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 چکيده

محور بر سطوح نگر مدرسهمثبت تيمدل آموزش ترب یاثربخش نييهدف پژوهش حاضر، تع
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 یانتخاب و به طور تصادف یاچند مرحله یاخوشه ةويشهر تهران به ش کی ةمنطق ییششم ابتدا یةپا

شدند. روش پژوهش،  نیگزی( جاینفر 31( و کنترل )کالس ینفر ۲8)کالس  شیگروه آزما رد

 4٠جلسه به مدت  1۲ شیآزمون با گروه کنترل بود. گروه آزماپس-آزمونشيبا طرح پ یشیآزمامهين

هر دو گروه، قبل و بعد  یهاینمودند. آزمودن افتیمحور درنگر مدرسهمثبت تيآموزش ترب قهيدق

پاسخ  سی یک یاجتماع یستیرِن شاو و بهز یشناختروان یستیبهز یهانامهبه پرسش موزش،از آ

 یو اجتماع یشناختروان یستینشان داد که نمرات بهز یريچند متغ انسیکووار ليتحل جیدادند. نتا

 ورمحنگر مدرسهمثبت تيآموزش ترب ن،یاز گروه کنترل بود. بنابرا شتريب شیآزمون گروه آزمادر پس

  دارد. داریمثبت و معن ريآموزان تأثدانش یو اجتماع یشناختروان یستیبر سطوح بهز
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 مقدمه
خود  یمنابع درون بر یگذارهیبه سرما آموزاندانش قیدر دوران معاصر بر تشو یتينظام ترب

مطرح  هایسازهیکی از  1بهزیستی زةسا (.139۲)صابر و شریفی،  دارد ديکأوقت و توجه( ت ،ی)انرژ

همچنين به لحاظ  ،هات که به لحاظ رابطه با دیگر سازهاس ۲نگرمثبت یشناسروان حوزةشده در 

رفتاری دارد از اهميت زیادی برخوردار است. -نقشی که در تبيين بسياری از پيامدهای هيجانی

های و بر حسب ارزیابی افراد از زندگی خودشان در حوزه ،بهزیستی، مفهومی شخصی و فردی است

و بهزیستی  4، بهزیستی اجتماعی3شناختیروانمختلف زندگی مانند بهزیستی هيجانی، بهزیستی 

؛ 61۲٠، 6مونیما-و کانات تزينمياست ،یشوشان؛ 11٠۲، ٥سين و دالپورتاشود)تحصيلی تعریف می

  (.٠1۲٠، 8وود و جوزف؛ 11٠۲، 7واترز؛ 139٠ ،یو محمدخان یفراهان

 تياست که در موفق یاز جمله مسائل شناختیروان یستی(، بهز٠1۲٠) 9نریو د رزياز نظر م

 یاز زندگ یعموم یتمندیاحساس مثبت و رضا ،شناختیروان یستیاست. بهز رگذاريتأث آموزاندانش

شود. افراد با احساس یموارد م نیا ريو نظ التيگوناگون خانواده، تحص یهااست که شامل حوزه

مثبت  یابیخود ارز رامونيپ عیکنند و از حوادث و وقایمثبت را تجربه م جاناتيه شتريباال ب یستیبهز

ای سه بعدی است که در آن، سازه شناختیروانبهزیستی (. 8٠٠۲/8831، 1٠شولتز و شولتز) دارند

 ةجنبو  ،مادر، ازدواج( است های مختلف زندگی )شغل، پدر وبعد اول با رضایت افراد از جنبه

های مندی شامل رضایت افراد از جنبهعنصر شناختی، ارزیابی افراد از رضایتشناختی نام دارد. 

دو بعد دیگر، مختلف زندگی مثل رضایت زناشویی، رضایت شغلی، رضایت تحصيلی و غيره است. 

کنند )تيسائوسيس، نيکوالئو، و منفی هستند که تجارب عاطفی روزانه را توصيف می مثبت طفةعا

با مشارکت، تعامل،  یستیسطوح باالتر بهز ن،يهمچن(. 9891، 1۲فیر؛ ٠٠7۲، 11نيکوالئوس و جاج

های مختلف، پژوهش (.61۲٠ ،13نتويو پ می)کاد همراه است یشتريب یليتحص شرفتيتعهد و پ

نشان  شناختیروانرا بر بهبود بهزیستی  نگرمثبت یشناسرواناثربخشی مداخالت آموزشی مبتنی بر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. well-being 
2. positive psychology 
3. psychological well-being 
4. social well-being 
5. Sin & Dellaporta 
6. Shoshani, Steinmetz & Kanat-Maymon 
7. Waters 
8. Wood & Joseph  
9. Myers & Diener 
10. Shultz 
11. Tsaousis, Nikolaou, Nikolaos & Judge 
12. Ryff 
13. Cadim & Pinto 
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و رنجبر،  یاژه ا ،ی؛ حجاز11۲٠، 1؛ برنارد و والتون1398 ،یو طاهر یواحد ،ینعمت ،ی)بدر اندداده

زاد،  یو نور انی؛ مراد۲٠14 ،ییاي؛ ک1396 رانوند،يو ب ی؛ صادق1396 ،یعي؛ رف138٥ ن،ي؛ حق ب139۲

1397).  

و همساالن توان  نیبه والد ی( نشان داد که دلبستگ139۲و همکاران ) یپژوهش حجاز جینتا

مؤلفة ارتباط با همساالن و ارتباط با  ،یدلبستگ یهامؤلفه انيارتباط با مدرسه را دارد. از م ینيبشيپ

 توانمی جینتاارتباط با مدرسه را دارند. بر اساس  یکنندگبينیپيشقدرت  نیشتريب بيبه ترت نیوالد

با مدرسه در نظر  ونديپ یبرا ید به عنوان عاملتوانمیو همساالن  نیبه والد منیا یگفت که دلبستگ

در مدارس  یريادگیمورد لذّت از  در( که برگرفته از مقالة ده نظر 1396) یعيگرفته شود. در مقاله رف

شده  فیمثبت تعر یجانيبه عنوان ه یريادگیاست، لذّت از  ۲٠1۲از رانتاال و ماآتا در سال  ییابتدا

 یو الگوها دیو او را به کسب اطالعات جد ،شودیفرد حاصل م یآموزش برا ندیکه در فرا ،است

لذّت از  ينةسازد. در زمینباشد، مشتاق م کارهم در  یاگر پاداش یمختلف، حت یهاییتوانا ای یرفتار

باشد. خالصة نکات مطرح  ديد مفتوانمیمعلمان  یمقاله ذکر شده که برا نيده نکته در هم ،یريادگی

امکان تجربة لذّت  ،ی. بازشودمی یناش تياز تجربة موفق یريادگیاست: لذّت از  ریشده به شرح ز

 یسرشار از آزاد ییدر فضا یريادگی. لذّت از کندمیفراهم  سهمدر هياوّل هایسالرا در  یريادگیاز 

 یريادگی. در واقع، لذّت از شودمیحاصل ن فيتکال یريادگیو با عجله کردن در  کندمی دايمعنا پ

 آموزدانشباشد؛ و هر  یو هماهنگ یهمسان آموزدانش ییو توانا فيتکل نيکه ب شودمی جادیا یزمان

تالش کند.  یريادگیبه لذّت از  دنيرس یمنحصر به فرد خودش برا وةيبه ش یول یبه طور ذات

 ،حاکم باشد یکه در آن روابط انسان دیآیبه وجود م یهاآندوستدر جّو  یريادگیلذّت از  ن،يهمچن

و  یريگمي. دادن فرصت تصمشودمیمعلم حاصل ن یطوالن یو در گوش دادن صرف به سخنران

که  کندمینکته خاطر نشان  نی. آخردهدمی شیرا افزا یريادگیاز  تلذّ زين آموزدانشانتخاب به 

 ،ی( در پژوهش1397زاد ) یو نور انیدارد. مراد یريادگی نةيو زم طیبه شرا یبستگ یريادگیلذّت از 

 یبه اهداف آموزش و پرورش را بررس دنيکودکان و نقش آن در رس یاجتماع هایمهارت ميمفاه

آنان به اهداف  دنيدر رس دبستانیپيشبه کودکان  یاجتماع هایمهارتنشان داد آموزش  جیکردند. نتا

پرسش  نیا یبه بررس ،یمرور یا( در مقاله138٥) نيت دارد. حق بمثب ريآموزش و پرورش تأث

 ای یخوشبخت ،یشخص تيبهتر، موفق یباال بودن سطح حرمت خود به کارآمد ایآ»پرداخت که 

پژوهش نشان داد باال بودن سطح حرمت خود  نیا جینتا«. ؟شودمیمنجر  ترسالم یزندگ یهاسبک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Bernard & Walton 
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احساس  جادیحرمت خود در ا یسطح باال ن،ي. همچنشودمیبهتر در گروه منجر  یبه کارآمد

 در افراد نقش دارد. یخوشبخت

گزارش که بيانگر، بهزیستی است هایحوزهی یکی از اجتماع یستیبهزهمان طور که گفته شد، 

با دیگران است. به عبارت دیگر، بهزیستی اجتماعی به عنوان  هاآنشخصی افراد از کيفيت ارتباطات 

با جامعه، پذیرش دیگران، پيوستگی با اجتماع و احساس فرد از  هاآنادراک افراد از یکپارچگی 

برگرفته از  بهزیستی اجتماعیهای شاخصه1از منظر کی یس. شودمیمشارکت با جامعه تعریف 

الگوی  یةنظرآن برگرفته از ابعاد عملياتی و  ،استساختارهای اجتماع افراد در تکاليف اجتماعی 

 ،پذیریدرک، یکپارچگیمانند  ،گرامثبت یشناسروانجنبش از ی یهاآموزه منطبق با و سالمت

 و ؛ وانگ، چاو، هافکينز۲٠٠4است )کی یس و شاپيرو،  پذیرش اجتماعیو  شکوفایی ،مشارکت

را بر  نگرمثبت یشناسروانمداخالت مبتنی بر  یمختلف، اثربخش هایپژوهش (.1٥٠۲، ۲سالمالآرو

؛ 1394و سروقد،  ی؛ بهزاد1398 ،یو برق یخسروشاه ی)بهادر انددادهنشان اجتماعی  یستیبهزبهبود 

، گونی، زاباال ؛1393 ،یگيب ليو اسماع ی؛ رستگارخالد، محمد1397 رگران،يو شمش یدشت بزرگ

 ،یميو نع عتمداریشر ،یمي؛ عظ39٥1؛ عجم، 6391 ان،يمیو کر باني؛ ط٠16۲، 3کامينو و زوالیکا

 .(7391 ،ییرزايو م یحضرت ،ی؛ ناصر٠٠4۲ ،4، بلومنفيلد و پاریسکزی؛ فردر7391

به  یدلبستگ ،یستگیشا یازهاين سعةمنجر به تو یگروه هایتيو انجام فعال یميآموزش کار ت

و همکاران،  وی)روسار گرددمی آموزاندانش یاستقالل و بهبود تعامل عاطف شیمدرسه، افزا طيمح

 یاثر بخش ی( در پژوهش1397) رگرانيو شمش ی(. دشت بزرگ۲٠1٥وانگ و همکاران، و  ۲٠18

 جیکردند. نتا یسالمت در پرستاران بررس یو سرسخت یاجتماع تیرا بر کفا ینگرمثبتآموزش 

دار دارد. یمثبت و معن ريسالمت تأث یو سرسخت یاجتماع تیکفا بر ینگرمثبتنشان داد آموزش 

 نيرا ب یاجتماع یبا همبستگ ینسب تيمحروم سارتباط احسا (1393رستگارخالد و همکاران )

افراد  ییآواو هم یبر هماهنگ یاجتماع یکردند. طبق نظر آنان، همبستگ یجوانان شهر تهران بررس

دربارة اصول و قواعد  ایجامعهمشخص داللت دارد. چنانچه افراد  یجامعه دربارة موضوع کی

 افتهیتوافق دست  ای یاجتماع یآن جامعه به همبستگ ابند،یدست  یجمع یخود به توافق یاجتماع

با  سهیخود در مقا تيپژوهش نشان داد هر چه درک و احساس افراد از سطح محروم جیاست. نتا

( در 1396) انيمیو کر باني. طکندپيدا میدر جامعه کاهش  یستگباشد، اندازة همب شتريب گرانید

 مطالعةرا در  آموزاندانش یليمؤثر بر افت تحص یو اجتماع یعوامل خانوادگ ريتأث زانيم ،یپژوهش

. دندکر سهیو مقا یشهر گرمسار برررس متوسطةدختر مقاطع اوّل، دوم و سوم  آموزاندانش یمورد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Keyes 
2. Wang, Chow, Hofkens & Salmela-Aro 
3. Zabala, Goni, Camino & Zulaika 
4. Fredricks, Blumenfeild & Paris 
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 یمثبت و قو یهمبستگ آموزاندانش یليو افت تحص یانسجام خانوادگ ريدو متغ نينشان داد ب جینتا

خانواده و  پذیریانعطافانسجام و  رابطة(، 1394و سروقد ) یوجود دارد. در پژوهش بهزاد

 ونکازر یهارستانيدختر دب آموزاندانشدر  یحالت فراشناخت یگربا نقش واسطه تیهو یهاسبک

و  یهنجار تیبر سبک هو مياثر مستق یدارا ینشان داد که انسجام خانوادگ هایافتهشد.  یبررس

تا  ،آموزش فراشناخت در خانواده و در مدارس بود تياز اهم یکه حاک ،دارد یحالت فراشناخت

 ی( به بررس1397و همکاران ) یشود. در پژوهش ناصر جادیا یابیتیهو ندیافر یبرا یبهتر طیشرا

متوسطة  آموزاندانش یو اجتماع یگروه هایفعاليتدر  آموزاندانشمشارکت  هایزمينهو مطالعة 

 ارساخت ،یسن، انسجام اجتماع ،یاعتماد اجتماع یرهاينشان داد متغ جیپرداخته شد. نتا المیشهر ا

مشارکت در  ريمتغ راتييتغ نييتب ییتوانا ،یمندتیقدرت در خانواده )مشورت محور( و رضا

 زشيدر انگ ینقش سالمت اجتماع ی( به بررس139٥را دارند. عجم ) یو اجتماع یگروه هایفعاليت

 یاجتماع یینشان داد شکوفا جیپرداخت. نتا یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یليتحص شرفتيو پ

(، 1397و همکاران ) یميظنقش دارد. در پژوهش ع انیدانشجو یليتحص شرفتيو پ زشيدر انگ

 آموزاندانش یاجتماع رشیو پذ یليتحص یبر خودکارآمد شناختیروان یآموزش سرسخت یاثربخش

 یسرسخت یهانشان داد آموزش مؤلفه جیشد. نتا یآباد بررساوّل متوسطه شهر پارس ورةپسر د

 ی. بهادرتمؤثر اس آموزاندانش یليتحص یخودکارآمد و یاجتماع رشیبر پذ شناختیروان

 بينیپيشدر  یاجتماع رشیو پذ یاجتماع تينقش مطلوب ،ی( در پژوهش1398) یو برق یخسروشاه

نشان  جیکردند. نتا یرا بررس زیدوم متوسطه شهر تبر ورةدپسر  آموزاندانش یليتحص یخودکارآمد

 یاجتماع رشیپذ نيو ب دارمعنیو  یرابطه منف یليتحص یبا خودکارآمد یاجتماع تيمطلوب نيداد که ب

و  تيمطلوب یرهايمتغ ن،يوجود دارد. همچن یدارمعنیمثبت و  رابطة یليتحص یبا خودکارآمد

 یدارمعنیطور به آموزاندانشرا در  یليتحص یخودکارآمد راتييقادرند تغ یاجتماع رشیپذ

 ءِ در جهت ارتقا یجهت شناخت بهتر عوامل شتريمطالعات ب یزیرطرح جه،يکنند. در نت بينیپيش

 شد. هيتوص یليتحص یو خودکارآمد یاجتماع رشیو پذ تيمطلوب

 ريتأث کنندمیدر مدرسه کسب  آموزاندانشکه  یاز آن است که تجارب یحاک یپژوهش یهایافته

( ۲٠٠٠) 1یو ترمبال کایآنان دارد. جانوز، بلنس، بولرو اجتماعی  شناختیروان یستیدر بهز ییبسزا

 گریو د ،است یليکننده افت تحصبينیپيش نیمربوط به تجارب مدرسه بهتر یرهايکه متغ افتندیدر

 تيند به اندازه تجارب مدرسه قابلتوانمیهم باشند ن دارمعنیاگر  یحت ،شناختیروان یرهايمتغ

 یاجتماع یستیرشد بهز یاصل یهااز مؤلفه یکمختلف، ی هایپژوهشدر کننده داشته باشند. بينیپيش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Janosz, Blance, Boulerica & Tremblay 
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تعامل برقرار کردن  ،کودکان و نوجوانان نبي در خصوصبه یلياضطراب و استرس تحص ندةو کاه

تعامل  ،یاجتماع تيمسئول رشیپذ ،دهیپاسخ ،یهمکار دیبا ن،یاست. بنابرا بيان شده گرانیبا د

؛ وانگ 61۲٠و همکاران،  ی؛ شوشان٠1۲٠، 1کرد )دوگان تیوتق آموزانمثبت و دوستانه را در دانش

وحل  یابراز وجود قاطعانه، سازگار ،یارتباط هایمهارت اصالح با آموزاندانش(. ۲٠1٥و همکاران، 

 ليتحص ندیرا در فرا یشتريب یاحساسات و رفتارها، توانمند ميو با تنظ ،کنندمی نیمسئله را تمر

، 3و همکاران )انگلس یابدمیبهبود  هاآن یاجتماع یروان تي( و وضع41۲٠، ۲دهند )والبورگینشان م

 ؛۲٠13جوشنلو،  ؛139٠ د،یو اصغرنژاد فر ینيحس ،یخوئ یمرقات ،یستانيس ینور ی،سیتقد ؛۲٠17

آموزش  ن،ي(. همچن1398 ،یجهرم یو بهادر ینيآباد، حس وسفی یمختار زه،یحو ،یحصار یحيذب

 طيبه مح یدلبستگ ،یستگیشا یازهاين سعةتومنجر به  زين یگروه هایتيو انجام فعال یميکار ت

 و،ی)روسار گرددمی آموزاندانش یاجتماع یستیو بهز یاستقالل، بهبود تعامل عاطف شیمدرسه، افزا

 (.18۲٠، 4نانز و والجو

 نگرمثبت تياست. ترب نگرمثبت یشناسروانبر  یمبتن یروش محورمدرسه نگرمثبت تيترب

 یو سالمت ذهن یستیکه منجر به بهبود بهز رديگیشواهد محور را در بر م ییهابرنامه محورمدرسه

، نگرمثبت تي(. در ترب٥٠1۲، ٥یمور مونيو س تیوا و،ي)مت شودمیدر سطح مدرسه  آموزاندانش

. در کنندمیاستفاده  زهيانگ جادیو ا آموزدانش یتوسعه اهداف فرد لياز قب ییهامعلمان از روش

بر  دشانيو تأک ،دادندیسوق م شرفتيرا به سمت پ آموزاندانشمعلمان،  ،یکه در مدل سنت یصورت

 هيناسالم عل بترقا آموزاندانشدر  کهاین ی، به جانگرمثبت تياستاندارد شده بود. ترب یهاآزمون

احترام  آموزاندانش یمعلم برا کرد،یرو نی. در ابردمیبهره  یمشارکت یريادگیکند، از  جادیا گریکدی

، 6)والکر و کروگان شوندمی دهیکه با ارزش هستند و د آموزندمی زين آموزاندانشو  ،شودمیقائل 

برنامه به تمام  نیا. «مهم هستند آموزاندانشتمام »است که:  نیبر ا ديتأک کرد،یرو نی(. در ا1998

حرکت  افتهیو تحقق ديمف یاندهیو به سمت آ ،کودکان کمک خواهد کرد در مدرسه موفق باشند

از  یکی آموزاندانشبه  اندیشیمثبت هایمهارتآموزش  ن،ي(. همچن٠1٠۲/3961، 7کنند )سانت

 یمثبت به کودکان برا تیهو کیاست. در واقع، ارائه  محورمدرسه نگرمثبت تيموارد مهم در ترب

 (.1٠٠۲/7831، 8لديندنفي)ل استدر کالس درس  یگرید زياز هر چ ترمهم نده،یدر آ تيموفق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Dogan 
2. Walburg 
3. Engels, Coplin, Van Leeuwen, Bijttebier, Noortagate, Claes, Goossens & Verschueren 
4. Rosario, Nunez & Vallejo 
5. Mathew White & Simon Murray 
6. Walker & Crogan 
7. Sonnet 
8. Lindenfield 
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 نیکه در ا ییهایو بزهکار یاجتماع یهایبد رفتار زانيمثبت از م تياستفاده از روش ترب       

گذشته به  یهابا مشکالت نسل یکاهد. مشکالت کودکان امروزیم م،يروزگار با آن روبه رو هست

 نوادهو خشونت در خا ،نیناسالم والد یزندگ ،یو عاطف یروان لیکرده است. مسا دايشدت تفاوت پ

مدارس  رانیهستند. متأسفانه، معلمان، مد یکودکان امروز یبزرگ برا اريسه مسئله بس یکشو بهره

 تيکنند. در ترب تيکه چگونه فرزندان خود را ترب ،ننديبینم یآموزش کاف آموزاندانش نیو والد

 ندیخوشا یو به رفتارها ميمان برخورد مثبت بکنخوب فرزندان یبا رفتارها شودمی هيمثبت توص

 ندیمثبت، تجارب خوشا یهادر برخورد با فرزندانشان از روش نیالزم است که والد. ميآنان بها بده

 (. 7٠٠۲/8٥31، 1و ارتباط و تعامل استفاده کنند )لتهام

 یليکه به مشکالت تحص یسنت دیمدارس از د یآموزش کردیرو رييمثبت با تغ یشناسروان کردیرو

 هایليو توجه به پتانس دتریپردازد؛ به نگرش جدیم ليافت و ترک تحص ،یفرد نيمانند مشکالت ب

 کاررفتار و اف ،یصفات اخالق ،یشاد ،یانسان لفضای ها،یشامل توانمند آموزاندانش یمثبت رفتار

 (.71۲٠، 3؛ شانکلند و روزت۲٠٠6، ۲و پارکز ديرش گمن،يمثبت توجه دارد )سل

 طيمح ،یکار طيمثبت از جمله مح ی، در علوم و مؤسسات و نهادهانگرمثبت یشناسروان ميمفاه

 ،6مايليو کوئ 41۲٠، ٥؛ بوزکورت1٥۲٠، 4است )اسکولر یافتهخانواده و اجتماع مثبت بسط  ،یريادگی

 یینهادارد، چرا که به هدف  ایویژه گاهیمثبت، مدرسه جا ی اجتماعینهادها اني(. در م۲٠٠4/1386

. در نگاه هاناانس یعنیند، آموزاندانشمدرسه خود  ییهدف نها ایو محصول  شودمیآن مربوط 

که موفق  یافراد گرامثبت دیکه از د ی. در حالشودمی فیتعر تيبر موفق ديبا تأک یمدرسه عال ،یسنت

 هاتوانمندیبر تجارب مثبت و صفات و  یاست مبتن یادارند. مدرسه خوب مدرسه تي، اهمشوندمی

و رفاقت  ی، احساس دوستآموزدمی تي، مسئولآموزدمی یمثبت زندگ سةمدر. ینهاد یهالتيفض ای

 یحرکت برا سپس ،که هر فرد دارد ییهاتوانمندیبر اساس  ینیگزآموزد، هدفمی)نه رقابت( 

 دهیپسند یرها)رفتا اریجامعه  یو رفتارها کندمی ینیآفر دي، امآموزدمیبه اهداف را  دنيرس

 یو رشد شخص ایحرفهاز رشد  زيمدارس، معلم ن نی(. در ا1389سده،  ی)برات آموزدمی( را یاجتماع

 بردمیباالتر، لذّت  تيو موفق یزشيبه سمت خود انگ آموزاندانش تیهدا یبه عنوان محصول فرع

 (. 4٠٠۲/٥391، 7)چاچو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Latham  
2. Seligman, Rashid & Parks 
3. Shankland & Rosset 
4. Schueller 
5. Bozkurt 
6. Quilliam 
7. Ciaccio 
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اميد،  شادی، خشنودی، افزایش بهزیستی روانی، ارتقای دنبال به1نگرمثبت یشناسروان مداخالت

، ۲پزنت)احساس خوشبختی  و( آسایش ذهنی احساس)از زندگی  خوشباشی به دستيابی نشاط،

گل پرور، ؛ ۲٠٠7، 4نساردتیو ر یآنتون ن،ی؛ گر۲٠٠9، 3لريو م یمکوسکیفرو، کاشدان، اوز؛ ٥٠1۲

 ؛۲٠٠4، 6و ژوزف ینليل ؛61٠۲، ٥؛ الیوس، لی، چوی و ليوبوميرسکی8391آتش پور و هادی پور، 

 یدوکر( و کاهش افسردگی )11۲٠، 8رويبیر-سيمارکس، لوپز و پ؛ ٥1٠۲، 7ليوبوميرسکی و الیوس

 نگرمثبت انشناسروان باشند.( می3931 ،ینوفرست ؛61۲٠، 1٠نی؛ سرجنت و مونگرا41۲٠، 9و استپتو

یشان هاتوانمندیکه افراد در جهت شکوفایی  ،يم شرایطی را فراهم کنيمتوانمیمعتقدند که امروزه 

؛ 1394، ییو طباطبا بوگر انيميرح یی،طباطبا آلبویه،) حرکت کنند ترسالمای شاد و به سمت زندگی

؛ 1396زاده،  ی؛ فرنام و مدد1396 رانوند،يو ب ی؛ صادق1394و افروز،  ايارجمندن ی،آباد ميابراه تيرع

(. هدف این حوزه، ایجاد و ارتقاء بهزیستی ذهنی و 3941 ل،يمنش و زندوک کي؛ ن٠٠6۲، 11کار

 دهدمیبررسی پيشينه نشان  (.139٥، محمدیان)نيکزادی پناه و  استدر افراد و جوامع  شناختیروان

 ،، محسن زاده و زهراکاریدرگاهمثبت بر بهبود بهزیستی اثربخش هستند ) یشناسروانمداخالت 

و یکانی زاد، گل محمدنژاد بهرامی و  ٠1۲٠، 1۲؛ هوپرت و جانسون3971پور،  ییکربال؛ 1394

  (.1398سليمان نژاد، 

تربيتی، تحقيق و پژوهش در خصوص  انشناسروانین وظایف ترمهمبا توجه به این نکته که از 

اصلی این است  سؤالگوناگون جهت پيشبرد بهتر اهداف آموزشی و تربيتی است،  هایروشارائه 

و اجتماعی  شناختیروانبر سطوح بهزیستی  محورمدرسه نگرمثبتآیا مدل آموزش تربيت » هک

 «ابتدایی اثربخش است؟ آموزاندانش

 پژوهش روش
مثبت  تيمدل آموزش ترب» یبسته آموزش ،یفيدر پژوهش حاضر، ابتدا با استفاده از روش ک

 یستیبر بهز محورمدرسهمثبت  تيمدل آموزش ترب یشد. سپس، اثربخش یطراح «محورمدرسه

در پانل  یآموزش بستة سیتدر شيوةشد. محتوا و  نييتع یبا روش کمّ یو اجتماع شناختیروان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. positive psychology interventions (PPI) 
2. Pezent 
3. Froh, Kashdan, Ozimkowski & Miller 
4. Green, Anthony & Rynsaardt 
5. Layous, Lee, Choi & Lyubomirsky 
6. Linley & Joseph 
7. Lyubomirsky & Layous 
8. Marques, Lopez & Pais-Ribeiro 
9. Dockray & Steptoe 
10. Sergeant & Mongrain 
11. Carr 
12. Huppert & Johnson 
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 شنهاديپ یاعتبار الگو نييتع یبرا همچنين، شد. بيو ترک ليو تحل ،یبررس نيتخصصم یتخصص

 نييشد. تع ليتحل یفيبا روش ک جیو نتا یآورجمع یساختار مهين مصاحبةبا  هاآنشده، نظرات 

محاسبه  تيمتخصصان به کم یفيقضاوت ک لیبا روش الوشه جهت تبد یآموزش بستة ییروا بیضر

 بستة ییروا بیاست. به منظور به دست آوردن ضر -1+ تا 1 نيب ییروا بیروش، ضر نیشد. در ا

شده  یطراح برنامة یاخواسته شد تا مراحل و محتو شناسرواننفر از متخصصان  14از  ،یآموزش

که در  ،کنند یبند( درجه٠) یرضروري( و غ1) دي(، مف۲) یضرور یاسه درجه اسيرا با توجه به مق

. % برآورد86به سمت  یدر عمده جلسات پانل تخصص ییمحتوا ییروا بیضر خصشا ت،ینها

 صینفره( اجرا شد تا نقا ۲4حجم نمونه محدود )کالس  کیدر  یبسته به صورت مقدمات همچنين،

آموزش  یاقهيجلسه چهل دق 1۲ یط یشیگروه آزما یبرا یابیارز و پس از باز برطرف شود، یاحتمال

با گروه  آزمونپس-آزمونپيش از نوع یشیآزما مهيپژوهش حاضر ندر بخش کمّی، طرح داده شد. 

 . بود کنترل

 پژوهش کنندگانشرکت

در سال یک شهر تهران  منطقة ییابتداششم  پایةپسر  آموزاندانش ی این پژوهشآمار عةجام

، و آموزش و پرورش کی منطقةشهر تهران،  نةگا۲۲مناطق  انيبود. ابتدا از م 1398-99 یليتحص

 کیدو مدرسه )در هر مدرسه  ،ییمدارس پسرانه ابتدا ستيل انيسپس از م ،انتخاب شد گروه پسران

 هاینامهپرسشو به  ،انتخاب شدندای ای چندمرحلهبا روش خوشهششم وجود داشت(  پایةکالس از 

 ۲8)یک کالس  آموزاندانشبه طور تصادفی  ،سپس. و اجتماعی پاسخ دادند شناختیروانبهزیستی 

جایگزین شدند. بر اساس  نفر( در گروه کنترل 31) کالس دیگر آموزاندانشو  شینفر( در گروه آزما

درصد از آنان در گروه ٥/47نفر در این پژوهش شرکت کردند که  ٥9اطالعات جمعيت شناختی 

 طبقةو  یسن طیها از لحاظ شرایدر دو گروه، آزمودنکنترل بودند. در گروه درصد ٥/٥۲آزمایش و 

اعتبار  شیو افزا مونآزپيشو به منظور کنترل اثرات  ،بودند یکسانیدر سطح  یاجتماع-یاقتصاد

 یحجم نمونه براساس توان آمار تی. کفاشداستفاده  یريچند متغ انسیکووار ليزمون تحلآاز  یدرون

و نداشتن  تششم بودن، شرکت در جلسا پایة آموزدانشو مالک ورود به طرح،  ،مناسب بود

از دو  شيب بتيو غ یبه همکار نداشتن لیبود. مالک خروج از طرح، تما یپزشکاختالالت روان

 جلسه بود.
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 پژوهش يهاابزار

 :استفاده شد ریز هایاز ابزار هاداده یگردآور یبرا

به منظور  نامهپرسشاین (: 4102، 2)رن شاو 1آموزاندانش شناختیروانبهزيستی  مةناپرسش

، 3واتسونای کالرک و هپایبر مبنای اصول  آموزاندانش شناختیروانبهزیستی  ةنامپرسشتکميل 

آیتم  61دارای  نامهپرسشساخته و توسعه داده شد.  41٠۲در سال  4توسط رن شاو، النگ و کوک

عبارت  هاعامل. کندمیگيری ای چهار بعدی اندازهرا به صورت سازه شناختیروانکه بهزیستی  است،

(، اهداف 8و 7، 6، ٥ ایهگویه(، لذت از یادگيری )4و  3، ۲، 1 هایگویهبودند از: ارتباط با مدرسه )

(. این ابزار بر روی 16و  1٥، 14، 13( و کارآمدی تحصيلی )1۲و  11، 1٠، 9 هایگویهآموزشی )

= تقریباً هميشه قرار دارد. ضریب اعتبار این 4= تقریباً هرگز تا 1ای از یک طيف ليکرت چهار گزینه

و هر کدام از خرده  86/٠ی کل آزمون ابزار توسط سازندگان با استفاده از روش آلفای کرونباخ برا

و کارآمدی  7۲/٠، اهداف آموزشی 74/٠، لذت از یادگيری 7۲/٠شامل: ارتباط با مدرسه  هامقياس

بهزیستی با  نامهپرسشدر ایران، اعتبار  (.۲٠14به دست آمد )رن شاو و همکاران،  78/٠تحصيلی 

شامل ارتباط با  هامقياسو هر کدام از خرده  87/٠استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل مقياس 

به دست  78/٠و کارآمدی تحصيلی  73/٠، اهداف آموزشی 8٥/٠، لذت از یادگيری 69/٠مدرسه 

در پژوهش  نامهپرسش نیاعتبار ا ن،يهمچن(. 139٥آمد )اکبری بلوطبنگان افضل، نجفی و بابایی، 

از اعتبار  یبه دست آمد که حاک 8٥/٠ اسيقکل م یکرونباخ برا یبا استفاده از روش آلفا حاضر

 مذکور است. نامهپرسش یباال

ای توسط گویه 33بهزیستی اجتماعی  نامهپرسش(: 8991يس،  )کی 5بهزيستی اجتماعی نامهپرسش

که معموالً  ،بهزیستی اجتماعی طراحی شده است سازة( بر اساس مدل نظری او از 1998کی یس )

سالمت اجتماعی جهت تعيين ميزان بهزیستی اجتماعی به  یشناسروانبه عنوان مقياس عمومی در 

 هایگویه، «همبستگی اجتماعی»خرده مقياس  33و  ۲9، ۲۲، ۲٠، 13، 11، 1 هایگویهرود. کار می

خرده  3۲و  ۲8، ۲6، ۲4، 4، 3 هایگویه، «انسجام اجتماعی»خرده مقياس  ۲1و  16، 1۲، 1٠، 9، ۲

شکوفایی »خرده مقياس  3٠و ۲٥، 18، 17، 1٥، 7، ٥ هایگویه، «مشارکت اجتماعی»مقياس 

را می سنجند.  «پذیرش اجتماعی»خرده مقياس  31و  ۲7، ۲3، 19، 14، 8، 6 هایگویهو «اجتماعی

، «4موافق= »، «٥کامالً موافق= »ای به صورت ها بر اساس مقياس ليکرت پنج درجهگذاری گویهنمره

 نمرة. بنابراین، حداقل و حداکثر شودمیانجام  «1کامالً مخالف= »و  «۲مخالف= »، «3نظری ندارم= »

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1  Students’ Subjective Well-Being Questionnaire (SSWQ) 
2. Renshaw 
3. Clark and Watson’s  
4. Long & Cook 
5. social well-being questionnaire 
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خواهد بود. کيز طی دو مطالعه، ضرایب  16٥و  33به ترتيب برابر با  نامهپرسشکسب شده از این 

اول برای ابعاد انسجام اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی،  مطالعةآلفای کرونباخ را در 

و در  77/٠و 7٥/٠، 81/٠، 69/٠، ٥7/٠ مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی به ترتيب برابر با

 مطلوببه دست آمد که ضرایب  41/٠و  66/٠، 73/٠، 64/٠، 64/٠دوم به ترتيب برابر با  مطالعة

کرونباخ  یبا استفاده از روش آلفاای در مطالعه ی اجتماعیستیبهز مةناپرسشاعتبار  ران،یدر ا است.

 83/٠دیگر مطالعةو در  (1393و باباپور،  یواحد ،یحکمت ،یهاشم) 81/٠ اسيکل مق یبرا

با استفاده  در پژوهش حاضر نامهپرسش. همچنين، اعتبار این ( به دست آمد1387 ،ییو غنا یدريح)

 امةنپرسشبه دست آمد که حاکی از اعتبار باالی  84/٠ اسيکل مق یخ براکرونبا یاز روش آلفا

 مذکور است.

آموزشی و زمان مورد نياز برای بستة متغيرهای مستقلِ  :محورمدرسهآموزشی تربيت مثبت  بستة

(، 11٠۲، 1)نوریش، رابينسون و ویليامز GGSآموزش برگرفته از منابع کتبی همچون الگوی 

، ۲موئی-)مگيار گرامثبت یشناسروان(، فنون 4٠٠۲/8631)کوئيليام،  گراییمثبتو  اندیشیمثبت

؛ 1394های پژوهشی داخلی و خارجی بود )آرین فر، کتانی و عابدی، ( و مقاالت و طرح۲٠٠9/1391

؛ 3971؛ سليقه، 1٠٠۲/3931، ٥ساندرز؛ ٠۲٠۲ ،4نسونيراب؛ 3931چم زاده قنواتی،؛ ٠19۲ ،3کيبِلِ

علوی، قدم پور و غضنفری،  ؛1394؛ ضرغامی و عالقبند راد، 1394شهيدی و منشئی،  ؛1389شریف، 

؛ فتی، موتابی، 8٥31؛ فتی و موتابی، 8٥31فتی و کاظم زاده عطوفی، ؛ ٠18۲، 6فرگوسن؛ 3961

پناه  یکزادي؛ ن1391 ،یکمالريم؛ 139٥؛ کریمی و روشنایی، 138٥محمدخانی و کاظم زاده عطوفی، 

های آموزش تربيت مثبت جلسه خالصة(. 3941، 8؛ هوپر٠18۲، 7و کرن تیوا؛ ٥931 ان،یو محمد

 ارائه شده است. 1در جدول  محورمدرسه

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Norrish, Robinson & Williams 
2. Magyar-Moe 
3. Blake 
4. Robinson 
5. Sanders 
6. Ferguson  
7. White & Kern 
8. Hupper 
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 محورمدرسهجلسات آموزشی تربيت مثبت  خالصة. 1جدول

 جلسات عناوین محتوای آموزشی

 اول                                 آزمونپيشبر تربيت مثبت، اجرای  ایمقدمهمدگویی و معارفه، تعيين اهداف و قوانين آموزشی، ا، تعيين اهداف، قوانين آموزشی خوشآموزاندانشآشنایی با 

 دوم                                                 «من روزمرهکاربرگ افکار »آموزش خودآگاهی، شناخت افکار، احساس و رفتار با استفاده از 

چقدر »و  «عالیق و استعدادها»، «نقاط ضعف من توانایی تجسم بصری»، «بينم؟خودم را چگونه می»های عملی: با استفاده از فعاليت  نفسعزتو  بينیخوشآموزش خودباوری، 

 «شناسم؟خودم را می

 سوم                              

 چهارم «بينانههای تفکر واقعپرسش»و کاربرگ  «باورهای ناکارآمدهای کارت»با استفاده از  اندیشیمثبتآموزش 

 پنجم و افکار مثبت در تحصيل از طریق آموزش گام به گام تنظيم هيجانی هاهيجانآموزش در زمينه اهميت 

ها در زندگی آموزش بارش فکری در مورد مشکالتی که بچه»حل مسئله از طریق  هایروشو آموزش  «گوییقصه»و  «آموزش تکنيک تنفس عميق»از طریق  آوریتابآموزش 

 «عينک مثبت»و بازی  «روزمره با آن درگير هستند

 ششم

دفتر نگارش شکر »و  «قلک شکر»و آموزش شکرگزاری با استفاده از  «نگارینامه»، آموزش قدردانی از طریق «تکميل جمالت ناتمام»آموزش اميد با استفاده از فعاليت عملی 

 «خانواده

 هفتم

 هشتم «گوییقصه»و « بحث و گفتگو از طریق بارش فکری»مندی و داشتن معنا در زندگی با استفاده از آموزش اهميت هدف

 نهم «کاردستی قلب بخشنده برای روز بخشش»، آموزش بخشش با استفاده از «پانتوميم احساسات»آموزش همدلی از طریق اجرای 

استفاده »عملی:  هایفعاليتچگونگی برقراری ارتباطات مثبت بين فردی از طریق  زمينة، آموزش در «انيميشن آموزش قوانين شهروندی» وسيلةپذیری اجتماعی به مسئوليتآموزش 

 «ارتباط چهره به چهره»و  «های مخصوص )برای داشتن روابط خوب با دیگران(از کاربرگ

 دهم

 یازدهم «آموزش از طریق حلقه کند و کاو )آموزش فلسفه به کودکان(»ی منشی و غرقگی با استفاده از فعاليت عملی هاتوانمندیهای اخالقی، پرورش ارزش

 دوازدهم آزمونپسبندی جلسات و اجرای جمع

  
 روش اجرا

تهران آموزش و پرورش نامه از دانشگاه تبریز و مراجعه به معرفیبا کسب  انجام پژوهش ابتدا یبرا 

دو مدرسه دولتی معرفی شدند. پس از  وکسب شد پژوهش از آموزش و پرورش اجرای  یمجوزها

نفر  ٥9برای همکاری در روند اجرای پژوهش، تعداد  آموزاندانشجلب رضایت اوليای مدرسه و 

و اجتماعی را تکميل کردند.  شناختیروانبهزیستی  نامةپرسشششم این مدارس،  پایة آموزدانش

نفر(  31)شامل نفر( در گروه آزمایش و کالس دیگر  ۲8به طور تصادفی یک کالس )شامل  ،سپس

 تحت آموزش یاقهيده جلسه چهل دقکنترل قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش به مدت دواز در گروه

 هاینامهپرسشو در پایان جلسات مداخله، هر دو گروه به  ،قرار گرفتند محورمدرسهمثبت  تيترب

قبل از آغاز مداخله، اطالعاتی در مورد نوع درمان، نحوة حضور  ،پژوهش پاسخ دادند. همچنين

 ،داده شد. همچنين کنندگانشرکتدر جلسات آموزشی، تعداد و زمان جلسات به  کنندگانشرکت

رازداری به عنوان اصل اساسی در پژوهش توضيح داده شد. الزم به ذکر است در پایان پژوهش، به 

 .رگزار شدمباحث آموزشی برای گروه کنترل ب خالصةور رعایت اصول اخالقی یک جلسه منظ

 

 

 



 3۲٥ ...اثربخشی مدل آموزش تربيت مثبت نگر مدرسه محور بر سطوح بهزیستی

 هاداده ليتحل و هيتجز روش

 .شد استفاده رهيچندمتغ انسیکووار ليتحلپژوهش از آزمون  یهاداده یآمار ليتحل یبرا

ی در و اجتماع شناختیروان یستیبهز هاینامهپرسش یحاصل از اجرا یفيآمار توص هایشاخص

 آمده است. ۲به تفکيک گروه آزمایش و کنترل در جدول  آزمونپسو  آزمونپيش مرحلة

 آزمونپيشتوصيفی گروه آزمايش و کنترل در  هايشاخص.  2جدول 

 و اجتماعی شناختیروانکل بهزيستی  نمرۀ آزمونپسو  

  

 گروه

   

 تعداد

  

 ميانگين

 آزمونپيش

 انحراف معيار

 

 ميانگين

 آزمونپس

 انحراف معيار

بهزيستی 

 شناختیروان

 

 

 یاجتماع یستيبهز

 

 آزمايش

 کنترل

 

 شيآزما

 کنترل

  28 

۳1 

 

28 

۳1 

 ٦4/4٦ 

09/48 

 

4٦/95 

99 

٦9/8 

71/٦ 

 

۳8/9 

98/15 

75/54 

48/51 

 

٦4/12

۳ 

100 

7۳/7 

91/٦ 

 

٦5/٦ 

41/1۳ 

         

گروه  آزمونپسنمرات  اريها و انحراف معنيانگيکه م دهدمینشان  ۲مندرج در جدول  جینتا       

به  (S 64/1۲3=M ,=6٥/6) ی( و اجتماع=S7٥/٥4M ,=73/7) شناختیروان یستیدر بهز شیآزما

 یستیبهز ريگروه کنترل در متغ آزمونپسنمرات  اريو انحراف مع هاميانگيناز  شتريب یدارمعنیطور 

 یفيتوص هایشاخص. است( = M S ,1٠٠=41/13) ی( و اجتماع=٥1M/S48 ,=91/6) شناختیروان

و  شناختیروان یستیبهز یهامقياسخرده  آزمونپسو  آزمونپيشو کنترل در  شیگروه آزما

 ارائه شده است. 3در جدول  یاجتماع
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  آزمونپسو  آزمونپيشتوصيفی گروه آزمايش و کنترل در  هايشاخص. 3جدول 

 یو اجتماع شناختیرواني بهزيستی هامقياسخرده 

 

 مقياس

 

 هامقياسخرده 

 

 مرحله
 

 

 ميانگين

 گروه آزمايش

 انحراف معيار

 

 ميانگين

 گروه کنترل

 انحراف معيار

 

 

 

 

بهزيستی 

 شناختیروان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یستيبهز

 اجتماعی

 

 

 ارتباط با مدرسه

 

 

 لذت از يادگيري

 

 

 اهداف آموزشی

 

 

 کارآمدي تحصيلی

 
 
 

 یاجتماع یهمبستگ

 

 

 یانسجام اجتماع

 
 

 یمشارکت اجتماع

 

 
 

 یاجتماع يیشکوفا

 
 

 یاجتماع رشيپذ

 آزمونپيش

 آزمونپس

 

 آزمونپيش

 آزمونپس

 

 آزمونپيش

 آزمونپس

 

 آزمونپيش

 آزمونپس

 

 آزمونپيش

 آزمونپس

 

 آزمونپيش

 آزمونپس

 

 آزمونپيش

 آزمونپس

 

 آزمونپيش

 آزمونپس

 

 آزمونپيش

 آزمونپس

 

۳9/11 

10/1۳ 

 

11 

50/1۳ 

 

78/11 

89/1۳ 

 

4٦/12 

21/14 

 

71/19 

75/24 

 

92/17 

71/24 

 

42/1٦ 

٦7/21 

 

07/20 

25/24 

 

۳5/21 

۳2/28 

٦9/2 

40/2 

 

9٦/2 

٦4/2 

 

40/2 

07/2 

 

٦8/2 

04/2 

 

09/4 

95/2 

 

4 

94/2 

 

12/۳ 

15/1 

 

50/۳ 

75/1 

 

22/۳ 

22/2 

70/10 

9٦/10 

 

48/12 

12 

 

87/11 

19/12 

 

0۳/1۳ 

1٦/1۳ 

 

58/20 

58/19 

 

۳2/19 

٦4/20 

 

41/17 

0٦/18 

 

87/19 

0۳/20 

 

80/21 

0٦/2۳ 

88/2 

25/2 

 

42/2 

5/2 

 

18/2 

45/2 

 

7٦/1 

۳8/2 

 

۳8/4 

٦٦/۳ 

 

19/4 

4۳/4 

 

9٦/2 

09/۳ 

 

24/4 

14/4 

 

94/4 

42/2 

         

گروه  آزمونپسنمرات  اريو انحراف مع هاميانگينکه  دهدمینشان  3مندرج در جدول  جینتا       

 ,64/۲) یريادگی(، لذت از =13M/S=1٠ ,4٠/۲ارتباط با مدرسه ) یهامقياسدر خرده  شیآزما

S=٥/13M=ی(، اهداف آموزش (٠7/۲, S=89/13M=)، یليتحص یکارآمد (٠4/۲,S=۲1/14M=)، 

مشارکت  ،(=S=71/۲4M,94/۲) یانسجام اجتماع ،(=۲4M/S=7٥ ,9٥/۲) یاجتماع یهمبستگ
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 یاجتماع رشیو پذ (=۲4M/S=۲٥,7٥/1) یاجتماع ییشکوفا ،(=S=67/۲1M ,1٥/1) یاجتماع

(۲۲/۲, S=3۲/۲8M= به طور )آزمونپسنمرات  اريو انحراف مع هاميانگيناز  شتريب یدارمعنی 

 ,٥/۲) یريادگی(، لذت از =S=96/1٠M ,۲٥/۲ارتباط با مدرسه ) یهامقياسگروه کنترل در خرده 

S=1۲M=ی(، اهداف آموزش (4٥/۲,S=19/1۲M=)، یليتحص یکارآمد (38/۲, S=16/13M=)، 

مشارکت ، (=S=64/۲٠M ,43/4)ی انسجام اجتماع، (=٥8/19M=S,66/3) یاجتماع یهمبستگ

ی اجتماع رشی(  و پذ=٠3/۲٠M=S ,14/4) یاجتماع ییشکوفا، (=٠6/18M=S,٠9/3) یاجتماع

(4۲/۲,S=٠6/۲3M= )گروه  آزمونپيشنمرات  اريو انحراف مع هاميانگين نيکه ب ی. در صورتاست

گروه کنترل  آزمونپيشبا نمرات و اجتماعی  شناختیروانبهزیستی  یهامقياسدر خرده  یشیآزما

 مشاهده نشد.   یريگتفاوت چشم

 یستیبر سطوح بهز محورمدرسه نگرمثبت تيترب یآموزش بستة» یپژوهش هيفرض یجهت بررس    

ی( و ليتحص یو کارآمد یاهداف آموزش ،یريادگیشامل ارتباط با مدرسه، لذت از ) شناختیروان

 یاجتماع ییشکوفا ،یمشارکت اجتماع ،یانسجام اجتماع ،یاجتماع یهمبستگی اجتماعی )ستیبهز

 شدند.  یبررس انسیکووار ليو تحل کیآمار پارامتر یها، ابتدا مفروضه«دارد ريتأث ی(اجتماع رشیو پذ

 آزمون کالموگروف اسميرنوف جهت بررسی نرمال بودن. 4جدول 

 آزمونپسو  آزمونپيشو اجتماعی در  شناختیروانتوزيع متغيرهاي بهزيستی  

يدارمعنیسطح  Zمقدار  مرحله متغيرها  

شناختیروانبهزيستی   

 

 

 بهزيستی اجتماعی

آزمونپيش  

آزمونپس  

 

آزمونپيش  

آزمونپس  

02/1  

81/0  

 

21/1  

97/0  

11/0  

51/0  

 

01/0  

92/0  

که توزیع متغيرهای وابسته در گروه مورد مطالعه نرمال است  دهدمینشان  4مندرجات جدول        

فرض نرمال بودن پيش ،نيست. بنابراین دارمعنی >٠٥/٠Pمحاسبه شده در سطح  zچرا که مقادیر 

 متغير وابسته رعایت شده است.

از آزمون لون  هاگروهوابسته در  یرهايمتغ یخطا هایواریانس یهمگن فرضپيشبرای بررسی       

 استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول ذیل ارائه شده است. 
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 . خالصة آزمون لون جهت همگنی واريانس خطاي متغيرهاي وابسته5 جدول

 متغيرها
درجه آزادي بين 

 گروهی

درجه آزادي درون 

 گروهی
يدارمعنیسطح  Fآماره   

شناختیروانبهزيستی   1 75  24/0  51/0  

75 1 بهزيستی اجتماعی  52/٦  10/0  

خطای متغير  هایواریانسهمگنی  فرضپيشکه  دهدمینشان  ٥نتایج مندرج در جدول        

ی مورد مطالعه )گروه آزمایشی و گروه کنترل( محقق شد. چرا که هاگروهدر  شناختیروانبهزیستی 

که واریانس  دهدمینيست. این یافته نشان  دارمعنی >٠٥/٠P( در سطح 4۲/٠محاسبه شده ) Fمقدار 

 هایواریانسهمگنی  فرضپيش. عالوه بر این، استهمگن  هاگروهدر  شناختیروانمتغير بهزیستی 

محاسبه شده  Fمحقق نشد. چرا که مقدار  شده ی مطالعههاگروهخطای متغير بهزیستی اجتماعی در 

که واریانس متغير بهزیستی اجتماعی  دهدمیاست. این یافته نشان  دارمعنی >٠٥/٠P( در سطح ٥۲/6)

 . استناهمگن  هاگروهدر 

از آزمون ام باکس استفاده شد  انسیکووار-انسیوار سیماتر یهمگن فرضپيشجهت بررسی        

 ارائه شده است. 6که در جدول 
کوواريانس -.  بررسی مفروضه همگنی ماتريس واريانس٦جدول   

 يدارمعنیسطح  F 1Df 2Dfآماره   مقدار ام باکس

۳0/14 47/2 ٦ 19/22858 0۳٦/0 

شده ی مطالعه هاگروهکوواریانس در -ماتریس واریانس دهدمینشان  6نتایج مندرج در جدول        

 است. دارمعنی >٠٥/٠Pدر سطح   F. زیرا مقدار آماره نيستهمگن 

ی این مفروضه از طریق آزمون تحليل واریانس اثرات تعاملی اثرات تعامل یهمگن فرضپيش بررسی

 که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است. ،تحت تحليل کوواریانس چند متغيره انجام شد

 . بررسی مفروضه همگنی اثرات تعاملی7جدول 

مجموع  منابع

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات

F  سطح

 يدارمعنی

 شناختیروانبهزيستی  آزمونپيشروش * 

 بهزيستی اجتماعی آزمونپيشروش * 

09/۳1 

91/18۳ 

1 

1 

09/۳1 

91/18۳ 

52/0 

04/1 

47/0 

۳1/0 

      

که مفروضه همگنی اثرات تعاملی رعایت شده است.  دهدمینشان  7نتایج مندرج در جدول        

 هایشيب یهمگن فرضپيش نيست. دارمعنی >٠٥/٠Pدر سطح  هاعاملدر همه ت Fزیرا مقدار آماره 
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 یاز جمله همگن انسیکووار ليتحل یاساس هایفرضپيش تیرعا ليشد. به دل تیرعانيز  ونيرگرس

( و MANCOVA) رهيچند متغ انسیکووار ليحلاز ت یاثرات تعامل یو همگن ونيرگرس هایشيب

استفاده شد. جهت  یپژوهش فرضية ی( جهت بررسANCOVA) رهيتک متغ انسیکووار ليتحل

و  شناختیروان یستینمرات بهزخطی  بيبر ترک محورمدرسه نگرمثبت تيبآموزش ترثير أت یبررس

 .شودمی رشچهارگانه گزا ی، آماره هایاجتماع
 نتايج آزمون تحليل واريانس چندمتغيري مربوط به   -8جدول 

 ي پژوهشهاگروهو اجتماعی در  شناختیرواننمرات بهزيستی 

 F ارزش نوع آزمون
درجه آزادي 

 فرضيه

درجه آزادي 

 خطا

سطح 

 يدارمعنی

ميزان 

 تأثير

توان 

 آماري

 يیاليپاثر 

 لکزيو يالمبدا

 اثر هتلينگ

 يرو شهيرترين بزرگ

9۳/0 

0٦/0 

14/15 

14/15 

90/408 

90/408 

90/408 

90/408 

2 

2 

2 

2 

54 

54 

5454 

0001/0 

0001/0 

0001/ 

9۳/0 

9۳/0 

9۳/0 

9۳/0 

1 

1 

1 

1 

در بهزیستی  هاگروهتحليل واریانس چند متغيری بررسی تفاوت  F ۀر، آما8با توجه به جدول       

 توانمی ،(. بنابراین= 4٠8F/P<9٠ ,٠٠1/٠) است دارمعنی ٠٠1/٠و اجتماعی در سطح  شناختیروان

ی وجود دارد. نظر به دارمعنیو اجتماعی، تفاوت  شناختیرواندر بهزیستی  هاگروهگفت که بين 

تحليل واریانس چندمتغيره محقق شد، لذا از این روش استفاده شد که نتایج  هایفرضپيشکه این

 گزارش شده است.  1٠و  9در جداول 
 نگرمثبتکوواريانس جهت بررسی تأثير مدل آموزش تربيت . نتايج تحليل 9جدول 

 شناختیروانبهزيستی  آزمونپيشبا کنترل  و اجتماعی شناختیروانبر بهزيستی  محورمدرسه 

 منابع تغيير متغير
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 يدارمعنی

ضريب 

 ايتا

 شناختیروانبهزيستی 

 

بهزيستی اجتماعی

 روش

 خطا

 روش

 خطا

71/8۳1 

15/25۳ 

8٦/8۳85 

٦0/٦407 

1 

5٦ 

1 

5٦ 

71/8۳1 

52/4 

8٦/8۳85 

42/114 

98/18۳ 

 

24/7۳ 

0001/0 

 

0001/0 

7٦/0 

 

5٦/0 

        

، مدل آموزش تربيت شناختیروانبهزیستی  آزمونپيشکه با کنترل  دهدمینشان  9نتایج جدول        

دارد. زیرا  دارمعنیو اجتماعی اثر مثبت و  شناختیروانبر بهبود بهزیستی  محورمدرسه نگرمثبت

 است. دارمعنی P >٠٥/٠در سطح  F رةآمامقدار 
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 نگرمثبتنتايج تحليل کوواريانس جهت بررسی تأثير مدل آموزش تربيت   -10جدول 

 بهزيستی اجتماعی آزمونپيشو اجتماعی با کنترل  شناختیروانبر بهزيستی  محورمدرسه 

 منابع تغيير متغير
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي
 F ميانگين مجذورات

سطح 

 يدارمعنی

ضريب 

 ايتا

 شناختیروانبهزيستی 

 

 بهزيستی اجتماعی

 روش

 خطا

 روش

 خطا

24/٦۳5 

29/2922 

۳7/100۳0 

709 

1 

5٦ 

1 

5٦ 

24/٦۳5 

18/52 

۳7/100۳0 

٦٦/12 

17/12 

 

2۳/792 

001/0 

 

0001/0 

17/0 

 

9۳/0 

        

 نگرمثبت تربيت آموزش مدل اجتماعی، بهزیستی آزمونپيش کنترل با که دهدمی نشان 1٠ جدول نتایج       

 در F ارةآم مقدار زیرا. دارد دارمعنی و مثبت اثر اجتماعی و شناختیروان بهزیستی بهبود بر محورمدرسه

 است.  دارمعنی P >٠٥/٠ سطح

اهداف  ،یريادگیارتباط با مدرسه، لذت از  یرهاياز متغ کیدر کدام  هاگروه کهاین یبررس یبرا       

 یاجتماع ییشکوفا ،یمشارکت اجتماع ،یانسجام اجتماع ،یاجتماع یهمبستگ ی،ليتحص یکارآمد ی،آموزش

گزارش شده  رهيتک متغ انسیکووار ليتحل جینتا 11تفاوت دارند در جدول  گریکدیبا  یاجتماع رشیو پذ

 است. 
  متغيرهاي پژوهش محورمدرسه نگرمثبت.  نتايج تحليل کوواريانس تک متغيره جهت بررسی تأثير مدل آموزش تربيت 11جدول 

 منابع تغيير متغير
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 يدارمعنی

ضريب 

 ايتا

توان 
 آزمون

 ارتباط با مدرسه

 

 لذت از يادگيري

 

 اهداف آموزشی

 

 کارآمدي تحصيلی

 

 یاجتماع یهمبستگ

 

 یاجتماع انسجام

 

 یاجتماع مشارکت

 

 یاجتماع يیشکوفا

 

 یاجتماع رشيپذ

 

 روش

 خطا

 روش

 خطا

 روش

 خطا

 روش

 خطا

 روش

 خطا

 روش

 خطا

 روش

 خطا

 روش

 خطا

 روش

 خطا

16/6٥ 

4٥/٥6 

4٥/٥6 

1٥/96 

77/46 

73/131 

1۲/۲٠ 

۲6/1٠٠ 

6۲/443 

16/۲۲٠ 

٥۲/3٠4 

1٠/٥63 

۲1/۲39 

67/1٥1 

1٠/33٠ 

4٠/33٠ 

8۲/4۲3 

٠8/189 

1 

٥3 

1 

٥3 

1 

٥3 

1 

٥3 

1 

49 

1 

49 

1 

49 

1 

49 

1 

49 

16/6٥ 

۲9/3 

4٥/٥6 

81/1 

77/46 

48/۲ 

1۲/۲٠ 

89/1 

6۲/443 

49/4 

٥۲/3٠4 

49/11 

۲1/۲39 

٠9/3 

1٠/33٠ 

74/6 

8۲/4۲3 

8٥/3 

78/19 

 

11/31 

 

81/18 

 

63/1٠ 

 

73/98 

 

49/۲6 

 

۲7/779٥/48 

 

83/1٠9 

٠٠٠1/٠ 

 

٠٠٠1/٠ 

 

٠٠٠1/٠ 

 

٠٠۲/٠ 

 

٠٠٠1/٠ 

 

 

٠٠٠1/٠ 

 

٠٠٠1/٠ 

 

٠٠٠1/٠ 

 

٠٠٠1/٠ 

۲7/٠ 

 

37/٠ 

 

۲6/٠ 

 

16/٠ 

 

66/٠ 

 

3٥/٠ 

 

61/٠ 

 

٥٠/٠ 

 

69/٠ 

99/٠ 

 

1 

 

98/٠ 

 

89/٠ 

 

1 

 

99/٠ 

 

1 

 

1 

 

1 
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بر ارتباط با  محورمدرسه نگرمثبت تيکه مدل آموزش ترب دهدمینشان  11مندرج در جدول  جینتا

 یآموزش اهداف(، =P<11/31F ,٠٠٠1/٠)یريادگی از لذت(، =P<78/19F ,٠٠٠1/٠مدرسه )

(٠٠٠1/٠, P<81/18F= ،)یليتحص یکارآمد (٠٠۲/٠P< ,63/1٠F=) ،یاجتماع یهمبستگ 

(٠٠٠1/٠P< ,73/98F= ،)یاجتماع انسجام (٠٠٠1/٠, P<49/۲6F= ،)٠٠٠1/٠) یاجتماع مشارکت, 

P<,۲7/77F= ،)یاجتماع ییشکوفا (٠٠٠1/٠, P<9٥/48F= )٠٠۲/٠) یاجتماع رشیپذ وP< 

,83/1٠9F=نشان  جینتا ن،يمثبت است. همچن یپژوهش سؤالپاسخ  ،نیدارد. بنابرا یدارمعنی ري( تأث

درصد  37ارتباط با مدرسه،  راتييدرصد از تغ ۲7قادر است  محورمدرسه نگرمثبت تيترب دهدمی

 یکارآمد راتييدرصد از تغ 16 ی،اهداف آموزش راتييدرصد از تغ ۲6 ،یريادگیلذت از  راتيياز تغ

 61 ،یانسجام اجتماع راتييدرصد از تغ 3٥ ،یاجتماع یهمبستگ راتييدرصد از تغ 66 یليتحص

درصد از  69و  یاجتماع ییشکوفا راتييدرصد از تغ ٥٠ ،یمشارکت اجتماع راتييدرصد از تغ

 کند.  نييرا تب یاجتماع رشیپذ راتييتغ

 گيريبحث و نتيجه
بر بهبود سطوح  محورمدرسه نگرمثبتاین پژوهش با هدف بررسی تأثير مدل آموزش تربيت 

 تيترب یآموزش بستة ی، طراحابتدایی انجام شد. ابتدا آموزاندانشو اجتماعی  شناختیروانبهزیستی 

و با  نيشيپ هایپژوهشاثربخش  یهایافتهمعتبر و  هاینظریهبر اساس  محورمدرسه نگرمثبت

 یسنتزپژوه جیفراهم شد. نتا یسنتزپژوه قیاز طر یتيترب یشناسرواناز نظرات متخصصان  یريگبهره

، مقاالت نگرمثبت یشناسروانمنطبق با  نيراهبردها و مضام ،یآموزش هایبرنامهالگوها، مداخالت 

مثبت  یشناسروان مين مفاهیتریحوزه، پژوهشگر را به کسب کاربرد نیو کتب موجود در ا

 هيکل نييو تب ییبه دنبال شناسا یآموزش بستة ییمحتوا یسوق داد. در ادامه، سنتزپژوه محورمدرسه

 نيها و مضاممقوله ییحوزه و شناسا نیمربوط به ا هاینظریهو  یمداخالت آموزش کردها،یور

و  یتيترب یشناسرواناز نظرات متخصصان  یريگبا بهره محورمدرسه نگرمثبت یشناسروان

شناخت افکار، احساس و  ،یاستخراج شده شامل خودآگاه نيآخر، مضام درآن بود.  یاعتبارسنج

، ليو افکار مثبت در تحص هاهيجان تياهم ،اندیشیمثبت ،نفسعزتو  بينیشخو ،یخودباور ،رفتار

و داشتن معنا در  یمندهدف ،یو شکرگزار یقدردان ،ییافزاديام ،حل مسئله هایروشو  آوریتاب

پرورش ارزش  ،یفرد نيو ارتباطات مثبت ب یاجتماع پذیریمسئوليت ،و بخشش یهمدل ،یزندگ

در  آموزشی، بستة پژوهش حاضر نشان داد جیبود. نتا یو غرقگ یمنش یهاتوانمندی ،یاخالق یها

 جیحاصل با نتا یهایافته. رددا ینقش مثبت آموزاندانش یو اجتماع شناختیروان یستیارتقاء بهز

 ونديمثبت، پ شناختیروان یهابر حالت ینگرمثبتهمسو است. نقش آموزش  زين گرید هایپژوهش

 یو ارتقا تيخالق ،یريادگی یزهيانگ ،یشادکام ،یليتحص شرفتي، خودپنداره، پنفسعزتبا مدرسه، 
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اضطراب  ،یافسردگ ،یرمنطقيغ یکل باورها نمرةکاهش  ن،ينوجوانان و همچن یزندگ تيفيسطح ک

 یآباد ميابراه تي؛ رع1394و همکاران،  هی)آلبو شد دیيگوناگون تأ هایپژوهشو استرس آنان، در 

منش و  کي؛ ن۲٠٠6؛ کار، 1396زاده،  ی؛ فرنام و مدد1396 رانوند،يو ب ی؛ صادق1394و همکاران، 

 یدرماننشان داده است که روان یپژوهش جینتاهمسو با نتایج پژوهش حاضر، (. 1394 ل،يزندوک

(، ۲٠17و اسلون،  ی)شوشان دبستانیپيشکودکان  یريادگیو  یذهن یستیبر بهبود بهز گرامثبت

(، ۲٠16 مون،یما-و کانات نمتزياست ،ی)شوشان آموزاندانش یليتحص شرفتيو پ یريدرگ ،یستیبهز

 یافراد دارا شناختیروان یستیو بهز یشادکام ،(۲٠٠7و همکاران،  نیآنان )گر یو سرسخت ديام

مؤثر  (1393 ،ینوفرست ؛۲٠16 ،و همکاران وسیال؛ ۲٠14و استپتو،  ی)دوکر یفسردگا یهانشانه

 ی)درگاه شناختیروان یستیبر بهز اندیشیمثبتآموزش پيشين نيز  هایپژوهشهمچنين، در است. 

زاد و همکاران،  یکانیکودکان ) یستیو شادز شناختیروان سرمایة شیافزاو  (1394 گران،یو د

و آموزش  یفرد نيبا بهبود روابط ب ی نيزاجتماع هایمهارتآموزش اثربخش است. همچنين، ( 1398

در کودکان شود  یاجتماع یروان تيد باعث بهبود وضعتوانمی یحل مسئله اجتماع هایمهارت

 یستیبهز شیو افزا یباعث کاهش اهمال کار زين آگاهیذهن(. 1398و همکاران،  یحصار یحي)ذب

(. ۲٠1٠؛ هوپرت و جانسون، 1397پور،  یی)کربال شودمی آموزاندانش یو اجتماع شناختیروان

 یهاو کاهش نگرش یشادکام شیباعث افزا ینيآموزش خوشبنتایج پژوهشی نشان داده  ن،يهمچن

  که با نتایج پژوهش حاضر همسو است. (۲٠16 ،ونگرین)سرجنت و م شودمیناکارآمد 

الزم را در  یهاآموزشاز آنجا که نوجوانان غالب ، حاصل از پژوهش حاضر یهایافته نييدر تب

 یکاربرد ميو مفاه ،مهم است اريبس ننديبیکه در مدارس م ی، نوع آموزشکنندمیمدرسه کسب 

است )فرنام،  ؤثرم آموزاندانش یستیدر ارتقاء صفات مثبت و بهز نگرمثبت یشناسروان کردیرو

و  هاآنبر نقاط قوّت و پرورش  ديمثبت با توجه به تأک تي(. آموزش ترب۲٠14 گمن،يو سل 1396

 شناختیرواندر بهبود  یبخشش و همدل ،یدواريام ،یشکرگزار ،یقدرشناس لياز قب یميتوجه به مفاه

 .شودمیمؤثر واقع  یو اجتماع

 یستیبر سطوح بهز محورمدرسه نگرمثبت تيآموزش ترب مدل یدر پژوهش حاضر، اثربخش

ی( و ليتحص یو کارآمد یاهداف آموزش ،یريادگیشامل ارتباط با مدرسه، لذت از ) شناختیروان

 ییشکوفا ،یمشارکت اجتماع ،یانسجام اجتماع ،یاجتماع یهمبستگ شاملبهزیستی اجتماعی )

در گروه  آزمونپسنمرات کل  نيانگينشان داد که م جیشد. نتا یبررس ی(اجتماع رشیو پذ یاجتماع

و اسلون  یپژوهش شوشان یهایافتهبا  جهينت نیکه ا ،است افتهی شیافزا مذکور یرهايدر متغ یشیآزما

کودکان  یريادگیو  یذهن یستیبر بهبود بهز نگرمثبت یشناسروان( که در آن مداخالت ۲٠17)

( که در آن ۲٠16و همکاران ) یپژوهش شوشان یهایافتهبا  نيمؤثر است؛ همچن دبستانیپيش



 333 ...اثربخشی مدل آموزش تربيت مثبت نگر مدرسه محور بر سطوح بهزیستی

مؤثر است، همسو بود. آموزش  آموزاندانش یستیبر بهبود بهز نگرمثبت یشناسروانمداخالت 

هدف فرد  یريبر ادراک و جهت گ شناختیروان یستیبا ارتقاءِ بهز محورمدرسه یگرامثبت ميمفاه

به  یدسترس یبرا یو فراشناخت یشناخت هایمهارتگذاشته و تمرکز فرد را در استفاده از  ريتأث

در  ییدر او سبب هم افزا یو سودمند یستگیشا ،یو رشد احساس کارآمدداده  شیافزا تيموفق

مدل  یپژوهش حاضر در مورد اثربخش جی(. نتا1396)فرنام،  گرددمی زين یزندگ یهاجنبه ریسا

و  یپژوهش حجاز جیبا نتا شناختیروان یستیبر سطوح بهز محورمدرسه نگرمثبت تيآموزش ترب

 همسو است.  (1397زاد ) یو نور انیمرادو  (1396) یعيرف ،(138٥) نيحق ب،(139۲همکاران )

 توانمی ،شناختیروان یستیبر بهبود بهز نگرمثبت تيترب یحاصل از اثربخش یهایافته نييدر تب

 گمنيهمان طور که سل محورمدرسه نگرمثبت یمداخالت آموزش هایبرنامهاستنباط کرد که  نيچن

ق یرا تشو آموزاندانش اندیشیمثبتو  گراییمثبت ميآموزش مفاه قیاعتقاد دارند، از طر یهاليو م

مانند شکر،  یميمفاه یريکارگو با به ،و تجارب مثبت خود را بشناسند هاتوانمندیتا  کنندمی

به شناخت  یو خلق یمنش یهاتوانمندیقناعت، احترام و ارتقاءِ  ،یهمدل ،بينیخوش د،يام ،یقدردان

 گرفعال اتخاذ کنند. ا یموضع ليو تحص یو در زندگ ،پرداخته گرانیمثبت خود و د یهاجنبه

افکار خود باورها و  ،بر احساسات یادراک و کنترل مناسب ،نوجوانان بتوانند افکار خود را بشناسند

(. نوجوانان تحت 1389سده،  یبرخوردار خواهند بود )برات یبهتر یروانداشته باشند، از سالمت

و تکرار  نیو با تمر ،است پذیررييکه شکست تغ ،ديباور خواهند رس نیبه ا گراییمثبتآموزش 

پاسخ  دوارانه،يبه صورت فعال و ام یبعد یهاها و شکستیديقادر خواهند بود در ناام اندیشیمثبت

 ديبا تأک یستیبا محورهمدرس یگرامثبت مي(. آموزش مفاه۲٠11، زمناسب از خود نشان دهند )واتر

نوجوانان  یمذهب ميو تعال یورشدروس پر ،یو در کتب درس ،همراه باشد یبر صفات و فضائل اخالق

 تيمانند بلوغ شخص یفرد یهاانتظار داشت رشد ارزش توانمی ،صورت نیگنجانده شود. در ا زين

 یآگاهذهن ،یخودکار ت،يخالق د،يام ،بينیخوش ،یاز زندگ تیرضا ،یو بهبود سالمت، خوشبخت

 یعدالت، محّبت و شکرگزار ،مانند شجاعت یجمع ی، رشد باورهاهاآنو در کنار  پذیریانعطافو 

بشردوستانه  یهاو در صورت تداوم به ارزش ،(1396 رانوند،يو ب ی)صادق شودمی نهیدر افراد نهاد

 شتر،يب تيبا خالق شیاندمثبت آموزاندانش(. ۲٠14منجر شود )بوزکورت،  ندهیدر آ یو صلح جهان

به اهداف  یابيدست یبرا یها پلو از شکست ،ها انتخاب کردهغلبه بر شکست یرا برا یشتريب یهاراه

به تالش  ازيموارد ن یکه در بعض ،نندیگزیم مند و اثربخش را برهدف یسازند و اهدافیم ندهیآ

 یو صادق ۲٠14)بوزکورت،  کنندمیتمرکز  هاآناز مهارت و اهدافشان بر  نانيو با اطم ،دارد یشتريب

 یشناسرواننشان داد مداخالت  زي( ن1398و همکاران ) یپژوهش بدر یهایافته(. 1396 رانوند،يو ب

(، ۲٠1٠چن و جانگ ) لعةمطا رد ن،يمؤثر است. همچن یليتحص یستیبر بهبود بهز محورمدرسهمثبت 
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 شناختیروان یستیمترادف با بهز یداشتن عواطف مثبت و فقدان عواطف منف ،یاز زندگ یکل تیرضا

 بود. آموزاندانشدر 

بر سطوح  محورمدرسه نگرمثبت تيمدل آموزش ترب یپژوهش حاضر در مورد اثربخش جینتا

 ،(1394و سروقد ) یبهزاد  ،(1398) یو برق یخسروشاه یپژوهش بهادر جیبا نتا اجتماعی یستیبهز

و همکاران  ویروسار، (1393رستگارخالد و همکاران )، (1397) رگرانيو شمش یدشت بزرگ

و همکاران  یناصر، (1397و همکاران ) یميعظ، (139٥عجم ) ،(1396) انيمیو کر بانيط، (۲٠18)

 ( همسو است. ۲٠1٥وانگ و همکاران ) ( و1397)

 ینظر یاز مبان ،یاجتماع یستیمثبت بر بهبود بهز تيترب یحاصل از اثربخش یهایافته نييدر تب

 کسونیفردر« مثبت جاناتيساخت و گسترش ه»مثبت استفاده شد. بر اساس مدل  یشناسروان

 دگاهی. از دکندمیاو فراهم  یستیبهز ريرا در مس یشتريب هایزمينه ،یاجتماع ی(، توسعه مبان۲٠٠1)

قرار دارد، در خالل روابط  ییشکوفا ريانسان سالم که در مس همچون مازلو و آلپورت، انیگراانسان

مؤثر  هاآن شناختیروان یستیگسترش سازنده بر بهز نیرسد و ایم تيامن نیبه ا گرانیگرم با د

 یروان یستیزاز عوامل مستقل به یکیخود به عنوان  رشی(، پذ1998) فیر یستیبهز نظریةاست. در 

به نظرات همساالن در  تشان،یو رضا یستیو برداشت نوجوانان از خود و بهز ريتفس تياست. اهم

 یزندگ گراجمعبا فرهنگ  ایجامعهکه در  ینوجوانان یاست. برا پذیرنييتب یو فرهنگ یبافت بوم

رو، تعلق  نی؛ از اشودمی یاز خود مستقل تلق ترمهمخود وابسته به همساالن  یريگ، شکلکنندمی

 یاست. لزوم بازنگر پذیرمالحظه یشرق یگراجمعاز بعد ادراک بر اساس فرهنگ  گرانیبه د

و  یو خودمختار ییگرا تینگرش مستقل، فرد تیتقو یبرا نیتوسط والد یفرزندپرور یالگوها

احترام به  منو ض ،معلمان مدّنظر باشد یهاها و آموزشدر خانواده دیبا یفرد هایتفاوتاحترام به 

 قیتشو زين یاستقالل و خودمختار یهاو تعلق به گروه جنبه ییو همنوا یهمچون همدل ییهایژگیو

 یاستنباط کرد که چون انسان موجود نيچن توانمی هایافته نیا نيي(. در تب۲٠13گردد )جوشنلو، 

مدرسه با ذات او همسو است.  لياز قب یاجتماع یهاطيدر مح یاست، مشارکت اجتماع یاجتماع

ارتباطات مثبت  زيمثبت ن تيدر مدل ترب شده استفاده یهااز آموزش یکیهمان طور که گفته شد، 

بود. تعامل با  یو داشتن معنا در زندگ یمندهدف ز،يو سازنده، داشتن احساس و افکار مثبت و ن

 جادیبودن را در او ا یشدن و ارزشمند و دوست داشتن دهیبودن، د دي، باور مفهاگروهافراد و  ریسا

 شی. افزادهدمی شیافزا ليگوناگون از جمله تحص هایفعاليتادامه  یاش را برازهيکرده و انگ

 تيفيباعث بهبود ک ن،يمثبت دارد همچن ريفرد تأث یدر خودپنداره و کارآمد یاجتماع یستیبهز

 تیو تقو یباطارت هایمهارت(. آموزش ۲٠٠4 ،شاپيروو  سی ی)ک شودمی گرانیتعامالت او با د

در  یو سوءِ استفادة جنس یاز قلدر یريشگيدر پ یو باور مثبت در نوجوانان، عامل مهم تيمحبوب
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 کننده است )انگلسکمک اريبس یگروه یها و کارهاتيانجام فعال شیآنان است و در گسترش و افزا

کتب  یبلوغ در نوجوانان در کنار محتوا راتييمانند تغ ییهاتی(. آموزش اولو۲٠17، و همکارن

باشد،  آموزاندانشو فعال  یبر مشارکت اجتماع یمبتن یآموزش یهاهشيوکه با  یو در صورت یدرس

با  نگرمثبت ی(. مداخالت آموزش139٠ ،ی و همکارانسیداشته باشد )تقد یشتريب ید اثربخشتوانمی

 ات،يتجرب ییو بازگو جیو ترو گرانیو بهبود ارتباط مثبت با د یدواريام ،بينیخوش ،یشاد تیتقو

 ،یاجتماع رشیانسجام و پذ ،یدلبستگ ،یليمشارکت تحص شیمثبت سبب افزا یاحساسات و رفتارها

احساسات و روابط  یريشکل گ ز،يبا مدرسه و ن یو سازگار یاجتماع یتعلق به مدرسه، همبستگ

 طعرا در مقا یتربهتر و با ثبات یليتحص شرفتيپ آموزاندانشو  ،شودمیمثبت با معلمان و همساالن 

سالمت  یکنندة قوبينیپيش اريمع نی(. ا۲٠1٥، و همکاران باالتر نشان خواهند داد )وانگ یليتحص

 یلياست. مشاوران تحص آموزاندانش یبرا یاجتماع یهاطيمح ریدر بازار کار و سا تيموفق ،یشخص

 آموزاندانش یبرا یمنطبق با اهداف آموزش یزیرو برنامه یليمدارس با کمک در انتخاب رشته تحص

 ینظرسنج نه،يزم نیعوامل مؤثر در ا ییگذار هستند و شناسارينگرش مثبت تأث نیا تيو تثب، جادیدر ا

مشاوران  یاساس یهاتیو اولو ازهايها و معلم، نیبا همکالس آموزاندانشتعامل مثبت  اتياز تجرب

 گمنيسل گراییمثبتدر رابطه با  ینظر ی(. مرور الگوها۲٠14)بوزکورت،  کندمیمدارس را برآورده 

گسترش  ،یسازگار یرا برا ییباال ییتوانا نه،يزم نیدر ا نشيکه دارا بودن مهارت و ب دهدمینشان 

 کندمی جادیرا ا یليو تحص یشغل ،یزندگ یدادهایروابط مثبت و حل مسئله کارگشا را در رو

مدرسه،  رد یاجتماع یستیمثبت و بهز یشناسروان مي(. در رابطه با مفاه۲٠٠6 ،و همکاران گمني)سل

خواهد  آموزاندانش یليتحص تيبلند مدت بر موفق یاثر یاجتماع یستیبهز ،دهدمینشان  قاتيتحق

 (.۲٠٠4 ،و همکاران کزیو فردر ۲٠16داشت )زاباال و همکاران، 

 یسخت زندگ طیشرا ،یدر زندگ یدياز ناام یناش یروان یهایناهنجار وعيکه ش ییآنجااز 

و موارد  عتيافراد از طب یروزمره، دور یزندگ یکنواختی ،یو اجتماع یمشکالت اقتصاد ،یامروز

 هاز افراد جامع یاريبس یروان بيآس کیعوامل به عنوان  نیو ا ،داشته است یريچشمگ شیافزا گرید

 یدر راستا نيهمچن ،کمک به افراد یبرا یمختلف یهاخاطر روش نيساخته است، به هم ريرا درگ

)شولتز  شودمیداشته به کار گرفته   لياص یو زندگ  دوارانهيو افکار ام ،و عملکرد بهتر آنان زیستیبه

مثبت و  یهایژگیمثبت، و یهاهيجانبا تمرکز بر  نگرمثبت یشناسروان(. ۲٠٠8و شولتز، 

خوب است. عاطفه مثبت موجب سازمان  یزندگ کی یخوب برا لةيوس کیمثبت  یهاتيموقع

فرد فراهم  یکردن موضوعات گسترده را برا کپارچهی ییو توانا ،شودیممنعطف و گسترده  یشناخت

 الشانيو قوه خ شوندیمتر خالق افته،یشاد هستند تفکرشان وسعت  وکه مردم آرام  ی. زمانکندیم

، باعت نگرمثبت یشناسروانمداخالت  ن،ی(. عالوه بر ا۲٠٠٠ ،و همکاران )جانوز ابدییمگسترش 
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، همکاران )مارکس و آموزاندانش یذهنیستیبهز شی( و افزا۲٠1٥)اسکوالر،  یروانیستیبهز شیافزا

با سالمت ادراک شده  یواسطه ا ريمتغ کیبه عنوان  نگرمثبت یشناسروان هایسازه. شودمی( ۲٠11

(. ۲٠1٥و عاطفه مثبت در ارتباط است )پِزنت،  یزندگ تیشامل رضا یروانیستیو دو جزء بهز

و  آموزاندانشبر سالمت  تيو قدرت شخص پذیریانعطافآرامش،  ،یقدردان د،يچون ام یمداخالت

ادارک شده،  یستگیکودک با شا دوارانهي(. تفکر ام۲٠11آنان مؤثر است )واترز،  یليتحص دعملکر

. (۲٠11مثبت دارد )مارکس و همکاران،  یهمبستگ یروانو سالمت یاز زندگ تیاعتماد به نفس، رضا

( ۲٠1٠، مپ( و جوّ غالب کالس درس )وانگ و هولکا۲٠11)برنارد و والتون،  آوریتاب هایمهارت

 مؤثر است.   آموزاندانش شناختیروانبر سالمت  زين

در پژوهش  کهاینبا توجه به  ،بود ییهاتیمحدود یها داراپژوهش رینند ساانجام شده ما پژوهش

پژوهش حاضر به  یهایافته ميکنترل شده بودند، در تعم یليو مقطع تحص تيجنسريحاضر، متغ

پژوهش محدود به  نیا کهاین ليبه دل ،نيکرد. همچن اطياحت یستیبا یليتحص گریدختران و مقاطع د

مناطق  ریسا در آموزاندانشآن را به  جینتا توانمیشهر بود، ن کی منطقة پسرانة ییابتدا دارسم

 داد. ميتعم
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 فهرست منابع
 الف. فارسی            

  منعطف و یدر کودکان: چگونه کودکان آوریتاب(. 1394احمد ) ،یو عابد میمر ،یکتان، رهيفر، ن نیآر

 اصفهان: نشر نوشته. ؟ميپرورش ده یو رفتار یجانيه یهابيآس مقاوم در برابر

 ی(. بررس1394) دیجه ساداتخ ،ییو طباطبا سيدموسی، رحيميان بوگر، اسحاق ،یی، طباطباوهرگ ه،یآلبو

 یليتحص شرفتي، خودپنداره و پنفسعزتبر  یگروه شيوةبه  نگرمثبت یشناسرواناثر مداخله 

 .1-۲۲، ۲۲ ،یتيترب یشناسروانمطالعات  مجلة. رستانياول دب پایة یدیدختر تجد آموزاندانش

 یستیبهز امةنپرسش ی(. ساختار عامل1394) اللج ،ییو بابا حمودم ،ی، نجففضلبلوطبنگان، ا یاکبر

 .4٥-٥8(، 1)14 ،یبهداشت قاتيتحق تويدانشکده بهداشت و انست مجلةدر نوجوانان شهر قم.  یذهن

مداخالت  ی(. اثربخش1398) عظما ،یو طاهر هرامش ،یواحد، هروزش ،ی، نعمتحيمر ،یگرگر یبدر

 یراهبردها. یليتحص یستیبهز یو رفتار یبر مدرسه بر سطوح اجتماع یمبتن یگرامثبت یشناسروان

 .1٠۲-1٠9، (1)1۲ ،یآموزش در علوم پزشک

 . ٥4(، 34)4. مجله سپيده دانایی، گرامثبت(. نگاهی به مدرسه 1389براتی سده، فرید )

 بينیپيشدر  رشیو پذ یاجتماع تي(. نقش مطلوب1398) یسيع ،یجعفر و برق ،یخسروشاه یبهادر

و  ستیز طيآموزش مح یفصلنامه علمدوم متوسطه.  دورة آموزاندانشی ليتحص یخودکارآمد

 .133-144(، 1)8 ،داریتوسعه پا

 با آوریتابو  یدواريام رابطة(. 139٠تورج ) ،ینصرت آباد یجعفر و هاشم ،یخسروشاه یبهادر

 .41-٥٠، ۲۲، و رفتار شهیاند مجلة. زیدانشگاه تبر انیدر دانشجو شناختیروان یستیبهز

با  تیخانواده و سبک هو پذیریانعطافانسجام و  رابطة(. 1394) روسي، بهناز و سروقند، سیبهزاد

 ،شناختیروان نینو هایپژوهش مجلةدختر.  آموزاندانشدر  یحالت فراشناخت یگرنقش واسطه

1٠(38 ،)74-49. 

فاطمه و اصغرنژاد  ،ینيعفت سادات، حس ،یخوئ ی، مرقاتحهيمل ،یستانيس ی، نورنيمحمدحس ،یسیتقد

و عملکرد دختران نوجوان  یگروه همساالن بر آگاه کردیرو ريتأثی (. بررس139٠اصغر ) یعل د،یفر

 .9۲-1٠٥(، 4و  3)1٠ ،زدی دانشکدة یپژوهش یعلم مةفصلناسالمت روان.  رامونيپ

 آموزاندانشای برای انرژی دادن به ای پنج مرحلههشيوتدریس کامالً مثبت: (. ۲٠٠4چاچو، جوزف )

 . کرمان: دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان. (139٥)محمد پور رضایی ترجمة معلمان.

. اصفهان: کودکان یبرا اندیشیمثبت هایمهارتآموزش : میهاشهی(. من و اند1393مانا ) ،یچم زاده قنوات

 .شهیاند شیپو
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به  یارتباط با مدرسه براساس دلبستگ بينیپيش(. 139۲جواد و رنجبر، غفار ) ،یالهه، اژه ا ،یحجاز

 .83-97(، 33)9 ،یخانواده پژوه مجلةو همساالن.  نیوالد

 یهاسبک ای یشخص تيبهتر، موفق یباال بودن سطح حرمت خود به کارآمد ای(. آ138٥محسن ) ن،يحق ب

 انشناسروان یتحول یشناسروان مجلة .جیو نتا ی؟ قسمت سوم: بحث کلشودمیمنجر  ترسالم یزندگ

 .34۲-341(، 7)۲ ،یرانیا

بر  نگرمثبت یشناسرواناثربخشی رویکرد (. 1394چراغيان، محمد ) ،رشوند، اکبر ،حيدری، مرتضی

 .اول متوسطه شهرستان بهارستان پایة آموزاندانشهای هراس اجتماعی در کاهش کمرویی و نشانه
 و علوم اجتماعی، تهران.  یشناسروانالمللی علوم انسانی و کنفرانس بين

و  شهیاند مجلة. یاجتماع یستیبهز نامةپرسش یابی(. هنجار1387) یباز ،ییو غنا المحسينغ ،یدريح
 .31 -47(، 7)۲، رفتار

بر  اندیشیمثبتآموزش مهارت  ري(. تأث1394) يانوشو زهراکار، ک رشاد، محسن زاده، فشهریار ،یدرگاه

 یشناسروان مةناپژوهشادراک شده زنان نابارور.  ییرابطه زناشو تيفيو ک شناختیروان یستیبهز

 .4٥-٥8(، 3)1، سالمت

و  یاجتماع تیبر کفا ینگرمثبتآموزش  ی(. اثر بخش1397) رضيهم رگران،يو شمش هراز ،یدشت بزرگ

 .13 -۲4(، ۲)4، مثبت یشناسروان امةنپژوهشسالمت در پرستاران.  یسرسخت

حسينی، طيبه و بهادری  ،مختاری یوسف آباد، سيده الهام ،حویزه، زینب ،ذبيحی حصاری، نرجس خاتون

ناگویی هيجانی و ذهنی، اجتماعی بر بهزیستی هایمهارت(. تأثير آموزش 1398جهرمی، ثمينه )

 .138-148(، 3)6روان کودک، سالمت نامةای. فصلکفایت اجتماعی کودکان با اختالل نافرمانی مقابله

 ینسب تي(. ارتباط احساس محروم1393معصومه ) ،یگيب ليو اسماع ثميم ،ی، محمدريام رستگارخالد،

-49٥(، 3)3 ،رانیدر ا یاجتماع قاتيمطالعات و تحقشهر تهران.  جوانان نيب یاجتماع یبا همبستگ

473. 

 برنامة ريتأث ی(. بررس1394) یاکبر و افروز، غالمعل یعل ا،يمعصومه، ارجمندن ،یآباد ميابراه تيرع

 یشناسروان نامةنوجوانان بزهکار. پژوهش یرمنطقيغ یو باورها یبر شادکام ینگرمثبت یآموزش

 .1-14(، ۲)1مثبت، 

 .٥8-٥9( 1)36، رشد معلم مجلة. ذیلذ یريادگی(. 1396پروانه ) ،یعيرف

 توسعة: کنندمیی که در مدرسه پرخاشگری و دعوا آموزاندانشمثبت برای  مداخلة(. ۲٠1٠سانت، هلن )

 . تهران: راز نهان. (1396)اعظم اکبری زاده  ترجمة. درسی ابتدایی اصالح شده برنامةیک 

 :ترجمة. ای مثبت جهت رسيدگی به رفتار کودکانهشيوپدرها و مادرها:  همةبرای (. ۲٠٠1ساندرز، متيو )

 . . تهران: ذهن آویز(1393)نوشين شمس 
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 تهران: نظری. تربيت کنيم؟به نفس  چگونه فرزندان خود را با اعتماد(. 1397سليقه، مریم )

 (. تهران: نشر1388) یمحمد ديس يیحی جمة. ترتيشخص یشناسروان(. ۲٠٠8شولتز، د. و شولتز، س. )

 .شیرایو

و  یجانيه ميبر فراشناخت، بر تنظ یآموزش مبتن ی(. اثربخش1394غالمرضا ) ،یالله و منشئ ،یديشه

-37(، 3)17 ،یشناختعلوم یهاتازه فصلنامةدوم.  متوسطة دورة آموزاندانش یاضیر یليتحص جانيه

3٠. 

های هویت ابعاد درگيری تحصيلی بر اساس سبک بينیپيش(. 139۲صابر، سوسن و شریفی، حسن پاشا )

-8٥(، 3)9ریزی، پژوهش در برنامه مجلةی دولتی تهران. هانااول دبيرست پایةدختر  آموزاندانش در

7۲. 

با مدرسه در  ونديبر پ یگروه نگرمثبتآموزش  ري(. تأث1396) ینبز رانوند،يو ب سعودم ،یصادق

 .19-3٥(، ۲)3، مثبت یشناسروان مةپژوهشنامتوسطه.  دورة دختر آموزاندانش

ای نوجوانان مضطرب و افسرده: (. درمان شناختی رفتاری بر1394ضرغامی، فيروزه و عالقبند راد، جواد )

 های سرحال )کتاب کار(. تهران: ابن سينا.بچه

 یو اجتماع یعوامل خانوادگ ريتأث زانيم سهیو مقا ی(. بررس1397) اهلل بيحب ان،يمیو کر وايش بان،يط

دوم و سوم ، دختر مقطع اول آموزاندانش یمورد مطالعة) آموزاندانش یليتحص افت مؤثر بر

 .٥3-69، 4٠ ،یپژوهش اجتماع مجلة متوسطه(.

دانشگاه  انیدانشجو یليتحص شرفتيو پ زشيدر انگ ی(. نقش سالمت اجتماع139٥اکبر ) یعجم، عل

 .3٥6-36٥(، 41)16 ،یعلوم پزشک آموزش در یرانیا مجلة. یعلوم پزشک

 شناختیروان یآموزش سرسخت ی(. اثربخش1397) ميابراه ،یميو نع هيآس مدار،عتی، شروشیدار ،یميعظ

(، 48)14 ،یتيترب یشناسروانفصلنامه . آموزاندانش یاجتماع رشیو پذ یليتحص یبرخودکارآمد

1٠۲- 87. 

گویی به روش قصه بينیخوشتأثير آموزش  (.1396) فيروزه ،یو غضنفر ، عزت الهقدم پور ،زینب ،یعلو

-96(، ۲)1٥، بالينی و شخصيت یشناسروان مجلةپنجم.  پایةپسر  آموزاندانشبر اختالالت رفتاری 

8٥. 

 . تهران: دانژه.مهارت حل مسئله(. 138٥مهرداد ) ،یالدن و کاظم زاده عطوف ،یفت

 . تهران: دانژه.مؤثر یفرد نيمهارت روابط ب(. 138٥فرشته ) ،یالدن و موتاب ،یفت

ی عمل یراهنما (.138٥) مهرداد ی،کاظم زاده عطوف وشهرام  ی،فرشته، محمدخان ،یالدن، موتاب ،یفت
تهران: دفتر امور زنان: وزارت  .دانشجویان ویژة یزندگ یهامهارت آموزشی هاکارگاهی برگزار

 پزشکی.بهداشت، درمان و آموزش 
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 ایمستقل  مي: مفاهیذهن یستیو بهز یزندگ تيفي(. ک139٠شهرام ) ،ی، محمدخانیمحمد نق ،یفراهان

 .138 -14٥(، ۲)1 ،ینيبال یشناسروان مطالعات مةفصلناوابسته؟ 

مثبت  شناختیروان یهابر حالت ینگرمثبتآموزش  ی(. اثربخش1396) اهرهزاده، ط یو مدد علی فرنام،

 .61 -7٥(، 1)3، مثبت یشناسروان امةنپژوهش. یرستانيدختر دب آموزاندانش منش( یهاتوانمندی)

  یستیو بهز یليتحص یکارآگاهی بر اهمالذهنآموزش  ی(. اثربخش1397) نگامهپور، ه ییکربال

 .67 -77(، 47)۲ ،یاجتماع یشناسروان مجلة. آموزاندانش یاجتماع و شناختیروان

. تهران: بهار سبز، کودکان شاد، با اعتماد به نفس و موفق(. 139٥عاطفه ) ،ییو روشنا نيرام ،یمیکر

 .چاپاول

. تهران: (1397)فرید براتی سده  ترجمة .کاربردی گراییمثبتو  اندیشیمثبت (.۲٠٠7کوئيليام، سوزان )

 .رشد )جوانه رشد(

 شناختیروانبهزیستی  یسة(. مقا1391هادی پور، محبوبه ) ،آتش پور، حميد ،گل پرور، محسن

فصلنامه ایرانی تيزهوش دخترمدارس تيزهوشان با دختران تيزهوش مدارس عادی.  آموزاندانش

 .8٥-94(، ۲)1۲، استثنایی کودکان

 تندن،یجان، کر پل،ی، راميلیو نار،ی، پانيبود، کفرل ی، بران پتايسوف تو،ی، ناکیپتر ،ی، استلترایالدسن، گلور

: یدرس برنامة(. ۲٠٠8) نولدزی، ریوجنی، تابمن، پتر، کانگ، یهنر رو،ي، جنیکاتر ، اندرسن،نیبرا

(. 1391) فیشر یمصطف ترجمةی. اجتماع ییکارآ یدرس برنامةپژوهش و عمل  ه،یگفتمان نظر

 دانشگاه اصفهان. یاصفهان: جهاد دانشگاه

 (. تهران: قطره. 1386)یقراچه داغ ی: مهدترجمةمثبت.  تي(. ترب۲٠٠7) لنگ لتهام،

اعتماد به نفس و  ی، دارانگرمثبت یاعتماد به نفس در نوجوانان: چگونه نوجوان(. ۲٠٠1) يلگ لد،يندنفيل

 (. تهران: پنجره.1387) یترجمه: فرامرز سهراب م؟يکن تيخوشحال ترب

کودکان و نقش آن در  یاجتماع هایمهارت ميمفاه ی(. بررس1397زاد، داود ) یآرش و نور ان،یمراد

و آموزش  یتيعلوم ترب ،یشناسرواندر  نینو یهاشرفتيمجله پبه اهداف آموزش و پرورش.  دنيرس
 .4٠-47(، 7)1، و پرورش

 فرید براتی سده، جمةتر گران.: راهنمای درمانگرامثبت یشناسروانفنون (. ۲٠٠9مگيار، موئی جينا ال )

 . تهران: رشد.(1391)

 .سطرونیدر آموزشگاه. تهران:  ی(. روابط انسان1391محمد ) ديس ،یکمال ريم

در  آموزاندانشمشارکت  هایزمينه ی(. بررس1397آمنه ) ،یرزائيو م دهيسپ ،ی، حضرتاليسه ،یناصر

 .46-69(، 61و6٠)19 ،المیفرهنگ ا مجلة. یو اجتماع یگروه هایفعاليت
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 یزندگ یرضامند نيبشي(. مدل پ1394) لیو دالور، ع رامرزف ،ی، سهرابحسن ،ی، احدمحمود ،ینجف

 .31-٥9(، 6)۲1 ،یبالين یشناسروانفصلنامه مطالعات . گرامثبت یشناسروان هایسازهبر اساس 

رابطه  نييجهت تع ی(. ارائه مدل139٥پور مطلق، فرهاد ) عيو شف یاحمد عل ،یابر ی، فروغنيميس نقش،

فصلنامه . یليتحص ییبا خودشکوفا یليتحص تيو موفق یليتحص تيخالق ،یليتحص یفتگيش نيب
 .134-144(، 48)13. یدرس یزیرپژوهش در برنامه

 شناختیروان یستیبهز و یبر شادکام گرامثبت یروان درمان یاثربخش ی(. بررس1393) عظما ،ینوفرست

 .1-18(، 1)1، مثبت یشناسرواننامه پژوهش. یافسردگ یهانشانه یافراد دارا

 . تهران: نشر سخنوران.در مدرسه نگرمثبت یشناسروان(. 139٥) هدیم ان،یو محمد جادپناه، س یکزادين

 ،یافسردگ ،یزندگ تيفيبر ک ینگرمثبتآموزش  ريتأث ی(. بررس1394) ریمم ل،يو زندوک هرامنش، ز کين

 .٥3-64(، ۲)1، مثبت یشناسرواننامه پژوهشاضطراب و استرس بزهکاران نوجوان. 

سنجی های روان(. ویژگی1393واحدی، شهرام و باباپور، جالل الدین ) ،حکمتی، عيسی ،هاشمی، تورج

 .11-۲٠(، 1)8، علوم رفتاری مجلةبهزیستی اجتماعی کی یس.  نامةشپرسکوتاه  سخةن

گام به گام  برنامة کودکان:  تياعتماد به نفس و موفق ،یشاد تیتقو یهاراه(. ۲٠1۲) یهوپر، جن

و محدثه  یباریاصغر کاکوجو یدکتر عل ترجمة کودکان. ییشکوفا یمثبت برا یشناسروان

 ه.(. چاپ اول، تهران: دانژ1394) یباریکاکوجو

(. اثربخشی آموزش 1398) گل محمد نژاد بهرامی، غالمرضا و سليمان نژاد، اکبر ،یکانی زاد، امير

روان فصلنامه سالمت. آموزاندانشو شادزیستی  شناختیروان سرمایةبر  اندیشیمثبت هایمهارت

 .13٥-147(، 4)٥، کودک
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English Abstract 

 

The Effectiveness of School- based Model of Positive 

Education Training on the Levels of Primary Student’s 

Psychological and Social Well-Being1 

Sama Sadat2      Shahram Vahedi3   

 Eskandar Fathiazar4      Rahim Badri Gargari5 

 

The purpose of this study was to determine the effectiveness of school-

based model of positive education training on the levels of primary 

student’s psychological and social well-being. This was a semi-

experimental study with pretest-posttest and control group design. 

Participants in the study were two classes of 59 male primary school 

students in Tehran (zone 1) who were selected through multi-stage cluster 

sampling and were randomly assigned to the experimental (N=28) and 

control (N=31) groups. The experimental group received positive 

education training for 12 sessions of 40 minutes. The students in both 

groups responded to psychological and social well-being questionnaires, 

before and after the training. The results of the multivariate covariance 

analysis performed on the participants’ posttest scores showed higher 

scores for the scores of psychological and social well-being of the 

experimental group were higher than those of the control group. Therefore, 

it can be argued that positive education training had positive and 

significant effect on the students’ psychological and social well-being.  

 

Keywords: primary students, psychological well-being, school-based 

model of positive education training, social well-being. 
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