گرای مبتنیمطالعه تجربی شواهدمحور در مورد قابلیت مداخله مثبت

نماید و چنان چه تأثیر بسته آموزشی مدون در بر مدرسه ضروری می

تواند آغازی برای تدوین لی معلوم شود میارتقای بهزیستی تحصی

های آموزشی بهتر و ترجیحاً بومی برای سایر مقاطع تحصیلی روش

گردد. پژوهش حاضر به منظور تدوین، غنیسازی ادبیات محتوایی 

روانشناسی مثبت و میزان اثرگذاری مداخالت در راستای خالءهای 

آموزان حصیلی دانشپژوهشی، به بررسی میزان این تأثیر بر بهزیستی ت

 نوجوان دختر پرداخته است.

 روش کار

آزمون پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشپژوهش حاضر از نوع نیمه

پایه دختر آموزان با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه آماری دانش

بود.  1334-31اول دوره دوم متوسطه شهر اراک در سال تحصیلی 

 33و گروه کنترل  31یش نفر )گروه آزما 46حجم نمونه شامل 

ای گیری تصادفی ساده چند مرحلهنفر(. بود که با روش نمونه

ها از لحاظ شرایط سنی، طبقه انتخاب شدند در دو گروه آزمودنی

اجتماعی )تحصیالت والدین، شغل والدین، درآمد ماهیانه -اقتصادی

خانواده( براساس اطالعات دموگرافیک اخذ شده از نظر طبقه 

و اجتماعی دریک سطح یکسانی بودند و به منظور کنترل  اقتصادی

آزمون و افزایش اعتبار درونی از آزمون تحلیل کواریانس اثرات پیش

چند متغیری استفاده گردید. کفایت حجم نمونه براساس توان 

آماری، مناسب بود و مالک ورود به طرح، نوجوانی، شرکت در 

الک خروج از طرح عدم جلسات، نداشتن اختالالت روانپزشکی و م

مایل به همکاری و غیبت بیش از دو جلسه بود. برای گردآوری 

 ها از ابزارهای زیر استفاده شد.داده

 آموزانمقیاس مشارکت فعال دانش

را با سه خرده مقیاس )شناختی، عاطفی  Wang, Ecclesمقیاس 

مؤلفه )توجه، پیروی از قوانین مدرسه، حس تعلق  4و رفتاری( و 

دهی به تحصیل، یادگیری خودگردان و استفاده از مدرسه، ارزشدر 

ای )کامالً درجه 4اند. مقیاس لیکرت راهبرد شناختی( ساخته

شود. ضرایب پایایی مقیاس گذاری میمخالفم تا کامالً موافقم( نمره

گزارش  18/5تا  84/5را با استفاده از آلفای کرانباخ در دامنه 

 .[32]اند کرده

آموز دبیرستانی به دانش 322در پژوهشی همسانی درونی کل آزمون روی

و برای دو خرده مقیاس شناختی 15/5روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

برآورد شده است ودر بررسی روایی سازه از تحلیل  01/5و 12/5و هیجانی 

 لهای اصلی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اوعاملی اکتشافی به روش مولفه

درصد  08/01و با چرخش متعامد واریماکس، چهار عامل شناسایی شد که 

 های برازندگی تطبیقی، افزایشیکردند و شاخصواریانس کل را تبیین می

و جذر میانگین مجذورات خطای تقریب مطلوب گزارش شده است. در 

تحلیل عاملی مرتبه اول جهت برآورد واریانس خطای اندازه گیری هر گویه 

( RMSEA ،36/5  =CFI ،36/5  =GFI ،32/5  =AGFI=  502/5ج )نتای

=  502/5برازش را نشان داد و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نتایج )

RMSEA ،36/5  =CFI ،36/5  =GFI ،32/5  =AGFI ،36/5  =IFI )

 .[33]حاکی از برازش مدل بوده است 

 محاسبه شد.5/ 81آلفای کرونباخ پژوهش حاضر برابر 

 آموزان دبیرستانیپرسشنامه سازگاری دانش

آموزان با  جهت تفکیک دانش Sinha & singپرسشنامه توسط 

سازگاری خوب از ضعیف در سه حوزه اجتماعی، هیجانی و تحصیلی 

سؤال )بلی یا خیر( است. ضریب  45طراحی شده است ابزار دارای 

ی نسخه خارجی این آزمون ضریب پایایی این آزمون با روش پایای

و با روش  33/5و  30/5،33/5،35/5دو نیمه کردن به ترتیب 

ضریب پایایی  .اند/ گزارش کرده33. 33/5،34/5،35/5بازآزمایی 

آموز دانش 146فرم فارسی این پرسشنامه در پژوهشی برای 
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 48/5، 15/5ه ترتیب ها بو در مولفه 82/5دبیرستانی سازگاری کل 

گزارش شده است. برای سنجش روایی تحلیل عاملی  40/5و 

های اصلی پنج عامل ناسازگاری عاطفی، اجتماعی، آموزشی و مؤلفه

 ها )سهفردی شناسایی شدند و یک عامل هم به علت تعداد کم ماده

درصد از  26/31ماده( فاقد نامگذاری بود. پنج عامل در مجموع 

س را تبیین کردند. ضریب روایی درونی )همگونی( واریانس مقیا

 .[36]اعالم نمودند  31/5آزمودنی  15سازگاری کل را برای 

در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای سازگاری به ترتیب 

به دست آمد که بیانگر پایایی پذیرفتنی  85و  18/5، 84/5

 پرسشنامه است.

 مقیاس فرسودگی تحصیلی

اند و ساخته Bresóو  Schaufeli ،Salanovaاین پرسشنامه را 

ه سنجد. پرسشنامعالقگی و ناکارآمدی را میسه حیطه خستگی، بی

ای لیکرت )کامالً موافقم تا کامالً مخالفم( گویه پنج درجه 10

ندی شده است. پایایی پرسشنامه را سازندگان آن به ترتیب بدرجه

برای سه حیطه فرسودگی تحصیلی محاسبه  10/5و  82/5، 15/5

اند. اعتبار پرسشنامه رامحققان با روش تحلیل عاملی تاییدی کرده

های برازندگی تطبیقی، افزایشی و جذر محاسبه نموده که شاخص

 .[30]اند وب گزارش کردهمیانگین مجذورات خطای تقریب را مطل

ایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ به ترتیب نعامی پای

محاسبه کرده است و ضرایب اعتبار مقیاس از  10/5و  82/5.،13/5

طریق همبسته کردن با پرسشنامه فشارزاهای دانشجویی به 

 >P 551/5محاسبه شده که در سطح60/5و38/5،63/5ترتیب

 .[34]دار است معنی

در پژوهش حاضر نیز پایایی از آزمون آلفای کرونباخ برای خستگی، 

 به دست آمد. 12/5و  88/5، 18/5بی عالقگی و ناکارآمدی 

 روش اجرا و تحلیل

با کسب مجوزهای اخالقی و پژوهشی از آموزش و پرورش اراک و 

هماهنگی با مدیران مدارس مجوز همکاری با پژوهشگر داده شد. قبل 

شناسی ها و زمانبندی مفاهیم روانختار جلسات، سرفصلاز اجرا، سا

های اطالعاتی گرا مبتنی بر مدرسه، ا ز مقاالت، کتب از پایگاهمثبت

داخلی و خارجی گردآوری شد. محتوا وشیوه تدریس بسته آموزشی در 

پانل تخصصی متخصصین و معلمان مورد بررسی قرارگرفته و تحلیل و 

اعتبار، الگوی پیشنهاد شده، نظرات آنها با  ترکیب گردید و برای تعیین

 آوری و نتایج با روش کیفی تحلیل شد.مصاحبه نیمه ساختاری جمع

( جهت lawsheتعیین ضریب روایی بسته آموزشی با روش الشه )

تبدیل قضاوت کیفی متخصصان به کمیت محاسبه شد. در این روش 

وردن ضریب دست آ است. به منظور به -1+ تا 1ضریب روایی بین 

معلم(  3شناس و  روان 0نفر از متخصصان ) 8روایی بسته آموزشی، از 

خواسته شد تا مراحل و محتوای برنامه طراحی شده را با توجه به 

 ( درجه5(، و غیرضروری )1(، مفید )2ای ضروری )مقیاس سه درجه

 CVR: Validity Contentبندی کنند، که در نهایت شاخص )

Ratio برآورد گردید  %33جلسات پانل تخصصی به سمت (، در عمده

نفره(  26و بسته به صورت مقدماتی در یک حجم نمونه محدود )کالس 

اجرا شد تا نقایص احتمالی مرتفع گردد و پس از بازارزیابی برای گروه 

جلسه یک و نیم ساعته آموزش داده شد. متغیرهای  15آزمایش طی 

برای آموزش برگرفته از منابع و  مستقل بسته آموزشی و زمان موردنیاز

گرایی کاربردی اندیشی و مثبت، مثبتRashidکتبی همچون الگوی 

ترجمه براتی سده و صادقی(، فنون  2553/1335)کوئیلیام، 

ترجمه براتی  1331/ 2553موئی، -گرای )مگیار شناسی مثبت روان

 [33-31]سده( و مقاالت و طرحهای پژوهشی داخلی و خارجی بود 

 1جدول گرای مبتنی بر مدرسه در  های مداخله مثبت.خالصه جلسه

 ارائه شده است.
 گرای مبتنی بر مدرسهخالصه جلسه مداخله مثبت: 2جدول 

 خالصه محتوای جلسات اهداف جلسات

 عارفه، تعیین اهداف، قوانین آموزشیم اول
گرا، تعیین مقررات آموزشی و کارگروهی، معارفه مثبت با شناسی مثبتآشنایی با مشاور، تشریح فرایند آموزش، تعریف روان

 های اسناد، آ(شناخت سبک

 یها و استعدادها، بازبینی افکار منفی با فیلتر مثبت اندیشا، قابلیتههای مثبت با توانمندیاندیشی، تحلیل دیدگاهمفاهیم مثبت بینیاندیشی و نقش خوشمثبت دوم

 نقش امید در سالمت راهبردهای افزایش امید، نقاط قوت قدردانی و شکرگزاری امیدافزایی و قدردانی سوم

 چهارم
افکار مثبت در تحصیل، هدفمندی 

 زندگی

ها و حل یا ها و قوتم انداز آینده، الگوی استفاده از فرصت، اهداف مثبت با چش"سال آینده 10من سرتیتر جراید "تمرین

 ، موانع و تهدیدها پذیرش ضعف 

 پنجم
های منشی و اخالقی و نیرومندی

 غرقگی و شکر
 های منشی )شجاعت، انصاف، مهربانی، اعتماد به نفس، صداقت...(، غرقگی و تشکر )قلک شکر، تجربه غرقگی(نیرومندی

 آرامسازی، تغییر و مهار فکر، گوش دادن فعال و الگوهای بهبود ارتباطات )نامه بخشش( "ترین نگرانی مهم"تمرین  ارتباطات سازندههمدلی و بخشش،  ششم

 هفتم
خودتنظیمی، قناعت در مقابل 

 خواهی بیشینه

ها، نشخواهی در ت شینههای تفکر مثبت خودتنظیمی، مداومت افکار مثبت، سازگاری، قناعت و تأثیر بینهادینه کردن استراتژی

 ترسیم نقشه ذهنی اهداف با الگوی قناعت

 انگیزه و انگیزش نیرو محرکه دستیابی به اهداف و راهکارهای کاربردی بهباشی زندگی انگیزش و زندگی مثبت هشتم

 ها و پاسخ به سؤاالت و تکالیفمرور جلسات قبل و اخذ بازخورد از آزمودنی جمع بندی جلسات نهم

 آزمونتقدیر و تشکر، اجرای پس آزمونپس دهم

هایافته

 28سال بود.  0/10آموزان گروه آزمایش و کنترل میانگین سنی دانش

آموزان گروه آموزان گروه آزمایش و کلیه دانشدرصد( از دانش 1/3نفر )

کنترل بدون سابقه بیماری بودند. در خودارزیابی تحصیلی با توجه به 

 .وضعیت تحصیلی خوب گزارش شده بود معدل نیم ترم اول،

دهد که در متغیرهای مشارکت فعال در نشان می 2جدول مندرجات 

سه، سازگاری و کارآمدی تحصیلی در گروه آزمایش میانگین نمرات مدر

باشد. نمرات آزمون میآزمون بیشتر از میانگین نمرات پیشپس

آزمون افزایش یافته است. اما آزمون گروه آزمایش نسبت به پیشپس
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در متغیرهای خستگی هیجانی، بدبینی و فرسودگی در گروه آزمایش 

 باشد.آزمون میکمتر از میانگین نمرات پیش آزمونمیانگین نمرات پس

نتایج آزمون کرویت بارتلت نشان داد بین متغیرهای وابسته پژوهش 

(. آزمون P<50/5و  2 (3=)34/30) همبستگی متعارفی وجود دارد

های مورد کوواریانس در گروه-باکس نشان داد، ماتریس واریانسام

(. P>51/5و  F(15و  05/11164=)14/25باشد )مطالعه همگن می

ها حاکی از این بود که واریانس خطا نتایج آزمون لون نیز در همة مؤلّفه

(. نتایج بررسی P>50/5باشد )های مورد مطالعه همگن میدر گروه

تایج ندهندة برقراری این مفروضه بود. پراکنش نشانخطّی بودن با نمودار هم

بودن نیز حاکی از  آزمون کولمونگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال

جهت بررسی این نکته که آیا مداخالت  برقراری مفروضه نرمالیتی بود.

گرای مبتنی بر مدرسه بر ترکیب نمرات سطوح اجتماعی  روانشناسی مثبت

درسه گرای مبتنی بر مو رفتاری بررسی اینکه آیا مداخالت روانشناسی مثبت

تک صیلی یعنی تکبر هر یک از سطوح اجتماعی و رفتاری بهزیستی تح

متغیرهای تأثیر معناداری دارد؛ از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده 

 شود.ارائه می 3 جدولشد که نتایج آن در 
 

 آزمونآزمون و پسها در پیشمیانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه :1جدول 

 گروه کنترل گروه آزمایش زمان

 میانگین و انحراف معیار میانگین و انحراف معیار 

   سطوح اجتماعی

   مشارکت فعال

 16/14±68/150 48/11±35/154 آزمونپیش

 48/13±61/150 00/8±30/111 آزمونپس

   سازگاری

 30/3±01/28 40/6±33/21 آزمونپیش

 33/0±13/28 53/0±31/62 آزمونپس

   سطوح رفتاری

   خستگی هیجانی

 43/6±53/26 33/2±35/28 آزمونپیش

 82/2±33/26 68/3±31/10 آزمونپس

   بدبینی

 11/6±60/14 13/2±41/23 آزمونپیش

 63/3±35/14 42/3±14/13 آزمونپس

   کارآمدی تحصیلی

 11/3±36/20 34/6±33/28 آزمونپیش

 05/6±55/23 60/0±46/36 آزمونپس

   فرسودگی

 80/8±68/44 08/4±35/85 آزمونپیش

 84/4±15/43 12/0±11/43 آزمونپس

 

انی، بدبینی تحصیلی، خستگی هیجگرای مبتنی بر مدرسه بر مشارکت فعال، سازگاری، کارآمدی  شناسی مثبتننتایج تحلیل کوواریانس یک متغیره جهت بررسی تأثیر مداخالت روا :9جدول 

 و فرسودگی

 توان ضریب اتا سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر

 33/5 43/5 555/5 18/135    مشارکت فعال

     23/3641 1 23/3641 روش

     03/24 03 41/1048 خطا

 33/5 33/5 555/5 43/28    سازگاری

     05/2146 1 05/2146 روش

     66/10 03 21/6601 خطا

 33/5 60/5 555/5 42/68    بدبینی

     56/055 1 56/055 روش

     28/15 03 11/454 خطا

 83/5 13/5 550/5 40/8    خستگی هیجانی

     18/151 1 18/151 روش

     43/11 03 31/483 خطا

 30/5 18/5 551/5 24/13    کارآمدی تحصیلی

     30/244 1 30/244 روش

     12/25 03 38/1181 خطا

 82/5 13/5 550/5 01/8    فرسودگی

     32/363 1 32/363 روش

     11/65 08 43/2346 خطا



 2931 فروردین و اردیبهشت ،2 شماره ،21 دوره ،نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

151 

شناسی  دهد که مداخالت رواننشان می 3جدول نتایج مندرج در 

گرای مبتنی بر مدرسه بر مشارکت فعال در مدرسه، سازگاری،  مثبت

مدی تحصیلی، خستگی هیجانی، بدبینی و فرسودگی تأثیر دارد. کارآ

شناسی  باشد. روانمعنادار می  >50/5Pدر سطح  fزیرا مقدار 

درصد از تغییرات متغیر  43گرای مبتنی بر مدرسه قادر است مثبت

درصد از  60درصد از تغییرات متغیر سازگاری،  33مشارکت فعال، 

صد از تغییرات متغیر خستگی هیجانی، در 13تغییرات متغیر بدبینی و 

درصد از تغییرات فرسودگی را تعیین کنند. مقدار توان  13درصد و  18

دهد این آزمون با توان بسیار باالیی فرض صفر غلط را آزمون نشان می

توان می 6جدول های اصالح شده مندرج در از میانگین کند.رد می

استنباط نمود که مداخالت روان شناسی مثبت گرای مبتنی بر مدرسه 

مدی تحصیلی، خستگی بر مشارکت فعال در مدرسه، سازگاری، کارآ

هیجانی، بدبینی و فرسودگی اثربخش بوده است. زیرا میانگین اصالح 

فعال، سازگاری و کارآمدی تحصیلی در گروه شده نمرات مشارکت

باشد و نمرات خستگی هیجانی، آزمایش بیشتر از گروه کنترل می

 بدبینی و فرسودگی در گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل است.
 

 هیجانی، بدبینی و فرسودگیهای اصالح شده متغیرهای مشارکت فعال، سازگاری، کارآمدی تحصیلی، خستگی میانگین :4جدول 

 خطای معیار میانگین گروه

   مشارکت فعال در مدرسه

 33/5 24/63 آزمایش

 32/5 31/28 کنترل

   سازگاری

 01/1 23/111 آزمایش

 06/1 61/150 کنترل

   بدبینی

 11/5 25/14 آزمایش

 48/5 11/26 کنترل

   خستگی هیجانی

 14/5 33/12 آزمایش

 13/5 02/14 کنترل

   کارآمدی تحصیلی

 33/5 16/36 آزمایش

 34/5 31/28 کنترل

   فرسودگی

 64/1 23/43 آزمایش

 63/1 31/15 کنترل

بحث

های الت روان شناسی مثبت گرا نقش مهمی در فهم همبستهمداخ

. [1]کند اجتماعی و رفتاری بهزیستی تحصیلی دانش آموزان ایفا می

 گرای مبتنی تشناسی مثب در پژوهش حاضر اثربخشی مداخالت روان

بر مدرسه بر سطوح اجتماعی و رفتاری بهزیستی تحصیلی شامل 

سازگاری، مشارکت فعال و فرسودگی بررسی شد. نتایج نشان دادند که 

آزمون متغیرهای مشارکت فعال و سازگاری میانگین نمرات کل پس

افزایش و در فرسودگی تحصیلی کاهش یافته است. این نتیجه با 

که درآن تأثیر مشارکت و تعامل عاطفی Wang های پژوهشیافته

مدرسه را در نوجوانان فنالند بر کاهش فرسودگی و افزایش پیشرفت 

مبتنی بر اثربخشی بهزیستی و  Cadimهای و یافته [13]تحصیلی 

آموز پرتغالی بود؛ موفقیت تحصیلی بر فرسودگی و مشارکت دانش

 .[15]همسویی دارد 

توان چنین استنباط کرد که چون انسان ها میدر تبیین این یافته

های اجتماعی مانند موجودی اجتماعی است، مشارکت فعال در محیط

مدرسه همسو با ذات اوست. در مداخله مثبتگرا  نیز ارتباطات مثبت و 

جه است. تعامل با سایر افراد سازنده و افکارمثبت و هدفمندی مورد تو

داشتنی بودن را برای فرد ایجاد ها، باور مفید، ارزشمند و دوست وگروه

اش را برای ادامه فعالیتهایی مانند تحصیل افزایش کند و انگیزهمی

دهد. افزایش بهزیستی اجتماعی بر خودپنداره، کارآمدی و کیفیت می

طی و تقویت محبوبیت های ارتباتعامالت مؤثر است آموزش مهارت

تواند عاملی در پیشگیری از قلدری و سوء استفاده جنسی باشد می

[11]. 

تجربیات مشارکت تحصیلی، دلبستگی، تعلق و سازگاری با مدرسه 

و روابط مثبت با معلمان و همساالن سبب شکل گیری احساسات 

قاطع تر در سایر مشود و عملکرد و موفقیت تحصیلی را بطور با ثباتمی

کننده قوی بینی . این معیار پیش[13]اند تحصیلی هم نشان داده

های اجتماعی برای سالمت شخصی، موفقیت در بازارکار و سایر محیط

لی تحصیران تحصیلی مدارس با کمک در انتخاب رشتهآنها است. مشاو

آموزان در ایجاد نگرش مثبت ریزی منطبق با اهداف برای دانشو برنامه

 .[3]تاثیرگذارند 

مرور الگوهای نظری در رابطه با مشارکت فعال منطبق با مفاهیم 

دهد این مؤلفه باید خرده مقیاس رفتاری، روانشناسی مثبت نشان می

عاطفی و شناختی مورد توجه قرارگیرد. مؤلفه عاطفی ناظر بر دلبستگی 

حیط و کادر آموزان با مبه مدرسه، بازتاب احساس راحتی و شادی دانش

مدرسه است. بعد رفتاری مشارکت فعال در مدرسه، همان اعمال و رفتار 

آموزان است نظیرانجام تکالیف درسی و توجه در قابل مشاهده دانش

آموز نسبت به خود، کالس و بعد شناختی شامل ادراک و اعتقادات دانش

مدرسه، معلم و همکالسی است که با حس خودکارآمدی و انگیزش 

لی متناظر است. براساس این الگو مشارکت فعال اثری بلندمدت تحصی

 .[14, 8]موزان خواهد داشت آ بر موفقیت تحصیلی دانش
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و  Breemanهای ی نیز نتایج همسو با یافتهدر بعد سازگاری تحصیل

Cazan ی گرا بر سازگاری تحصیلهای مثبتاست و بیانگر تأثیر آموزش

باشد. بکارگیری راهبردهای انگیزشی موفق و تنطیم دانش آموزان می

هیجانات اثرات غیر مستقیم مثبت بر عملکرد و سازگاری تحصیلی دارد 

ان سازگاری تأثیر منفی بر های منفی و فقد و بالعکس خودگویی

طلبی، امید به موفقیت و سازگاری با عملکرد و خودباوری دارد. کمال

پیشرفت تحصیلی بیشتر و واکنش منفی به نقص، ترس از شکست و 

ناسازگاری با عملکردتحصیلی ضعیف همراه است. در کالس درسی که 

انجام مداری، مهارت آموزی و تسلط و مشارکت در خودمختاری، تکلیف

امور، محورکار باشد، افزایش سازگاری و انطباق در دانش آموزان بیشتر 

است و افراد با باور توانمندی و خودتنظیمی قادرند با موانع تحصیلی 

 .[24-26]موثرتر مواجه شوند 

 گیرینتیجه

نتایج درباره بهزیستی رفتاری نیز نشان داد که مداخله مثبت گرای 

مبتنی بر مدرسه بر کاهش فرسودگی دانش آموزان دختر تأثیر مثبت 

های آموزشی با تحصیلی در موقعیتو معنی داری دارد. فرسودگی

هایی مانند خستگی و بی عالقگی به فرایند تحصیل، اختالالت نشانه

ه شود کانگیزشی مشخص میبلوغ، نگرش بدبینانه و بیرشدی و 

. فرسودگی [35, 15]تواند با سیکل معیوبی سبب افت تحصیل گردد می

سالمت همه دانش آموزان تأثیری دارد، اما تأثیرات منفی بیشتر را  بر

. [1]بر دانش آموزانی که عملکرد تحصیلی باالتری دارند خواهد داشت 

دهد این فرایند به دلیل تعارض نقش، ابهام نقش و یا ازدیاد نقش رخ می

جدید تحصیلی و یا داشتن آموزان با انتقال به دوره و اگر در دانش

می های جسو ویژگی های فردیای که انگیزش، تفاوتتجربهی بمعلمان 

گیرند همراه باشد، فشار روانی بیشتری را شناختی را نادیده می و روان

. با آموزش مفاهیم روانشناسی [31, 35, 15]تجربه خواهند کرد 

های دفاعی کارآمد و باور کفایتمندی تحصیلی، گرا و مکانیسممثبت

, 21]ود شپیشرفت تحصیلی بیشتر و رفتارهای خشونت آمیز کمتر می

28]. 

پژوهش انجام شده مانند سایر پژوهشها دارای محدودیتهایی است. 

ت تعطیلی مدارس و الویت معلمان برای تدریس پژوهش به جه

های مصوب کتب درسی مرحله پیگیری نداشت و این امر باعث سرفصل

شود تأثیر دراز مدت آموزش مثبت گرای مبتنی بر مدرسه بر می

ینده گردد در تحقیقات آبهزیستی تحصیلی مبهم بماند لذا پیشنهاد می

بر مدرسه مورد پیگیری گرای مبتنی پیامدهای برنامه آموزش مثبت

قرارگیرد و به منظور آشکار شدن اثرات آموزش مثبت نگری و افزایش 

توان، تعمیم و مقایسه، تحقیقات آتی در هر دو جنس و با حجم نمونه 

های این پژوهش مقایسه گردد. بیشتر انجام شود و نتایج آن با یافته

موزش و شود متولیان آهمچنین براساس پژوهش حاضر پیشنهاد می

پرورش به ویژه معلمان و مشاوران مدارس تالش کنند در مدرسه 

ری آموزان صمیمیت بیشتمحیطی شاد و مثبت بیافرینند تا در آن دانش

شناسی های آموزشی مدون روانرا تجربه کنند و با برگزاری کارگاه

 گرا سبب نهادینه نمودن این مفاهیم گردند.مثبت

 تعارض منافع

ابی طراحی و ارزی"رفته از بخشی از رساله دکتری با عنواناین مقاله برگ

گرا مبتنی بر مدرسه بر اثربخشی مدل مداخالت روانشناسی مثبت

 باشد.می"آموزان متوسطهبهزیستی تحصیلی دانش
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