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The aim of this research was to investigate
the effect of positive psychology on Love of
learning and academic resilience on students.
The study was a quasi experimental pretestposttest with control group. The population
included Khorramabad high school girl
students in the first grade in the academic
year of 2016-17. The sample consisted of 30
girl students who were randomly selected
and then randomly assigned into two
experimental (15 people) and control (15
people) groups. Research tools included
Martin & Marsh Academic Resilience
Questionnaire (ARQ) (2006) and McFarlane
Love of Learning Questionnaire (LLQ)
(2003). Data were analyzed using descriptive
statistics (mean and standard deviation) and
inferential statistics (multivariate analysis of
covariance). Research results show that
education Positive psychology increases
academic engagement and mental vitality in
the students (F-45/31, P<0/001). Therefore,
the importance of Positive Psychology is one
of the necessities of research in this area
which increases students` Love of learning
and Academic resilience and holding courses
in this field is highly recommended.
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حمیده اداوی

 بررسي تأثیر آموزش روانشناسي،هدف پژوهش حاضر
مثبت نگر بر عشق به یادگیري و تاب آوري تحصیلي در
دانش آ موزا بود روش پژوهش حاضر نیهه آزمایشي از نوع
 پس آزمو با گروه گواه بود جامعه آماري- پیش آزمو
شامل کلیه دانش آموزا دختر دوره اول متوسطه شهر
 بوده است که از میا5931- 36 خرم آباد در سال تحصیلي
 نفر گروه51  نفر گروه آزمایش و51(  نفر93 آ ها تعداد
 به عنوا حجم نهونه و به روش نهونه گیري تصادفي،)گواه
مرحله اي انتخاب گردید ابزار مورد استفاده در پژوهش
شامل پرسشنامه هاي تاب آوري تحصیلي مارتین و مارش
 ) بود داده ها6339(  )و عشق به یادگیري مک فارال6336 (
با استفاده از روش هاي آمار توصیفي (میانگین و انحراف
)استاندارد) و آمار استنباطي (تحلیل کوواریانس چندمتغیر ه
تحلیل شدند نتایج پژوهش نشا داد که آموزش
روانشناسي مثبت نگر باعث افزایش عشق به یادگیري و
،F =41/95 ( تاب آوري تحصیلي در دانش آموزا شد
 )؛ بنابراین توجه به اههیت روان شناس ي مثبت نگرP >3/ 335
در افزایش عشق به یادگیري و تاب آوري تحصیلي در
دانش آموزا یکي از ضرورت هاي پژوهش محسوب مي شود
و برگزاري دوره هایي در این زمینه توصیه مي شود
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مقدمه
چرایي رفتار ،از دیرباز مورد توجه دانشهندا به ویژه روانشناسا و جامعه شناسا بوده است روانشناسي
تربیتي ،بالیني و شخصیتي ههواره بر مطالعه انگیزه و چرایي رفتار توجه داشته اند بنابراین ،توجه و دقت بر
وضعیت رواني دانش آموزا مي تواند اجراي برنامه هاي آموزشي را آسا تر و مطلوب تر نهاید کودکا و
نوجوانا (افراد کهتر از  58سال) قشر عهده جهعیت جها را تشکیل مي دهند  ،به ویژه اینکه تقریب ا ٌ تهام
مکتب هاي فکري حاکم بر روانشناسي و روانپزشکي قر بیستم ،تجارب و یادگیري هاي دورا کودکي را
به عنوا مههترین و تعیین کننده ترین جزء شخصیت و سالمت رواني افراد مورد تأکید قرار داده ان د بنابراین،
یکي از وظایف اساسي روا نشناسي کاربردي نوین در ایرا  ،تشخیص صحیح و به موقع و راهنهایي هاي الزم
جهت تربیت انسا هایي سالم ،رشدیافته و مسئول براي جامعه آینده است (مهریار )5939 ،مفهوم عشق
به یادگیري توسط مربیا و عهوم مردم ،مورد بحث بسیاري قرار گرفته است .در این میا  ،بین
نظریه پردازا بر سر این که عشق به یادگیري در افراد یک تفاوت فردي است یا ویژگي محیطي یا هر
دوي آنها ،اختالف نظر وجود دارد  .عشق به یادگیري به معناي گرایش فرد به موضوعات و عالیقي است
که آگاهانه شکل گرفته و فرد به صورت خودکار درصدد ارضاي حس کنجکاوي اش مي باشد (اسهورتي،
 ) 6354عشق به یادگیري به معناي داشتن حس کنجکاوي ،انگیزه دروني ،پیچیدگي یادگیري و اصالح
خود و عالیق مي باشد (لي و کیم )6354 ،مي توا از طریق جهت گیري هاي انگیزشي ،شایستگي ها،
ارزش ها و عالیق شکل گرفته در افراد ،عشق به یادگیري را اندازه گیري کرد (اسکرالواج ،هو و لي،
 )6353عشق به یادگیري در دانشجویا توسط محققا بسیاري با عناوین مختلف مورد بررسي قرار
گرفته است به عنوا نهونه مي توا به تحقیقات فیلد ( ،) 6336دور باس و ههکارا (  ،) 6334روگرز
(  ) 6339و و و ههکارا (  ) 6336اشاره کرد توجه به انگیزه و عشق به یادگیري یادگیرندگا از مهم ترین
ویژگي هایي است که موفقیت هاي بسیاري هم براي فرد و هم براي جامعه به دنبال خواهد داشت .محققا
بر این باورند که عشق به یادگیري در فرد ،نیاز به یادگیري را ایجاد مي کند و یادگیرنده را به صورت
فعاالنه به سهت یادگیري سوق مي دهد و در این میا  ،اگر تالش معلم تنها معطوف به تدریس نباشد،
کار معلم آسا تر مي شود و یادگیرندگا خودشا به دنبال آموزش خواهند رفت (پترسو و سلیگهن،
 ) 6334چهار عامل پیچیدگي در یادگیري ،اصالح خود ،چالش هاي موفقیت آمیز و عالقه به یادگیري منجر
به شکل گیري عشق به یادگیري در فرد مي شود (مک فارال  ) 6339 ،در تحقیقاتي از بوشر و کالین ( )5381
و بوشر (  43 )5335ویژگي عشق به یادگیري ر ا در افراد یافتند که از جهله آنها عالقه شناختي در جستجوي
دانش براي دانش ،ارضاء ذهن پژوهنده و یادگیري به خاطر یادگیري بود ،زیرا عشق به یادگیري انجام
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فعالیت هایي بدو تقویت خارجي یا محیطي است و افراد با داشتن عشق به یادگیري ،احساس مثبتي
درباره یادگیري مطالب جدید دارند و قادر خواهند بود خود را در برابر موانع و شکست ها حفظ نهایند
(پترسو و سلیگهن ) 6334 ،مي توا گفت که عشق به یادگیري با سازه تاب آوري که به عنوا افزایش
احتهال موفقیت در مدرسه علي رغم نامالیهات و شرایط و تجارب دشوار تعریف مي شود (مارتین و مارش،
 ،) 6336در ارتباط است تاب آوري ،متغیر دیگري است که سال ها پس از انگیزش پیشرفت در حوزه آموزش
و پرورش وارد شد و مورد توجه قرار گرفت از آنجا که ،آموزش و پرورش امروزي به طور فزاینده اي
دانش آموزمحور شده ،ویژگي هاي فردي و اجتهاعي دانش آموزا  ،از جهله تاب آوري بیش از پیش مورد
اههیت واقع شده و در فرایند آموزش مورد توجه قرار گرفته است تاب آوري از جهله مفاهیهي است که در
روانشناسي مثبت به آ تأکید شده و یکي از مؤلفه هاي سرمایه روانشناختي است که بیانگر توانایي کنار
آمد افراد با مشکالت است (اعرابیا  ،ابوالهعالي و شریفي ) 5934 ،تاب آوري را مي توا به عنوا تهایل
به خوداصالحي تعریف کرد که فرد را براي قرارگرفتن در مسیر درست رشد ،حتي در شرایط دشوار
برمي انگیزد به بیا دیگر ،فرد تاب آور را مي توا فردي مقاوم و انعطاف پذیر دانست که براي التیام داد
سریع ،بهتر شد  ،غلبه بر انواع چالش ها ،فاجعه ها ،بحرا ها و مشکالت فردي توانایي دارد ( خادمي و
کدخدایي )5934 ،تاب آوري به عنوا توانایي بازگشت به حالت اولیه و س ازگاري موفقیت آمیز به رغم
استرس زیاد و شرایط ناگوار (لوتار ،)5335 ،از جهله سازه هایي است که در سال هاي اخیر توجه محققا
را در حوزه هاي مختلف روا نشناسي از جهله روانشناسي تحولي ،روانشناسي تربیتي ،روا نشناسي خانواده و
غیره به خود اختصاص داده است (کهپبل -سیلز ،کوهن و استین )6336 ،اگرچه باورهاي اولیه در خصوص
تاب آوري ،آ را صفتي ذاتي در نظر گرفته و افراد تاب آور را غیرآسیب پذیر و با ویژگي هاي منحصربه فرد
مي پنداشتند؛ اما نتایج تحقیقات در سال هاي اخیر نشا داده که تاب آوري یک توانهندي ذاتي نبوده و
قابل دستیابي است و زماني حاصل مي شود که عوامل حفاظتي مناسب به رغم وجود عوامل خطرزا در
زندگي افراد تاب آور حضور داشته باشند (ماستن6335 ،؛ به نقل از یتس و ماستن ) 6334 ،در بافت تحصیلي،
تاب آوري تحصیلي به عنوا احتهال باالي موفقیت در مدرسه با وجود شرایط چالش برانگیز و تهدیدآمیز
که ناشي از صفات ،شرایط و تجارب اولیه است ،تعریف شده است (موریسو و آلن )6333 ،مارتین و
مارش (  )6333تاب آوري تحصیلي 5را به عنوا ظرفیت دانش آموزا در غلبه بر خطرات حاد و مزمن که
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به عنوا تهدیدهاي بزرگ در فرایند تحصیلي به شهار مي آیند ،تعریف مي کنند و آ را در دانش آموزاني
که با چالش ها ،شکست ها و فشارها رو به رو هستند ،به عنوا بخشي از زندگي تحصیلي شا مي دانند
از سوي دیگر ،آنا معتقدند که تاب آوري تحصیلي تنها محدود به دانش آموزا داراي پیشینه و شرایط
نامطلوب نیست ،بلکه ههه دانش آموزا در فرآیند تحصیلي خود ،سطوحي از عهلکرد ضعیف ،نامالیهات،
چالش ها و شکست ها را تجربه مي کنند
یکي از راه هایي که مي تواند منجر به افزایش تاب آوري تحصیلي شود ،آموزش روانشناسي مثبت نگر
است ،زیرا تجربه هیجا هاي مثبتي که روانشناسي مثبت گرا بر آ تأکی د دارد ،اغلب توانایي بهتري براي
سازگاري و تاب آوري زیادي براي مواجهه با مشکالت زندگي ایجاد مي کند و منجر به تفکر خوش بینانه
(فردریکسو  ) 6335 ،و ههچنین عشق به یادگیري شود دیدگاه مثبت نگر روانشناسانه معتقد است که
عشق به یادگیري ،به طور کلي یک تفاوت فردي در داشتن استعداد و گرایش به موضوعات خاص و
عالئقي است که به خوبي شکل گرفته و توسعه یافته اند (اسهورتي ) 6354 ،آموزش روانشناسي مثبت نگر
به عنوا رویکردي تازه در روانشناسي ،بر فهم و تشریح شادماني و احساس ذهني بهزیستي و هم چنین
پیش بیني دقیق عواملي که بر آنها مؤثرند ،تهرکز دارد (فرنسس و فاني ) 6339 ،این رویکرد از منظري
مثبت گرایانه با ارتقاي احساس ذهني بهزیستي و شادماني ،در عوض نواقص و اختالالت سر و کار دارد
بنابراین ،روانشناسي مثبت نگر تکهیل کننده روانشناسي بالیني سنتي است (سلیگهن ) 6331 ،به گفته رولومي
( 5363؛ به نقل از آل بویه ،)5934 ،انسا ها به قدري سرگرم و شیفته ماشین (فناوري) شده اند که هویت
انساني خود را با خویشتن و نیز دیگرا از دست داده اند روا درماني مثبت گرا با افزایش معنا در زندگي
مراجع به تخفیف و تسکین آسیب هاي رواني و افزایش شادکامي مي پ ردازد (ر شید )6338 ،مداخالت
روا نشنا سي مثبت گرا آموزش هایي مبتني بر یا فته ها و مدل هاي موجود در روانشناسي مثبت گرا است که در
قالب یک بسته آموزشي تدوین شده و آموزش داده مي شوند (براتي سده ) 5988 ،روانشناسي مثبت نگر به
بررسي چگونگي کهک به مردم براي دستیابي به بهزیست ي جسهي و رواني مي پردازد ،تا روانشناسا را به
سهت بررسي جنبه هاي مثبت تر زندگي سوق دهد (خدایاري فرد و ههکارا  ) 5939 ،رویکرد روانشناسي
مثبت گرا ،با توجه به استعدادها و توانهندي هاي انسا (به جاي پرداختن به نابهنجاري ها و اختالل ها)  ،در
سال هاي اخیر مورد تو جه روانشناسا قرار گرفته است این رویکرد ،هدف نهایي خود را شناسایي سازه ها
و شیوه هایي مي داند که شادکامي و بهزیستي انسا را به دنبال دارند از این رو ،عواملي که سبب سازگاري
هرچه بیشتر آدمي با نیازها و تهدیدهاي زندگي گردند ،بنیادي ترین سازه هاي مورد پژوهش این رویکرد
مي باشند (براولد ) 6336 ،در آموزش مثبت نگري ،دانش آموزا تشویق مي شوند تا تجربه هاي مثبت و خوب
14

تأثیر آموزش روانشناسي مثبت نگر بر عشق به یادگیري و تاب آوري تحصیلي ...

خود را بازشناسي کنند و با این حال ،توانایي شناخت جنبه هاي مثبت دیگرا را کسب کنند آنا ههچنین
مي آموزند تا در جها  ،موضعي فعال اتخاذ کنند و زندگي خو د را شخصا ٌ شکل دهند ،نه این که هر آنچه را
که بر سرشا مي آید ،به گونه اي منفعل بپذیرند روانشناسي مثبت نگر چیزي بیش از مطالعه علهي ف ضیلت ها
و توانایي هاي معهولي انسا نیست این حیطه در چشم انداز علهي خود عالقه مند به تحقیقات علهي
به منظور فهم کامل گستره ت جارب انسا از کهبود ،رنج ،بیهاري تا شکوفایي ،سالمتي ،بهزیستي و شادابي
انسا است (جزف و لینلي ) 6336 ،پس هدف آ ریشه کني و از بین برد آسیب شناسي نیست؛ بلکه هدف
آ ساختن عواملي است که مي دانیم در انسا قابلیت رشد و تحول دارد ،بدو آنکه بخواهد ضرورت و
اههیت آسیب شناسي را انکار کند (دک ورث ،استین و سلیگهن ) 6331 ،بر مبناي فرضیه تاب آوري نظریه
فردریکسو (  ،) 6334هیجانات مثبت باعث ایجاد حلقه هاي صعودي مي شود حلقه هاي صعودي از نظر
مفهومي در نقطه مقابل حلقه هاي نزولي افسردگي قرار دارد زماني که فرد هیجانات مثبت دا رد ،دیدي
گسترده و غیرتونلي را تجربه مي کند که این دید غالباً به تفکرات مثبت و خوش بینانه منجر مي شود که این
تفکرات خودشا هیجانات مثبت بیشتري را ایجاد مي کنند و بدین ترتیب حلقه هاي صعودي شکل مي گیرند
که این حلقه ها ب اعث افزایش تاب آوري فرد مي شوند ههچنین روانشناسي مثبت نگر نه تنها از طریق کاهش
نشانگا منفي  ،بلکه به گونه اي مؤثر و مستقیم مي تواند از طریق ایجاد هیجانات مثبت ،توانهندي هاي
منش و معنا موجب تغییر آسیب پذیري به تاب آوري شود روا درماني مثبت گرا نه تنها مي تواند منابع مثبت
را ایجاد نهاید ،بلکه مي تواند تأثیر متقابلي بر نشانگا منفي داشته و نیز سدي بر وقوع مجدد آ ها باشد
(سلیگهن ،رشید و پارکس ) 6336 ،یافته هاي دلیبرو (  ) 6335و سلیگهن و ههکارا (  )6331نشا دادند که
هیجا هاي مثبت در ایجاد تاب آوري در افراد نقش مههي دارند به دلیل این که ارتقاي آمو زش و پیشگیري
از افت تحصیلي ،نگراني اصلي مدرسه ها و جامعه است (مارین ، )6334 ،و ههچنین موضوع اصلي روانشناسي
مثبت نگر ،تحقیق کرد درباره تجربیات ذهني مثبت مانند :بهروزي ،خشنودي ،رضایت خاطر ،لذت ،امید،
خوش بیني ،عشق و عشق به کار است (سیدمحهدي ،) 5983 ،و با توجه به اثر مثبت دو سازه عشق به
یادگیري و تاب آوري تحصیلي در آموزش ،و به دلیل اینکه پژوهشي در رابطه با اثربخشي این روش با عشق
به یادگیري یافت نشد ،مسئله اصلي پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش روانشناسي مثبت نگر بر عشق
به یادگیري و تاب آوري تحصیلي است بنابراین ،در این مطالعه تالش مي شود دو فرضیه پژوهشي« ،آموزش
روانشناسي مثبت نگر بر عشق به یادگیري دانش آموزا اثرگذار است» و « آموزش روانشناسي مثبت نگر بر
تاب آوري تحصیلي دانش آموزا اثرگذار است»  ،مورد آزمو قرار گیرد
11
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روش
جامعه آماری ،حجم نمونه ،روش نمونه گیری :با توجه به هدف تحقیق ،پژوهش حاضر نیهه آزمایشي
از نوع پیش آزمو -پس آزمو با گروه گواه بود جامعه آماري شامل کلیه دانش آموزا دختر دوره اول
متوسطه شهرستا خرم آباد در سال تحصیلي  5931-36بود که از میا آ ها تعداد  93نفر (  51نفر در
قالب گروه آزمایش و  51نفر د ر قالب گروه گواه)  ،به عنوا حجم نهونه و به روش نهونه گیري تصادفي
مرحله اي انتخاب گردید به این صورت که ابتدا مجوز الزم از آموزش و پرورش شهر خرم آباد اخذ گردید و
پس از تهیه لیست دبیرستا هاي دخترانه ،با استفاده از روش نهونه گیري تصادفي دو مرحله اي ،ا ز بین دو
ناحیه آموزش و پرورش این شهرستا  ،ناحیه دو به صورت تصادفي انتخاب و از ناحیه مذکور ،یک دبیرستا
به صورت تصادفي انتخاب شد و از بین کالس هاي دبیرستا مذکور دو کالس به طور تصادفي انتخاب  ،و
از این دو کالس تعداد  93نفر به صورت تصادفي انتخاب گردید و آزمودني هاي مذکور به طریق تصادفي
به  6گروه آزمایشي و گواه تخصیص داده شدند
ابزار
پرسشنامه تاب آوری تحصیلی :1محققا پژوهش حاضر ،این پرسشنامه را با الگوبرداري از مقیاس
تاب آوري تحصیلي مارتین و مارش ( ) 6336که داراي  6گویه بود به  53گویه توسعه داده اند اضافه کرد
گویه هاي جدید به منظور غني ترکرد پرسشنامه و تطابق با ویژگي هاي فرهنگي ،و از طرف دیگر
درخواست سازنده (مارتین) براي اضافه کرد گویه هاي جدیدتر و توسعه پرسشنامه بود این پرسشنامه در
مقیاس لیکرت  1درجه اي تنظیم گردیده است یک نهونه از سؤ االت این پرسشنامه عبارت است از :من
مشکالت را به عنوا موانعي که باید بر آنها غلبه کرد در نظر مي گیرم نه اینکه از آنها دوري کنم رشیدي
(  ) 5934میزا آلفاي کرونباخ این مقیاس را  3 /36گزارش کرده است در پژوهش حاضر پایایي پرسشنامه
با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  3/63به دست آمده است
پرسشنامه عشق به یادگیری :2براي سنجش میزا عشق به یادگیري ،از پرسشنامه  3گویه اي
مک فارال (  )6339استفاده شد  .یک نهونه از سؤاالت این پرسشنامه عبارت است از :یادگیري به من

academic resilience questionnaire
love of learning questionnaire
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فرصت خلق معناي جدید در زندگيام مي دهد روایي این پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل گویه و بر
اساس ههبستگي نهره هر گویه با نهره کل ،بین  3 /16 – 3/81و پایایي آ به روش ضریب آلفاي کرونباخ
 3 /36و به روش تنصیف 3 /35 ،حاصل شد سؤاالت پرسشنامه مک فارال بر اساس مقیاس  1درجه اي
لیکرت نهره دهي گردید در پژوهش حاضر پایایي پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 3/33
به دست آمده است
نحوه ارائه مداخله
گروه آزمایش به مدت  1هفته و هر هفته دوبار مداخله روانشناسي مثبت نگر را دریافت نهودند فاصله زماني
بین جلسات دو یا سه روز بود برنامه آموزشي ارائه شده شامل سه حوزه کلي مثبت نگري نسبت به خود،
دنیا و زندگي بود که در این جلسات در مورد معنا ،مفهوم خوش بیني و مثبت نگري و بیا اهداف جلسه،
خودشناسي ،پذیرش خود و عزت نفس ،شناسایي مسئولیت ها ،من در نگاه دیگرا  ،خوش بیني و امید،
مثبت نگري و شناخت ویژگي هاي مثبت خود به شیوه بحث گروهي ،معرفي و شناسایي افکار غیرمنطقي که
سبب بدبیني و منفي نگري نسبت به خود ،دیگرا و زندگي ،ویژگي افراد مثبت نگر و منفي نگر بحث و
آموزش داده مي شد قبل از شروع آموزش پیش آزمو اجرا شد و پرسشنامه ها بین گروه هاي کنترل و
آزمایش اجرا شد سپس جلسات مداخله برگزار شد روش آموزش به این ترتیب بود که ابتدا روانشناس،
موضوع هر جلسه و هدف آ را بیا مي کرد و به ارائه موضوع مي پرداخت سپس مهارت ها در قالب مثال
بیا مي شد و پس از آ دانش آموزا به انجام فعالیت هاي عهلي در کالس مي پرداختند و بازخوردهاي
الزم توسط روا شناس به گروه داده مي شد و در پایا جلسه تکلیفي تحت عنوا فعالیت در منزل به
دانش آموزا داده مي شد در مدت زما برگزاري جلسات مداخله ،گروه گواه به فعالیت هاي عادي خود
پرداختند و در آخرین جلسه مداخله پس آزمو در هر دو گروه گواه و آزمایش انجام شد براي آشنا شد با
جلسات مداخله ،خالصه اي از مطالبي که در هر جلسه آموزش داده شد ،در جدول  5ارائه شده است
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جدول  . 1خالصه جلسات آموزش روانشناسی مثبت نگر
جلسات

محتوای جلسات

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم

معارفه و آشنایي اعضاي گروه ،بیا اهداف تشکیل گروه و بیا مقررات ،توضیح در خصوص اههیت تفکر در زندگي
انسا از جهله تفکر مثبت ،در آخر جلسه هم به دانش آموزا تکلیف داده شد
تعریف روانشناسي مثبت نگر براي دانش آموزا  ،آموزش تهیه دفترچه ثبت افکار روزانه و ارائه تکلیف
یادگیري روانشناسي مثبت نگر و تشریح نظریه آلبرت آلیس و ارائه تکلیف

جلسه چهارم
جلسه پنجم

ادامه مبحث یادگیري روانشناسي مثبت نگر ،آموزش استفاده از زبا و سخنا سازنده ،گزیده گویي و ارائ ه تکلیف
تعریف عزت نفس ،آموزش در مورد دوست داشتن خود ،تصویر بد  ،احترام گذاشتن به خود و ارائه تکلیف

جلسه ششم

ارائه

جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم

آموزش چگونگي تحقق بخشید به توا بالقوه خویش ،ایجاد خوش بیني ،جهع آوري منابع حهایت کننده و
تکلیف
ادامه مبحث جلسه ششم ،آموزش کهک به کنترل احساسات و عواطف مثل :کنترل خشم ،مقابله با اضطراب و
ارائه تکلیف
آموزش ابراز وجود ،قدرت نه گفتن و ارائه تکلیف

ارائه

آموزش زیستن مثبت شامل ایجاد محیطي مثبت ،خلوت گزیني ،فراهم کرد وسایل آسایش و راحتي و
تکلیف
ادامه مبحث جلسه نهم ،آموزش در مورد احساس دست یافتن به موفقیت ،پي برد به ارج و اعتبار خود و کنترل
وقایع زندگي

یافته ها
در جدول  6شاخص هاي توصیفي (میانگین و انحراف استاندارد) آزمودني ها برحسب مرحله و
عضویت گروهي نشا داده شده است
جدول  . 2شاخص های توصیفی نمرات عشق به یادگیری و
تاب آوری تحصیلی آزمودنی ها برحسب مرحله و عضویت گروهی
مرحله
عضویت گروهی
عشق به یادگیري
گروه آزمایش
تاب آوري تحصیلي
عشق به یادگیري
گروه گواه
تاب آوري تحصیلي

تعداد
51
51
51
51

پیش آزمو
انحراف استاندارد
میانگین
9 /48
99 /83
39 /63
99 /83
88 /59

18

6 /84
8 /33
8 /33

پس آزمو
انحراف استاندارد
میانگین
6 /96
43 /19
33
93 /43
83 /83

8 /55
9 /99
3 /99
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هها طور که جدول  6نشا ميدهد ،میانگین نهرات عشق به یادگیري و تاب آوري تحصیلي در مرحله
پیش آزمو براي گروه آزمایش به ترتیب برابر با  99/83و  39/63است که پس از آموزش روانشناسي
مثبت نگر این مقادیر در عشق به یادگیري و تاب آوري تحصیلي افزایش یافته است به ترتیب برابر با
 43 /19و  33است د ر گروه گواه این میانگین ها در مرحله پیش آزمو به ترتیب برابر با  99 /83و ، 88/59
در مرحله پس آزمو برابر با  93/43و  83/83است براي تحلیل داده ها از آزمو تحلیل کوواریانس چند
متغیره استفاده شد استفاده از آزمو  Fبه عنوا یک آزمو پارامتریک ،مستلزم رعایت برخي پیش فرض هاي
آماري است این پیش فرض ها شامل 5 :فاصله اي یا نسبي بود مقیاس اندازه گیري متغیرهاي وابسته6 ،
نهونه گیري یا گهارش تصادفي آزمودنيها 9 ،توزیع نرمال نهرات متغیرهاي وابسته 4 ،ههساني واریانس -
هاي مت غیر وابسته 1 ،تساوي یا تناسب حجم نهونه ها و  6ههگني شیب رگرسیو مي باشد (مولوي،)5986 ،
که این پیش فرض ها در پژوهش حاضر اعهال گردیده است براي بررسي نرمال بود داده ها از فاصله
ماهاالنوبیس استفاده شد که مقدار به دست آمده  3/13بود که با توجه به اینکه این م قدار از ارزش بحراني
 59 /86کهتر مي باشد ،بنابراین پیش فرض نرمال بود داده ها رعایت شده است ههچنین براي بررسي
ههگني واریانس متغیرهاي وابسته پژوهش از آزمو ام باکس استفاده شد که در قالب جدول  9ارائه شده
است
جدول  . 3نتایج آزمو ام باکس برای بررسی همگنی واریا نس ها
آماره آزمو
مرحله پس آزمو

ام باکس
9 /53

F

درجه آزادی 1
9

3 / 38

درجه آزادی 2
545563

سطح معناداری
3 /43

با توجه به سطح معناداري مشاهده شده ،در مرحله پس آزمو واریانس متغیرهاي وابسته در گروه آزمایش و
گواه تفاوت معناداري با یکدیگر ندارد ههچنین نتایج بررسي ههگني شیب رگرسیو در جدول  4ارائه شده
است
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جدول  . 4بررسی همگنی شیب رگرسیو متغیرهای پژوهش
شاخص
آماری
اثر تعاملی
گروه و
پیش آزمو

متغیر وابسته

پس آزمو

عشق به
یادگیري
تاب آوري
تحصیلي

مچموع
مجذورات
64 /38
46 /34

درجه
آزادی
6
6

F

میانگین
مجذورات
56 /34

سطح
معناداری
3 /53

5 /38

65 /36

3 /16

3 /13

با توجه به مقدار سطح معناداري مشاهده شده (  ، )P <3/31ههگني شیب رگرسیو در متغیرهاي پژوهش
رعایت شده است براي انجام تحلیل کوواریانس باید شیب خط رگرسیو بین ههپراش و وابسته در سطوح
مختلف متغیر مستقل (گروه آزمایش و گواه) یکسا باشد در واقع از این طریق بررسي مي شود که متغیرهاي
ههپراش با متغیرهاي مستقل رابطه نداشته باشند ،لذا استفاده از آزمو تحلیل کوواریانس چندمتغیره بالمانع
است که نتایج این آزمو در جدول  1نشا داده شده است
جدول  . 5نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره در مرحله پس آزمو

گروه در مرحله
پس آزمو

اثر

ارزش

درجه آزادی
خطا

F

سطح معناداری

پیالیي
المبداي ویلکز
هتلینگ
بزرگ ترین ریشه روي

3 / 38
3 / 65
9 / 66
9 / 66

61
61
61
61

41 /95
41 /95
41 /95
41 /95

3 /335
3 /335
3 /335
3 /335

هها طور که در جدول  1مشاهده مي شود ،پس از خارج کرد اثر پیش آزمو به روش تحلیل کوواریانس
چندمتغیره ،اثر معني داري براي عامل عضویت گروهي وجود دارد این اثر چندم تغیره نشا مي دهد که
آموزش روان شناسي مثبت نگر بر عشق به یادگیري و تاب آوري تحصیلي دانش آموزا در مرحله پس آزمو
تأثیر دارد و بین عشق به یادگیري و تاب آوري تحصیلي گروه آزمایش و گواه تفاوت معني داري وجو د دارد
به منظور تعیین این که در کدامیک از متغیرها تفاوت معني داري بین گروه آزمایش و گواه در مرحله
پس آزمو وجود دارد ،از آزمو کوواریانس تک متغیره استفاده شد که نتایج آ در جدول  6ارائه گردیده
است (به پیوست) جدول  6نشا مي دهد که در واقع با حذف اثرات پیش آزمو به عنوا متغیر کهکي،
63
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نهرات عشق به یادگیري ( = ) Partialη 2=3/38 ; P=3 /335 ; 36/33 Fگروه آزمایشي از گروه کنترل
به طور معناداري بیشتر شده است پس آموزش روانشناسي مثبت نگر بر عشق به یادگیري دانش آ موزا تأثیر
معناداري دارد و موجب افزایش  38درصدي عشق به یادگیري در مرحله پس آزمو شده است و ضریب
تعیین تعدیل شده عشق به یادگیري  3/83است ههچنین با حذف اثرات پیش آزمو به عنوا متغیر کهکي،
نهرات تاب آوري تحصیلي (  )F=8/35 ;P=3/333 ; Partialη 2 = 3/69گروه آزمایشي از گروه کنترل
به طور معناداري بیشتر شده است با توجه به میانگین هاي مشاهده شده ،مي توا نتیجه گرفت که آموزش
روانشناسي مثبت نگر موجب افزایش  69درصدي نهرات تاب آوري تحصیلي در مرحله پس آزمو شده است
و ضریب تعیین ت عدیل شده تاب آوري تحصیلي  3/66است
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش روانشناسي مثبت نگر بر عشق به یادگیري و تاب آوري
تحصیلي بود نتایج نشا داد با کنترل نهرات پیش آزمو بین گروه هاي آزمایش و گواه در نهرات عشق به
یادگیري مرحله پسآزمو تفاوت معنادار وجود دارد (  P<3/335و  .)F=69/56پس آموزش روانشناسي
مثبت نگر بر عشق به یادگیري دانش آموزا تأثیر معناداري دارد و موجب افزایش  33درصدي عشق به
یادگیري در مرحله پس آزمو شده است ههچنین با کنترل نهرات پیش آزمو بین گروه هاي آزمایش و
گواه در نهرات تاب آوري تحصیلي در مرحله پس آزمو تفاوت معني دار وجود دارد (  P<3/35و )F =3/34
با توجه به میانگین هاي مشاهده شده ،مي توا نتیجه گرفت که آموزش روانشناسي مثبت نگر موجب ا فزایش
 66درصدي نهرات تاب آوري تحصیلي در مرحله پس آزمو شده است یافته هاي مربوط به مداخله
روانشناسي مثبت نگر بر عشق به یادگیري و تاب آوري تحصیلي نشا داد گروه آزمایشي به طور معني داري
عهلکرد باالتري نسبت به گروه گواه داشته است ،که با یافته هاي جباري (  ،) 5936جسیر و ههکارا ( ،)6354
رشید (  ،)6338سلیگهن ( ) 6331ههسو بوده و ههخواني دارد روانشناسي م ثبت نگر رشته تازه اي در
روانشناسي است و در اواخر دهه  5333بر پاشده و تهرکز آ بیشتر بر قدرت ها و توانایي هاي فرد است تا
جست و جو در ضعف ها و نقص هاي او (سلیگهن6339 ،؛ به نقل از نینا  ) 6333 ،در تبیین نتایج اثربخشي
آموزش روانشناسي مثبت نگر بر تاب آوري تحصیلي مي توا گفت که روانشناسي مثب نگر ،بین ش را در درو
آرایه اي از کیفیت هاي انساني فراهم مي آورد که به تاب آوري مرتبط است این آرایه ها عبارتند از :عوامل
معنویت /دین داري (مثل رویاها و اهداف ،غایت /معنا در زندگي ،معنویت ،اعتقاد به یکتایي خود شخص،
استقالل ( خودمختاري) ،امید و خوش بیني ،تعیین و پشتکار) ،صالحیت هاي شناختي (مثل استدالل اخال قي،
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بینش ،آگاهي میا فردي ،عزت نفس ،توانایي طراحي ،خالقیت) ،صالحیت هاي رفتاري/اجتهاعي (مثل
مهارت هاي اجتهاعي و زرنگي هاي شهري ،مهارت هاي حل مسأله ،ههدلي ،استواري هیجاني و مدی ریت
هیجاني ،شادکامي ،بازشناسي احساسات ،مهارت هاي مدیریت هیجاني ،توانایي براي بازسازي عزت نف س،
شوخ طبعي) ،و صالحیت هاي جسهي و بهزیستي جسهاني (مثل سالمت خوب ،مهارت هاي حفظ سالمتي،
رشد استعداد جسهاني ،جذابیت جسهاني) در رویکرد روا درماني مثبت نگر ،برخالف سایر رویکردها که
تهرکزشا روي مشکالت است ،افزایش هیجا مثبت و ارتقاي معناي زندگي مورد تأکید و توجه است
مداخالت مثبت نگر از مجهوعه اي از تکنیک هایي که بر مبناي مؤثري چو صهیهیت ،ههدلي دقیق ،اعتهاد
اولیه ،اصالت و تفاهم تأکید دارد ،استفاده مي کند تجربه هیجا ه اي مثبتي که روانشناسي مثبت نگر بر آ
تأکید دارد ،اغلب توانایي بسیاري براي سازگاري و تاب آوري براي مواجهه با مشکالت زندگي دارد این
رویکرد بر شناسایي و پرورش توانهندي ها تأکید دارد که حتي قادر است ارتقاء سالمت نوجوانا را فراهم
آورد پس در کنار تهامي مزایاي مداخالت مبتني بر روانشناسي مثبت نگر ،از آنجا که در شرایط امروزي
این نوع مداخالت قادر است بر روي نوجوانا تأثیر مثبتي داشته باشد ،از اههیت و جایگاه ویژه و مضاعفي
برخوردار شده است عالوه بر این ،ساخت و پرورش شخصیت و احساسات مثبت مي تواند هم به طور مست قیم
و هم به طور غیرمستقیم در کاهش درد و رنج افراد مؤثر باشد یکي از نظریه هاي مهم در حوزه روانشناسي
مثبت گرا که به تبیین اههیت هیجانات مثبت در زندگي مي پردازد ،نظریه ساخت و گسترش هیجانات مثبت
است این نظریه شامل فرضیه گسترش ،ساخت ،ابطال تاب آوري و بالندگي است ( فردریکسو  ) 6335 ،بر
اساس فرضیه تاب آوري نظریه گسترش و ساخت هیجا هاي مثبت فردریکسو  ،هیجانات مثبت از راه اثر
گسترش دهنده شا  ،باعث ایجاد حلقه هاي صعودي مي شوند حلقه هاي صعودي از نظر مفهومي در نقطه ي
مخالف دیدگاه عهومي در مورد حلقه هاي نزولي افسردگي قرار دارد افراد در مواقعي که تجربه ها و عواطف
منفي دارند ،دید تونلي را تجربه مي کنند که این دید غالباً به تفکر بدبینانه منجر مي شود این تفکر منفي
به عاطفه منفي بیشتري مي انجامد که مهکن است به سرعت موجب نزول حرکت مارپیچي (حلقوي) شود
در مقابل هیجا هاي مثبت ،چشم بندها را بر مي دارد و به افراد اجازه مي دهد احتهاالت و امکانات بیشتري
را ببینند و خوش بینانه تر فکر کنند کساني که هیجا هاي مثبت را تجربه مي کنند که این خود لذت بخش
است در این میا  ،شاید یک نکته ي مهم تر آ باشد که حلقه هاي صعودي ههچنین به ایجاد مجهوع ه اي
از مهارت هاي مقابله اي نیز کهک مي کنند به این ترتیب افرادي که هیجا هاي مثبت را تجربه مي ک نند،
در اغلب موارد با نامالیهات و دشواري هاي زندگي بهتر مقابله نهوده و تاب آورتر هستند (فردریکسو ،
 )6335در تبیین اثربخشي آموزش روانشناسي مثبت نگر بر عشق به یا دگیري مي توا به موضوع اصلي
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روانشناسي مثبت نگر اشاره کرد که شامل تحقیق کرد درباره تجربیات ذهني مثبت مانند :بهروزي،
خشنودي ،رضایت خاطر ،لذت ،امید ،خوش بیني ،رواني ،شایستگي ،عشق ،عشق به کار ،جرأت ،پشتکار،
خودمختاري ،مهارت میا فردي ،استعداد ،خالقیت ،ابتکار ،دوراندیشي ،خرد ،مسئولیت میا فردي،
نوع دوستي ،وجدا کاري و پرورش دیگرا است (سیدمحهدي )5983 ،وقتي که تحقیق کرد روي عشق
یکي از موضوعات اصلي روانشناسي مثبت نگر است ،و با توجه به تأکی د متخصصا بر آموختني بود
روا شناسي مثبت نگر ،پس مي توا این انتظار را داشت که با آموزش مي توا عشق به یادگیري را افزایش
داد الزم به ذکر است که حتي در اولین جلسه مداخله هم ،با این جهله که بي نهایت عشق وجود دارد و
ههه این ها از ذهن انسا مي آید و با این مقدمه در واقع دانش آموزا را به سوي عشق به یادگیري سوق
دادیم ،مطالب مطرح ش ده ،دلیلي بر اثربخشي آموزش روانشناسي مثبت نگر بر عشق به یادگیري است در
جهع بندي کلي مي توا گفت که الزم است کودکا و نوجوانا به یک نگرش مثبت و سالم مسلح شوند تا
مسیر مستقیم زندگي خود را بیابند پیشنهاد مي شود که از آموزش روانشناسي مثبت نگر براي پ ژوهش در
سایر مقاطع تحصیلي ،در سنین مختلف استفاده شود در رابطه با محدودیت پژوهش حاضر مي توا گفت
این پژوهش در مورد دانش آموزا دختر صورت گرفته است و از قابلیت تعهیم نتایج به جامعه هاي دیگر
برخوردار نیست پیشنهاد مي شود در بین پسرا نیز انجام شود با توجه به اینکه دانش آموزا یک ي از
قشرهاي مهم در جامعه مي باشند ،توجه به امر آموزش و پرورش آنها بسیار مهم مي باشد ،بنابراین با توجه
به نتایج ،پیشنهاد مي شو د آموزش و پرورش ،با توجه به اثربخش بود روانشناسي مثبت نگر شرایط آسا تري
را براي اجراي مداخالت در مدارس فراهم نهای ند والدین به عنوا کساني که سهم مهم و چشهگیري در
تربیت فرزندا دارند ،بنابراین پیشنهاد مي شود که آموزش و پرورش با فراهم نهود سي دي هاي آموزشي
از جلسات آموزش روانشناسي مثبت نگر تهیه کرده و با عنوا بسته هاي آموزشي در اختیار والدین و دانش
آموزا قرار دهند تا مورد استفاده آنها قرار گیرد ههچنین یکي دیگر از محدودیت هاي این پژوهش نداشتن
دوره پیگیري بود
سپاسگزاری :در پایا از ههکاري اداره آموزش و پرورش ،معلها و دانش آموزا گرامي شهر خرم آباد
که در این پژوهش ما را یاري کردند  ،صهیهانه قدرداني مي شود
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