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Abstract
The purpose of this study was to determine the
effectiveness of the school-based positive
education model on the levels of academic
engagement of elementary students. The research
method was applied in terms of purpose and
mixed-exploratory in terms of data collection. The
participants were selected from 57 primary
schools located in the district one in Tehran. Two
schools that both had a six-grade class and
included a total of 59 were selected using the
multi-stage cluster sampling method, and
randomly divided into the experimental (n=28)
and control group (n=31). The experimental group
received twelve 40-minute sessions of schoolbased positive education training. Subjects
answered
the
Academic
Engagement
Questionnaire (Rio and Tsing) before and after the
training. The results of analysis of covariance
showed that after the intervention in the
component of academic engagement, there was a
significant increase (p<0.001). Adolescents are
advised to use these concepts to improve their
academic engagement which prevents dropouts.
Keywords: School-Based Positive Education,
Academic Engagement, Primary Students
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مقدمه
یکی از مؤلفههای مرتبط با رویکرد مثبتنگر در سالهای اخیر ،درگیری تحصیلی ١و عوامل مؤثر بر آن است
که در کانون توجه روانشناسان پرورشی و دیگر کارشناسان آموزشوپرورش جای دارد (الرشیدی ،فان و اِنگو،
۲٠١6؛ لی و شوت )۲٠١٠ ،و در این زمینه تاکنون پژوهشهایی در سازمانهای آموزشی انجام گرفته است
(آزادیدهبیدی و فوالدچنگ .)١۳۹٨ ،در مطالعات آموزشوپرورش ،درگیری تحصیلی بهحالتی با دوام در درون
فرد اطالق میشود که بهدرگیری در فعالیتهای مدرسه و بهبود آن میانجامد (آونیل ،لی بالنک و شافلی،
 .)۲٠١١برخی معتقدند ،دانشآموزان فقط زمانی در تکالیف تحصیلی درگیر میشوند که تکالیف موردنظر مستلزم
مهارتهای حلمسئله و تفکر سطح باال نظیر ارزشیابی ،تفکر نقادانه و خالقانه باشد .بااینحال ،باید در نظر
داشت که در حقیقت دانشآموزان درگیر یادگیری نمیشوند؛ بلکه درگیر تکالیف ،فعالیتها و تجاربی میشوند
که به یادگیری میانجامد .درگیری تحصیلی که تعاریف مختلفی از آن ارائه شده ،عبارت است از :نوعی سرمایه
گذاری روانشناختی و تالش مستقیم برای یادگیری ،فهمیدن و تسلط در دانش و مهارتهای موردنیاز .در
الگوی فین ،درگیری تحصیلی متشکل از دو مؤلفه عاطفی( ۲مانند ارزشدهی به تکالیف درسی و یادگیری) و
رفتاری( ۳مانند پایداری در تکالیف درسی) است .بااینحال ،مرور تحقیقات جدیدتر نشان میدهد که درگیری
تحصیلی سازهای چند ُبعدی و متشکل از مؤلفههای مختلف شناختی ،٤انگیزشی و رفتاری است (فردریکز،
بلومنفیلد و پاریس۲٠٠٤ ،؛ رچلی و کریستنسون .)۲٠٠6 ،به تازگی بُعد دیگری بهنام عاملیت ٥نیز ،به مفهوم
درگیری تحصیلی اضافه شده است (ریو و تسینگ .)۲٠١١ ،مؤلفه رفتاری درگیری تحصیلی ،به رفتارهای قابل
مشاهده تحصیلی نظیر تالش و پایداری هنگام مواجهه با مشکل در حین انجام تکالیف درسی و تقاضای کمک
از معلمان یا همکالسیها بهمنظور یادگیری و درک مطلب درسی اشاره دارد (فینالی )۲٠٠6 ،و شامل مشارکت
فعال دانشآموزان در فرآیند یادگیری میشود (سازمند و حسینبر .)١۳۹٧ ،درگیری انگیزشی واکنشهای
عاطفی ،عالقه و ارزش دادن به فعالیتهای مدرسه را نشان میدهد و دارای نشانگرهای عالقه ،ارزش و عاطفه
است (وانگ و پک .)۲٠١۳ ،عاطفه مثبت با درگیری تحصیلی ،ارتباط مستقیم دارد (جانوز ،بالنک ،بولریکا و
ترمبالی .)۲٠٠٠ ،همچنین ،شواهد تجربی ،بیانگر رابطه بین درگیری تحصیلی و هیجانهای تحصیلی هستند
(وکیلی ،نقش و رمضانیخمسی١۳۹٧ ،؛ بردبار و یوسفی١۳۹٥ ،؛ صیف .)١۳۹٤ ،درگیری شناختی ،راهبردهای
شناختی و فراشناختی را دربرمیگیرد و شامل فرآیندهای مختلف پردازش مورداستفاده دانشآموزان در امر
یادگیری است (قدسی ،طالعپسند ،محمدرضایی و محمدیفر١۳۹٨ ،؛ فردریکز ،بلومنفیلد و پاریس .)۲٠٠٤ ،در
درگیری عاملی ،تأکید بر فرآیندی است که طی آن دانشآموزان از روی قصد و تا حدودی فعاالنه ،تالش می
کنند تا مطلبی که یاد میگیرند و نیز شرایط و موقعیتهای یادگیری را شخصی و پربار کنند .مراد از عاملیت،
1. academic engagement
2. emotional
3. behavioral
4. cognitive
5. agent
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مشارکت سازنده دانشآموز در جریان آموزشی است که دریافت میکند (اسکینر ،پیترز و برول .)۲٠١٤ ،در
پژوهش صادقی ،امین فالح و مؤمنی ( ،)١۳۹٨نیز نقش سرمایههای روانشناختی و اجتماعی دانشآموزان بر
بهبود درگیری تحصیلی تأیید شد .همچنین ،نقش آموزش مفاهیم روانشناسی مثبتنگر بر بهبود درگیری
تحصیلی در پژوهشهای پیشین تأیید شده است (رادمهر و کرمی١۳۹٨ ،؛ مهنا و طالعپسند١۳۹٥ ،؛ وانگ و
هولکامپ۲٠١٠ ،؛ برنارد و والتون۲٠١١ ،؛ چهری ،صادقی و ویسکرمی١۳۹٥ ،؛ قدمپور ،میردریکوند و بیرانوند،
.)١۳۹6
رویکرد روانشناسی مثبت با تغییر پارادایم مدارس از دید سنتی که به مشکالت تحصیلی مانند مشکالت
بینفردی ،اُفت و ترکتحصیل میپردازد؛ به نگرش جدیدتر و توجه به پتانسیلهای مثبت رفتاری دانشآموزان
شامل توانمندیها ،فضایل انسانی ،شادی ،صفات اخالقی ،رفتار و افکار مثبت توجه دارد (شوشانی ،استینمیتز
و کانات مایمون۲٠١6 ،؛ شانکلند و روزت۲٠١٧ ،؛ سلیگمن ،رشید و پاکز .)۲٠٠6 ،روانشناسی مثبتنگر به
شادی و جهتگیری شادکامی ١و بهزیستی ۲افراد میپردازد و بهدنبال افزایش انگیزه و اشتیاق است (سلیگمن،
رشید و پاکز .)۲٠٠6 ،اثربخشی مداخالت روانشناسی مثبتنگر در پژوهشهای مختلف تأیید شده است (بدری
گرگری ،نعمتی ،واحدی و طاهری١۳۹٨ ،؛ شوشانی و اسلون۲٠١٧ ،؛ دوکری و استپتو۲٠١٤ ،؛ واترز.)۲٠١١ ،
مفاهیم روانشناسی مثبتنگر ،در محیطهای مختلف از جمله محیط کاری ،محیط یادگیری ،خانواده و اجتماع
مثبت نیز بسط داده شده است (بوزکورت۲٠١٤ ،؛ کوئیلیام .)١۳٨6 ،در میان نهادهای مثبت ،مدرسه جایگاه
ویژهای دارد؛ چرا که به هدف نهایی آن مربوط میشود و محصول یا هدف نهایی مدرسه خود دانشآموزان
هستند؛ یعنی انسانها .در نگاه سنتی ،مدرسه عالی با تأکید بر موفقیت تعریف میشود .در حالی که از دید مثبت
گرا ،افرادی که موفق میشوند اهمیت دارند .مدرسه خوب ،مدرسهای است مبتنی بر تجارب مثبت و صفات و
توانمندیها یا فضیلتهای نهادی .مدرسه مثبت؛ زندگی میآموزد ،مسئولیت میآموزد ،احساس دوستی و رفاقت
(نه رقابت) میآموزد ،هدفگزینی براساس توانمندیهایی که هر فرد دارد و سپس ،حرکت برای رسیدن به
اهداف را میآموزد ،امیدآفرینی میکند و رفتارهای جامعهیار (رفتارهای پسندیده اجتماعی) را میآموزد (براتی
سده .)١۳٨۹ ،در این مدارس معلم نیز ،از رشد حرفهای و رشد شخصی بهعنوان محصول فرعی هدایت
دانشآموزان بهسمت خودانگیزشی و موفقیت باالتر لذت میبرد (چاچو.)١۳۹٥ ،
تربیت مثبت مدرسهمحور ،روشی مبتنی بر روانشناسی مثبت است .تربیت مثبت مدرسهمحور ،برنامههایی
شواهدمحور را دربرمیگیرد که منجر به بهبود بهزیستی و سالمت ذهنی دانشآموزان در سطح مدرسه میشود
(متیو ،وایت و سیمون موری .)۲٠١٥ ،تربیت مثبت ،براساس بهداشت روان و بهزیستی ،با تمرکز بر تابآوری،
بهزیستی و شادکامی طراحی شده است (فرگوسن .)۲٠١٨ ،در تربیت مثبت ،معلمان از روشهایی از قبیل توسعه
اهداف فردی دانشآموز و ایجاد انگیزه استفاده میکنند .در صورتی که در مدل سنتی ،معلمان ،دانشآموزان را
بهسمت پیشرفت سوق میدادند و تأکیدشان بر آزمونهای استاندارد شده بود .تربیت مثبت ،بهجای اینکه در
1. happiness orientation
2. welfare

22

اثربخشی مدل آموزش تربیت مثبت ...

دانشآموزان رقابت ناسالم علیه یکدیگر ایجاد کند ،از یادگیری مشارکتی بهره میبرد .در این رویکرد ،معلم
برای دانشآموزان احترام قائل میشود و دانشآموزان نیز میآموزند که با ارزش هستند و دیده میشوند (شوشانی
و اسلون .)۲٠١٧ ،مدل تربیت مثبت دارای ابعاد زیر است :روابط مثبت ،هیجانات مثبت ،سالمت مثبت ،درگیری
مثبت ،تالش مثبت و هدف مثبت (بِلِیک .)۲٠١۹ ،وایت و کرن ( )۲٠١٨نیز ،در پژوهشی تأثیر تربیت مثبت را
بر بهبود بهزیستی و موفقیت تحصیلی دانشآموزان نشان دادند .مزایای تربیت مثبت عبارت است از :بهبود
کارهای گروهی ،مدیریت هیجانات ،پذیرش و تعهد ،کمکخواهی ،مهربانی با دیگران و نهادینهسازی ارزشهای
اساسی (رابینسون .)۲٠۲٠ ،پیشرفت تحصیلی ،دانشآموزان را به ادامه تالش برای یادگیری تشویق کرده و به
آنها اعتمادبهنفس میدهد .بااینحال ،برای تعداد کمی از کودکان که در تالش برای دستیابی به برنامه درسی
موفق نمیشوند ،شکست آنها اعتمادبهنفسشان را تضعیف کرده و باعث ایجاد ترس و دلسرد شدن از تالش
بیشتر میشود (الرشیدی ،فان و اِنگو۲٠١6 ،؛ سانت .)١۳۹6 ،ارائه یک هویت مثبت به کودکان برای موفقیت
در آینده ،مهمتر از هر امر دیگری در کالس درس است (لیندنفیلد .)١۳٨٧ ،منابع حمایتی از قبیل ارتباط دانش
آموز با معلم و همساالن (آزادیدهبیدی و فوالدچنگ ،)١۳۹٨ ،جوّ مثبت مدارس و شایستگی هیجانی -اجتماعی
دانشآموزان (امامقلی ،کدیور و شریفی ،)١۳۹٨ ،از عوامل بهبود درگیری تحصیلی است .طبق نتایج پژوهش
یوسفوند ،قدمپور ،صادقی و غالمرضایی ( ،)١۳۹٨افزایش درگیری تحصیلی باعث ارتقای سطح مسئلهمحور،
مثبتنگر بودن ،مهارتهای ارتباطی و جهتگیری آینده میشود.
استفاده از روش تربیت مثبت ،از میزان بدرفتاریهای اجتماعی و بزهکاریهایی که در این روزگار با آن
روبهرو هستیم میکاهد .مسائل روانی و عاطفی ،زندگی ناسالم والدین و خشونت در خانواده و بهرهکشی ،سه
مسئله بسیار بزرگ برای کودکان امروزی هستند .متأسفانه معلمان ،مدیران مدارس و والدین دانشآموزان از
آموزش کافی برای چگونگی تربیت دانشآموزان برخوردار نیستند .در تربیت مثبت ،توصیه میشود با رفتارهای
خوب دانشآموزان برخورد مثبت کرده و به رفتارهای خوشایند آنان بها داده شود .همچنین ،در برخورد با آنان
از روشهای مثبت ،تجارب خوشایند و ارتباط و تعامل استفاده شود (لتهام.)١۳٨6 ،
با توجه به اینکه یکی از مهمترین وظایف روانشناسان تربیتی ،تحقیق و پژوهش در خصوص ارائه
روشهای گوناگون جهت پیشبرد بهتر اهداف آموزشی و تربیتی است ،فرضیه اصلی در این پژوهش عبارتند از:
«آموزش تربیت مثبت مدرسهمحور بر بهبود سطوح درگیری تحصیلی دانشآموزان ابتدایی اثربخش است».
فرضیههای فرعی عبارتند از -١ :آموزش تربیت مثبت مدرسهمحور بر بهبود درگیری رفتاری دانشآموزان
ابتدایی اثربخش است -۲ .آموزش تربیت مثبت مدرسهمحور بر بهبود درگیری عاطفی دانشآموزان ابتدایی
اثربخش است -۳ .آموزش تربیت مثبت مدرسهمحور بر بهبود درگیری شناختی دانشآموزان ابتدایی اثربخش
است -٤ .آموزش تربیت مثبت مدرسهمحور بر بهبود درگیری عاملی دانشآموزان ابتدایی اثربخش است.
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روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر برحسب هدف ،کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات ،آمیخته -اکتشافی بود .در پژوهش
حاضر ،ابتدا با استفاده از روش کیفی ،بسته آموزشی «مدل آموزش تربیت مثبت مدرسهمحور» طراحی شد.
در بخش کیفی این تحقیق ،دو مرحله اساسی وجود داشت:
 -١تولید الگو :برای تولید نمونه اولیه یا طراحی الگو از روش تلفیقی «سنتزپژوهی» استفاده شد .بهنظر
مارش ( ،)۲٠٠٤این روش در حقیقت همان کاربرد دانش برای تصمیمگیریهای فکورانه درباره برنامه درسی
است .در اینجا دانشی پدید خواهد آمد که خود حاصل تلفیق دانش بهدست آمده از مطالعات دیگر است و برای
کاربرد در صحنه عمل تناسب بیشتری دارد .در تعیین مراحل سنتزپژوهی نظرات مختلفی مطرح شده است؛ اما
هرد١۹٨١( ١؛ بهنقل از مارش ،)۲٠٠٤ ،مراحل هفتگانه زیر را مطرح کرده است که عبارتند از:
 شناسایی منابع دست اول؛ بازنگری و تحلیل مفهومی عناصر اصلی؛ شناسایی خوشههای اطالعات برای الگوی مطلوب براساس الگوهای تحلیل مفهومی؛ درکنارهم قرار دادن اطالعات در درون هر دسته؛ چرخهای مکرر از تحلیل -ترکیب تا دستهها به اعتبار الزم برسند و بیانیه نهایی بهدست آید؛ مرتب کردن دستهها برای کاربست موردنظر و تفسیر مطالب ترکیبی.در این مرحله ،ساختار جلسات ،سرفصلها و زمانبندی مفاهیم تربیت مثبت مدرسهمحور ،از مقاالت ،کتب
و پایگاههای اطالعاتی داخلی و خارجی گردآوری شد.
 -۲اعتباربخشی :در این روش که مبتنی بر تحقیقات کیفی است ،از مصاحبه نیمهساختاری با صاحبنظران
و کارشناسان موضوع استفاده شد .محتوا و شیوه تدریس بسته آموزشی در پانل تخصصی متخصصان
مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل و ترکیب گردید و برای تعیین اعتبار الگوی پیشنهاد شده ،نظرات آنها با
مصاحبه نیمهساختاری جمعآوری و نتایج با روش کیفی تحلیل شد .تعیین ضریب روایی بسته آموزشی با روش
الوشه ۲جهت تبدیل قضاوت کیفی متخصصان به کمّیت محاسبه شد .در این روش ،ضریب روایی بین  +١تا
 -١است .بهمنظور بهدست آوردن ضریب روایی بسته آموزشی ،از  ١٤نفر از متخصصان روانشناس خواسته شد
تا مراحل و محتوای برنامه طراحی شده را با توجه به مقیاس سه درجهای ضروری ( ،)۲مفید ( )١و غیرضروری
( )٠درجهبندی کنند .سپس بسته بهصورت مقدماتی در یک حجم نمونه محدود (کالس  ۲٤نفره) اجرا شد تا
نقایص احتمالی مرتفع گردد و پس از بازارزیابی برای گروه آزمایشی طی  ١۲جلسه چهل دقیقهای آموزش داده
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شد .برای اجرا با کسب مجوزهای اخالقی و پژوهشی از آموزشوپرورش تهران و هماهنگی با مدیران مدارس،
مجوز همکاری با پژوهشگر داده شد.
در بخش کمّی ،طرح پژوهش حاضر نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل است.
جامعه آماری شامل دانشآموزان پسر پایه ششم ابتدایی منطقه  ١شهر تهران در سال تحصیلی ١۳۹٨-۹۹
است .با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،دو دبستان پسرانه از بین  ٥٧مدرسه منطقه  ١شهر
تهران انتخاب شدند .بهدلیل این که در هر دبستان ،فقط یک کالس از پایه ششم وجود داشت ،یک کالس از
یک دبستان بهعنوان گروه آزمایش و کالس ششم دبستان دیگر بهعنوان گروه کنترل انتخاب شدند .حجم
نمونه شامل  ٥۹نفر (گروه آزمایش  ۲٨نفر و گروه کنترل  ۳١نفر) است .در هر دو گروه ،آزمودنیها از لحاظ
شرایط سنی در سطح یکسانی هستند و بهمنظور کنترل اثرات پیشآزمون و افزایش اعتبار درونی از آزمون
تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد .کفایت حجم نمونه ،براساس توان آماری مناسب بود و مالک ورود
به طرح ،دانشآموز پایه ششم بودن ،شرکت در جلسات و نداشتن اختالالت روانپزشکی است .مالک خروج از
طرح ،عدم تمایل به همکاری و غیبت بیش از دو جلسه است.

ابزار سنجش
بسته آموزشی «تربیت مثبت مدرسهمحور» :متغیرهای مستقل بسته آموزشی نهایی و زمان موردنیاز
برای آموزش برگرفته از منابع کتبی همچون الگوی ( GGSنوریش ،رابینسون و ویلیامز ،)۲٠١١ ،مثبتاندیشی
و مثبتگرایی (کوئیلیام ،)١۳٨6 ،فنون روانشناسی مثبتگرا (مگیار )١۳۹١ ،و مقاالت و طرحهای پژوهشی
داخلی و خارجی است (فرگوسن۲٠١٨ ،؛ بِلِیک۲٠١۹ ،؛ وایت و کرن۲٠١٨ ،؛ رابینسون۲٠۲٠ ،؛ آرینفر ،کتانی
و عابدی١۳۹٤ ،؛ چمزاده قنواتی١۳۹۳ ،؛ ساندرز١۳۹۳ ،؛ سلیقه١۳۹٧ ،؛ شریف١۳٨۹ ،؛ شهیدی و منشئی،
١۳۹٤؛ ضرغامی و عالقبندراد١۳۹٤ ،؛ علوی ،قدمپور و غضنفری١۳۹6 ،؛ فتی و کاظمزاده عطوفی١۳٨٥ ،؛ فتی
و موتابی١۳٨٥ ،؛ فتی ،موتابی ،محمدخانی و کاظمزاده عطوفی١۳٨٥ ،؛ کریمی و روشنایی١۳۹٥ ،؛ میرکمالی،
١۳۹١؛ نیکزادیپناه و محمدیان١۳۹٥ ،؛ هوپر .)١۳۹٤ ،خالصه جلسههای آموزش تربیت مثبت مدرسهمحور در
جدول  ،١ارائه شده است.
جدول  -1خالصه جلسات آموزشی تربیت مثبت مدرسهمحور
جلسه
اول

هدف
معارفه و اجرای
پیشآزمون

دوم

خودآگاهی

محتوا
آشنایی با دانشآموزان ،تعیین اهداف ،قوانین
آموزشی خوشآمدگویی و معارفه ،تعیین اهداف و
قوانین آموزشی ،مقدمهای بر تربیت مثبت ،اجرای
پیشآزمون
آموزش خودآگاهی ،شناخت افکار ،احساس و رفتار با
استفاده از «کاربرگ افکار روزمره من»

سوم

خودباوری ،خوش
بینی وعزت نفس

آموزش خودباوری ،خوشبینی و عزتنفس با
استفاده از فعالیتهای عملی« :خودم را چگونه می

منابع استفاده شده
لتهام ()١۳٨6؛ نوریش ،رابینسون و ویلیامز
()۲٠١١؛ نیکزادیپناه و محمدیان ()١۳۹٥؛
ساندرز ()١۳۹۳
سلیگمن ،رشید و پارک ()۲٠٠6؛ فتی و
همکاران ()١۳٨٥؛ امامقلی ،کدیور و شریفی
()١۳۹٨
علوی ،قدمپور و غضنفری ()١۳۹6؛ کوئیلیام
()١۳٨6؛ هوپر ( ،)١۳۹٤فتی و همکاران
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جلسه

هدف

چهارم

مثبت اندیشی

پنجم

اهمیت هیجانها و
افکار مثبت در
تحصیل

ششم

تاب آوری و
روشهای حل
مسئله

هفتم

امیدافزایی ،قدردانی
و شکرگزاری

هشتم

هدفمندی و داشتن
معنا در زندگی

نهم

همدلی و بخشش

دهم

مسئولیتپذیری
اجتماعی و ارتباطات
مثبت بینفردی

یازدهم

پرورش ارزشهای
اخالقی،
توانمندیهای
منشی و غرقگی
جمعبندی جلسات و
اجرای پسآزمون

دوازدهم

محتوا
بینم؟»« ،نقاط ضعف من توانایی تجسم بصری»،
«عالیق و استعدادها» و «چقدر خودم را می
شناسم؟»
آموزش مثبتاندیشی با استفاده از «کارتهای
باورهای ناکارآمد» و کاربرگ «پرسشهای تفکر
واقعبینانه»
آموزش در زمینه اهمیت هیجانها و افکار مثبت در
تحصیل از طریق آموزش گامبهگام تنظیم هیجانی

آموزش تابآوری از طریق «آموزش تکنیک تنفس
عمیق» و «قصهگویی» و آموزش روشهای حل
مسئله از طریق «آموزش بارش فکری در مورد
مشکالتی که بچهها در زندگی روزمره با آن درگیر
هستند» و بازی «عینک مثبت»
آموزش امید با استفاده از فعالیت عملی «تکمیل
جمالت ناتمام» ،آموزش قدردانی از طریق «نامه
نگاری» و آموزش شکرگزاری با استفاده از «قلک
شکر» و «دفتر نگارش شکر خانواده»
آموزش اهمیت هدفمندی و داشتن معنا در زندگی
با استفاده از «بحث و گفتوگو از طریق بارش
فکری» و «قصهگویی»
آموزش همدلی از طریق اجرای «پانتومیم
احساسات» ،آموزش بخشش با استفاده از «کاردستی
قلب بخشنده برای روز بخشش»
آموزش مسئولیتپذیری اجتماعی بهوسیله«
انیمیشن آموزش قوانین شهروندی» ،آموزش در
زمینه چگونگی برقراری ارتباطات مثبت بینفردی از
طریق فعالیتهای عملی« :استفاده از کاربرگهای
مخصوص (برای داشتن روابط خوب با دیگران)» و
«ارتباط چهرهبهچهره»
پرورش ارزشهای اخالقی ،توانمندیهای منشی و
غرقگی با استفاده از فعالیت عملی «آموزش از طریق
حلقه کند و کاو (آموزش فلسفه به کودکان)»
جمعبندی جلسات ،پاسخگویی به پرسشها و
اجرای پسآزمون
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منابع استفاده شده
()١۳٨٥؛ کریمی و روشنایی ()١۳۹٥؛ سلیقه
()١۳۹٧
کوئیلیام ()١۳٨6؛ مگیار ()١۳۹١؛ نیکزادیپناه
و محمدیان ()١۳۹٥؛ چمزاده قنواتی ()١۳۹۳
رابینسون ()۲٠۲٠؛ وایت و کرن ()۲٠١٨؛ آزادی
دهبیدی و فوالدچنگ ()١۳۹٨؛ نیکزادیپناه و
محمدیان ()١۳۹٥؛ آرینفر ،کتانی و عابدی
()١۳۹٤
علوی ،قدمپور و غضنفری ()١۳۹6؛ واترز
()۲٠١١؛ برنارد و و والتون ()۲٠١١؛ یوسفوند
و همکاران ()١۳۹٨؛ آرینفر ،کتانی و عابدی
()١۳۹٤؛ فتی و کاظمزاده عطوفی ()١۳٨٥؛
بدریگرگری و همکاران ()١۳۹٨
سلیگمن ،رشید و پارک ()۲٠٠6؛ بدری گرگری
و همکاران ()١۳۹٨

سلیگمن ،رشید و پارک ()۲٠٠6؛ ضرغامی و
عالقبندراد ()١۳۹٤؛ کریمی و روشنایی
()١۳۹٥؛ هوپر ()١۳۹٤
سلیگمن ،رشید و پارک ()۲٠٠6؛ سلیقه
()١۳۹٧؛ شوشانی ،استینمیتز و کانات مایمون
()۲٠١6؛ ماتیو و وایت ()۲٠١6؛ بدریگرگری و
همکاران ()١۳۹٨
شوشانی ،استینمیتز و کانات مایمون ()۲٠١6؛
ماتیو و وایت ()۲٠١6؛ برنارد و و والتون
()۲٠١١؛ بدریگرگری و همکاران ()١۳۹٨؛
میرکمالی ()١۳۹١؛ شریف ()١۳٨۹؛ فتی و
موتابی ()١۳٨٥؛ امامقلی ،کدیور و شریفی
()١۳۹٨
ماتیو و وایت ()۲٠١6؛ بدریگرگری و همکاران
()١۳۹٨؛ فتی و همکاران ()١۳٨٥؛ کریمی و
روشنایی ()١۳۹٥؛ هوپر ()١۳۹٤
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پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و تسینگ :)AEQ( 1جهت جمعآوری دادههای ک ّمی پژوهش از
پرسشنامه درگیری تحصیلی (ریو و تسینگ )۲٠١١ ،استفاده شد .در این پرسشنامه ،جنبههای درگیری تحصیلی
دانشآموزان (درگیری رفتاری ،درگیری عاطفی ،درگیری شناختی و درگیری عاملیت) ارزیابی خواهد شد .در
نسخه اصلی ،برای تکمیل آن ،پاسخ گو باید هر گویه را بخواند و سپس میزان انطباق وضعیت فعلی خود را بر
روی یک طیف لیکرت پنجدرجهای از یک (بهمعنای هرگز یا تقریباً هرگز) تا پنج (بهمعنای همیشه یا تقریباً
همیشه) مشخص سازد .درگیری عاملیت بهوسیله پنج ماده (گویههای  ٨ ،٥ ،۳ ،١و  ،)١٤درگیری رفتاری به
وسیله پنج ماده (گویههای  ١٠ ،۹ ،٧ ،۲و  ،)۲١درگیری عاطفی بهوسیله چهار ماده (گویههای  ١6 ،١۳ ،١١و
 )١٧و درگیری شناختی بهوسیله هشت ماده (گویههای  ۲٠ ،١۹ ،١٨ ،١٥ ،١۲ ،6 ،٤و  )۲۲سنجیده میشود .در
مطالعه ریو و تسینگ ( ،)۲٠١١روایی عاملی این پرسشنامه در سطح رضایتبخشی گزارش شده است و ساختار
عاملی این پرسشنامه موردتأیید قرار گرفته است .همچنین ،پایایی درگیری عاملیت  ،٠/٨۲درگیری رفتاری
 ،٠/۹٤درگیری شناختی  ٠/٨٨و درگیری عاطفی  ٠/٧٨بهدست آمده است (ریو و تسینگ .)۲٠١١ ،در پژوهش
حاجیعلیزاده ،رفیعیپور و سماوی ( ،)١۳۹٥پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با ٠/٨٧
محاسبه شد .در پژوهش حاضر نیز ،پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد .پایایی
کل برابر با  ،٠/٨۹درگیری رفتاری  ،٠/۹۲درگیری شناختی  ،٠/٨۹پایایی درگیری عاملیت  ٠/٨٠و درگیری
عاطفی  ٠/٨١است .نتایج هر دو پژوهش نشان میدهد پرسشنامه درگیری تحصیلی ،جهت سنجش این متغیر
و مؤلفههای آن در بین دانشآموزان ایرانی مناسب است و میتواند پاسخگوی نیازهای موجود باشد .در نهایت،
دادههای جمعآوری شده توسط نرمافزار  SPSS-۲١و با استفاده از آزمونهای آماری تجزیهوتحلیل شد .تجزیه
وتحلیل نتایج دادههای گردآوری شده ،در دو بخش و با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف
معیار) و آمار استنباطی صورت گرفت.

یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی
در بخش کیفی ،ضریب روایی بسته آموزشی با روش الوشه تعیین شد .در نهایت ،شاخص ضریب روایی
محتوایی در عمده جلسات پانل تخصصی بهسمت  ٨6درصد برآورد شد که این امر ،نشاندهنده اعتبار مناسب
بسته آموزشی جهت اجرا است .در بخش کمّی که با هدف بررسی اثربخشی مدل آموزش تربیت مثبت
مدرسهمحور بر سطوح درگیری تحصیلی دانشآموزان ابتدایی شکل گرفت ٥۹ ،نفر از دانشآموزان پسر پایه
ششم ابتدایی در پژوهش شرکت کردند که در دو گروه آزمایش ( ۲٨نفر) و کنترل ( ۳١نفر) قرار گرفتند.

)1. Academic Engagement Questionnaire (AEQ
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ب) توصیف شاخصها
در بخش کیفی ،بسته آموزشی «تربیت مثبت مدرسهمحور» ساخته شد که شامل آموزش مفاهیمی از قبیل:
خودآگاهی ،خودباوری ،خوشبینی و عزتنفس ،مثبتاندیشی ،اهمیت هیجانها و افکار مثبت در تحصیل ،تاب
آوری و روشهای حلمسئله ،امیدافزایی ،قدردانی و شکرگزاری ،هدفمندی و داشتن معنا در زندگی ،همدلی و
بخشش ،مسئولیتپذیری اجتماعی و ارتباطات مثبت بینفردی ،پرورش ارزشهای اخالقی ،توانمندیهای
منشی و غرقگی بود.
در بخش کمّی ،به وضعیت پاسخدهندگان در ارتباط با شاخصهای توصیفی درگیری تحصیلی و چهار خرده
مقیاس مربوط به آن پرداخته شده است که عبارتند از :درگیری رفتاری ،درگیری عاطفی ،درگیری شناختی و
درگیری عاملی .جدول  ،۲یافتههای توصیفی حاصل از متغیر درگیری تحصیلی را بهتفکیک دو گروه آزمایش
و کنترل ،در مراحل پیشآزمون و پسآزمون نشان میدهد.
جدول  -2شاخصهای توصیفی دادههای حاصل از اجرای پیشآزمون و پسآزمون متغیر درگیری
تحصیلی
متغیرها
درگیری تحصیلی
درگیری رفتاری
درگیری هیجانی
درگیری عاملی
درگیری شناختی
درگیری تحصیلی
درگیری رفتاری
درگیری هیجانی
درگیری عاملی
درگیری شناختی

گروه
کنترل

آزمایش

میانگین
پیشآزمون
٨6/۲۹
۲۲/٥١
١٧/٠6
١٧/٧٤
۲٨/۹6
٧٨/٨۲
۲٠/١٤
١٥/٥۳
١٥/۹۲
۲٧/۲١

انحراف معیار
پسآزمون
٨٧/٤٨
۲۲
١٧/٧٠
١٧/۲٥
۳٠/٤٨
۹۳/٥
۲۲/٨۲
١٨/٤۲
١۹/٧٨
۳۳/۲٥

پیشآزمون
٨/٠۲
١/۹٤
۳/٥۲
٤/٨٠
٤/٨٠
۹/۲٨
۳/٤٧
۲/٧٥
۲/6۹
٥/٠٧

پسآزمون
٧/٥۳
١/6٧
١/٧٧
۲/6٥
۳/٧٥
٧/۲٥
۲/١6
۲/١٨
۲/٨۳
۳/۳٠

همانطور که یافتههای جدول  ،۲نشان میدهد بعد از مداخله آموزشی تربیت مثبت مدرسهمحور ،میانگین متغیر
درگیری تحصیلی در دانشآموزان گروه آزمایش از  ٧٨/٨۲به  ۹۳/٥افزایش یافت .همچنین ،میانگین متغیر
درگیری رفتاری از  ۲٠/١٤به  ،۲۲/٨۲میانگین متغیر درگیری هیجانی از  ١٥/٥۳به  ،١٨/٤۲میانگین متغیر
درگیری عاملی از  ١٥/۹۲به  ١۹/٧٨و میانگین متغیر درگیری شناختی از  ۲٧/۲١به  ۳۳/۲٥افزایش یافتند؛ ولی
این میانگینها در گروه کنترل تغییر چندان محسوسی نداشتند .یکی از مفروضههای تحلیل کوواریانس ،نرمال
بودن توزیع متغیرها در جامعه میباشد که جهت بررسی این مفروضه ،از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده
گردید .نتایج آماره  zکلموگروف -اسمیرنوف در جدول  ،۳نشان داده شده است.
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جدول  -3نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی فرض نرمال بودن توزیع متغیر
درگیری تحصیلی
متغیر
درگیری تحصیلی

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

درگیری رفتاری
درگیری هیجانی
درگیری عاملی
درگیری شناختی

آماره z

sig

٠/٧٠
٠/٤۹
١/٤۲
١/۳۲
١/۲٠
١/٠٧
٠/۹٤
٠/۹۹
١/6٤
٠/٧٤

٠/٧٠
٠/۹6
٠/٠۳
٠/٠6
٠/١٠
٠/١۹
٠/۳۳
٠/۲٧
٠/١۳
٠/6٤

یافتههای جدول  ،۳نشان میدهد مقدار  zکلموگروف -اسمیرنوف برای متغیرهای درگیری تحصیلی ،درگیری
رفتاری ،درگیری هیجانی ،درگیری عاملی و درگیری شناختی برای هر دو گروه معنادار نیست ()p>٠/٠٥؛
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نمرات نرمال بوده و این پیشفرض استفاده از کوواریانس رعایت شده است.

ج) آزمون فرضیهها
در این بخش ،تمام خردهمقیاسهای درگیری تحصیلی با روش تحلیل کوواریانس موردتحلیل قرار گرفت و
فرضیههای پژوهشی بررسی شدند .فرضیه اصلی در این پژوهش عبارت است از« :آموزش تربیت مثبت
مدرسهمحور بر بهبود سطوح درگیری تحصیلی دانشآموزان ابتدایی اثربخش است» .فرضیههای فرعی عبارتند
از -١ :آموزش تربیت مثبت مدرسهمحور بر بهبود درگیری رفتاری دانشآموزان ابتدایی اثربخش است.
 -۲آموزش تربیت مثبت مدرسهمحور بر بهبود درگیری عاطفی دانشآموزان ابتدایی اثربخش است -۳ .آموزش
تربیت مثبت مدرسهمحور بر بهبود درگیری شناختی دانشآموزان ابتدایی اثربخش است -٤ .آموزش تربیت
مثبت مدرسهمحور بر بهبود درگیری عاملی دانشآموزان ابتدایی اثربخش است.
ابتدا جهت بررسی همسانی واریانسها در پیشآزمون دو گروه از آزمون  fلوین استفاده شد .نتایج در جدول
 ،٤آمده است.
جدول  -4آزمون  fلوین جهت بررسی همسانی واریانسها در پیشآزمون دو گروه آزمایش و
کنترل
متغیر
درگیری تحصیلی
درگیری رفتاری
درگیری هیجانی
درگیری عاملی
درگیری شناختی

F

Df1

Df2

sig

١/٥۳
٠/٤٥
٠/۲۲
٠/١٧
٠/١۲

١
١
١
١
١

٥٧
٥٧
٥٧
٥٧
٥٧

٠/۲۲
٠/٥٠
٠/6۳
٠/6٧
٠/٧۲
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یافتههای جدول  ،٤نشان میدهد میزان  fلوین در همه متغیرها معنادار نیست ()p>٠/٠٥؛ بنابراین میتوان
نتیجه گرفت فرض همسانی واریانسها رعایت شده است .جدول  ٥نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نمرات
متغیر درگیری تحصیلی را نشان میدهد.
جدول  -5نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نمرات متغیر درگیری تحصیلی
آزمون
اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

اثر
تفاوت گروه
آزمایش با
کنترل
پیشآزمون

ارزش
٠/۹٤
٠/٠٥
١٨
١٨

آماره f

١6۹/۲۲
١6۹/۲۲
١6۹/۲۲
١6۹/۲۲

 Dfفرضیه
٥
٥
٥
٥

 Dfخطا
٤٧
٤٧
٤٧
٤٧

سطح معناداری
٠/٠٠٠١
٠/٠٠٠١
٠/٠٠٠١
٠/٠٠٠١

نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری در جدول  ،٥نمرات پسآزمون متغیر درگیری تحصیلی برای گروه آزمایش
و کنترل ،پس از خارج کردن اثر پیشآزمون به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری را نشان داد که یک اثر
معنادار برای عامل روش آموزشی وجود دارد .این اثر نشان میدهد که حداقل بین یکی از مؤلفههای درگیری
تحصیلی ،تفاوت وجود دارد ( .)p<٠/٠٠٠١بنابراین ،فرضیه اصلی تأیید شد .برای بررسی فرضیههای فرعی از
تحلیل کوواریانس تکمتغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای تکتک مؤلفههای درگیری
تحصیلی استفاده شد.
جدول  -6تحلیل کوواریانس تکمتغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری

تفاوت گروه
آزمایش در
پسآزمون
با کنترل
پیشآزمون

منابع تغییر

مجموع

درجه

میانگین

شاخص
درگیری تحصیلی
درگیری رفتاری
درگیری هیجانی
درگیری عاملی
درگیری شناختی

مجذورات
١6٥۲/٤٤
٥٠/۳١
۲6/٤۳
۲١٤/٥۲
۳٠٨/۲۳

آزادی
١
١
١
١
١

مجذورات
١6٥۲/٤٤
٥٠/۳١
۲6/٤۳
۲١٤/٥۲
۳٠٨/۲۳

F

١٧۹/۲١
۲٤/۳٠
٧/6٨
٧۳/۳١
١۲١/٨٧

سطح
معناداری
٠/٠٠٠١
٠/٠٠٠١
٠/٠٠٨
٠/٠٠٠١
٠/٠٠٠١

همانگونه که یافتههای جدول  ،6نشان میدهد بین آزمودنیهای گروه آزمایش که جلسات آموزشی تربیت
مثبت مدرسهمحور را دریافت کردند و گروه کنترل که هیچگونه مداخلهای دریافت نکردند ،از نظر درگیری
تحصیلی ( F=١٧۹/۲١و  ،)p<٠/٠٠٠١درگیری رفتاری ( F=۲٤/۳٠و  ،)p<٠/٠٠٠١درگیری هیجانی
( F=٧/6٨و  ،)p<٠/٠٠٨درگیری عاملی ( F=٧۳/۳١و  )p<٠/٠٠٠١و درگیری شناختی ( F=١۲١/٨٧و
 )p<٠/٠٠٠١از مؤلفههای درگیری تحصیلی معنادار است .بهعبارت دیگر ،مدل آموزش تربیت مثبت
مدرسهمحور ،موجب بهبود تمامی خردهمقیاسهای متغیر درگیری تحصیلی شده است .بنابراین ،فرضیههای
فرعی نیز تأیید شدند.
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بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،اثربخشی آموزش تربیت مثبت مدرسهمحور بر سطوح درگیری تحصیلی شامل درگیری
عاملی ،درگیری شناختی درگیری رفتاری و درگیری عاطفی بررسی شد .نتایج نشان دادند که آموزش تربیت
مثبت مدرسهمحور ،سبب افزایش درگیری تحصیلی و سطوح آن میشود .نتایج پژوهش حاضر با نتایج
پژوهشهای فرگوسن ( ،)۲٠١٨بِلِیک ( ،)۲٠١۹وایت و کرن ( )۲٠١٨و رابینسون ( )۲٠۲٠همسو است.
در بُعد درگیری عاملی ،پژوهش حاضر با پژوهش امامقلی ،کدیور و شریفی ( )١۳۹٨و صادقی ،امین فالح
و مؤمنی ( )١۳۹٨همسو است .با توجه به نتایج پژوهشی ،ارتقا جوّ مثبت مدارس و شایستگی هیجانی -اجتماعی
دانشآموزان بهعنوان متغیرهای مهم و تأثیرگذار و درگیری تحصیلی بهعنوان متغیر میانجی در بهبود خالقیت
و شادکامی دانشآموزان ،بایستی در اولویتهای آموزشوپرورش قرار گیرد (امامقلی ،کدیور و شریفی.)١۳۹٨ ،
همچنین ،سرمایههای روانشناختی و اجتماعی قادر به اثرگذاری بر درگیری تحصیلی دانشآموزان هستند و
ازاینرو ،باید به تقویت این دو در نظام آموزشوپرورش توجه ویژه شود (صادقی ،امین فالح و مؤمنی.)١۳۹٨ ،
در بُعد درگیری شناختی ،پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین همسو است .نقش حمایتهای محیطی،
ادراک دانشآموزان از محیط کالس ،مهارتهای تابآوری ،آموزش امید ،آموزش معنادرمانی بر افزایش درگیری
تحصیلی ،در پژوهشهای گوناگون موردتأیید قرار گرفته است (مهنا و طالعپسند١۳۹٥ ،؛ وانگ و هولکامپ،
۲٠١٠؛ برنارد و والتون۲٠١١ ،؛ چهری ،صادقی و ویسکرمی١۳۹٥ ،؛ قدمپور ،میردریکوند و بیرانوند.)١۳۹6 ،
در بُعد درگیری عاطفی ،پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین همسو است .منابع حمایتی از قبیل تعامل
مثبت دانشآموز با معلم و همساالن ،میتوانند با ارتقا سطح خودتنظیمی فراگیران ،موجب اشتیاق و بهبود
عملکرد تحصیلی شوند (آزادیدهبیدی و فوالدچنگ .)١۳۹٨ ،در پژوهش بردبار و یوسفی ( ،)١۳۹٥هیجانهای
تحصیلی دارای اثری مثبت و معنادار بر درگیری تحصیلی بودند .نتایج پژوهش وکیلی ،نقش و رمضانیخمسی
( )١۳۹٧نیز ،نقش واسطهگری درگیری تحصیلی را در رابطه بین هیجانهای تحصیلی و پیشرفت تأیید کردند.
صیف ( )١۳۹٤نیز در پژوهشی ،نقش واسطهای هیجانهای تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی را ارائه کرده
است .در پژوهش رادمهر و کرمی ( ،)١۳۹٨بین شکفتگی (از سازههای روانشناسی مثبتنگر) با درگیری
تحصیلی رابطه مثبت و معناداری بهدست آمد.
در بُعد درگیری رفتاری نیز پژوهش حاضر با پژوهش سازمند و حسینبر ( ،)١۳۹٧همسو است .نتیجه
پژوهش سازمند و حسینبر ( ،)١۳۹٧نشان داد عبور از روشهای سنتی و بهکارگیری روشهای جدید مبتنی بر
تعامل بیشتر معلم و دانشآموز ،باعث افزایش مشارکت فعال دانشآموزان و در نتیجه ،بهبود درگیری تحصیلی
میشود .همچنین طبق نتایج پژوهش یوسفوند و همکاران ( ،)١۳۹٨افزایش گرایش به منبع کنترل بیرونی و
بهتبع آن افزایش درگیری تحصیلی باعث ارتقای سطح مسئلهمحور و مثبتنگر بودن ،مهارتهای ارتباطی و
جهتگیری آینده میشود.
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مطالعات مختلف نشان دادهاند مداخالت روانشناسی مثبتنگر بر بهبود سطوح اجتماعی و رفتاری بهزیستی
تحصیلی (بدریگرگری و همکاران ،)١۳۹٨ ،بهبود بهزیستی ذهنی و یادگیری ،درگیری و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان (شوشانی و اسلون ،)۲٠١٧ ،کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش رضایت از زندگی ،سالمت
روان ،امیدواری و شادکامی افراد (دوکری و استپتو )۲٠١٤ ،نیز اثربخش است .همچنین ،این برنامهها به میزان
قابلتوجهی بر سالمت دانشآموزان و عملکرد تحصیلی آنان در ارتباط است (واترز .)۲٠١١ ،نتایج پژوهشی
نشان داد که عاطفه مثبت ،موجب سازمان شناختی منعطف و گسترده میشود و توانایی یکپارچه کردن
موضوعات گسترده را برای فرد فراهم میکند و نیز مشخص شد که زمانی که مردم آرام و شاد هستند تفکرشان
وسعت یافته ،خالقتر میشوند و قوه خیالشان گسترش مییابد (جانوز و همکاران.)۲٠٠٠ ،
زندگی تحصیلی ،بدون داشتن انگیزه و اشتیاق تحصیلی امکانپذیر نیست و آموزش تربیت مثبت
مدرسهمحور ،عامل مهمی در بهبود درگیری تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانشآموزان است .فردریکز ،بلومنفیلد
و پاریس ( ،)۲٠٠٤عنوان میکنند که الگوهای درگیری تأثیرات بلندمدتی در پیشرفت تحصیلی دانشآموز دارند.
همچنین نتایج پژوهشی ،پیامدهای درگیری تحصیلی را طوالنیمدت و ورای مدرسه میداند .شناساگرهای
عاطفی با درگیری رفتاری و شناختی در یادگیری تعامل دارند .این تعامل نشان میدهد که کمبود در هریک از
ابعاد به عدم موفقیت در بازدههای مدرسه منجر میشود .نداشتن مشارکت رفتاری و درگیری شناختی نیز به
عقبنشینی عاطفی از فعالیتهای مربوط به مدرسه ،مربوط میشود و در نتیجه ،موفقیت تحصیلی کمتری را
به همراه دارد .مشارکت رفتاری ،شناسایی عاطفی و درگیری شناختی تأثیر متقابل دارند .در نهایت ،درجه
درگیری رفتاری ،عاطفی و شناختی دانشآموزان در مدرسه بر موفقیت تحصیلی آنها تأثیرگذار است (فردریکز،
بلومنفیلد و پاریس.)۲٠٠٤ ،
پژوهش حاضر با محدودیتهایی مواجه بود که از جمله آنان میتوان به تعطیلی مکرر مدارس (که منجر
به محدودیت زمانی شد) ،محدودیت در کنترل عواملی همچون وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ،محدودیت
در جنس و مقطع تحصیلی (مطالعه فقط بر روی دانشآموزان پسر پایه ششم) و عدم اجرای آزمون پیگیری
اشاره کرد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،موضوع آموزش تربیت مثبت مدرسهمحور با مطالعه هر دو
جنس (دختر و پسر) و اجرای آزمون پیگیری موردبررسی قرار گیرد .با توجه به یافتهها ،به معلمان پیشنهاد می
شود برای بهبود سطوح درگیری تحصیلی دانشآموزان ابتدایی ،از برنامه آموزشی بهکار برده شده در این مطالعه
استفاده شود.

منابع
امامقلی ،ف ،.کدیور ،پ ،.و شریفی ،ح .پ .)١۳۹٨( .پیشبینی شادکامی و خالقیت براساس جوّ مدرسه با میانجیگری
درگیری تحصیلی و شایستگی هیجانی -اجتماعی دانشآموزان دختر دبیرستانی .فصلنامه روانشناسی تربیتی.
.١٥٥-١٨١ ،)٥۲(١٥
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آرینفر ،ن ،.کتانی ،م ،.و عابدی ،ا .)١۳۹٤( .تابآوری در کودکان :چگونه کودکانی منعطف و مقاوم در برابر آسیبهای
هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟ اصفهان :نوشته.
آزادیدهبیدی ،ف ،.و فوالدچنگ ،م .)١۳۹٨( .مدل علّی درگیری تحصیلی :نقش حمایت تحصیلی و خودتنظیمی
تحصیلی .نشریه علمی آموزش و ارزشیابی.١٥۹-١٨۳ ،)٤٧(١۲ .
بدریگرگری ،ر ،.نعمتی ،ش ،.واحدی ،ش ،.و طاهری ،ا .)١۳۹٨( .اثربخشی مداخالت روانشناسی مثبتگرای مبتنی بر
مدرسه بر سطوح اجتماعی و رفتاری بهزیستی تحصیلی .نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،)١(١۲ .
.١٠۲-١٠۹
براتیسده ،ف .)١۳٨۹( .نگاهی به مدرسه مثبتگرا .مجله سپیده دانایی.٥٤ .)۳٤(٤ .
بردبار ،م ،.و یوسفی ،ف .)١۳۹٥( .نقش واسطهای فرآیندهای نظام خود و هیجانهای تحصیلی در رابطه بین محیط
حامی خودپیروی و درگیری تحصیلی .روانشناسی تحولی :روانشناسانایرانی.۲٨-١۳ ،)٤۹(١۳ .
چاچو ،ج .)١۳۹٥( .تدریس کامالً مثبت :شیوهای پنج مرحلهای برای انرژی دادن به دانشآموزان و معلمان .ترجمه محمد
پوررضایی .کرمان :دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان.
چمزاده قنواتی ،م .)١۳۹۳( .من و اندیشههایم :آموزش مهارتهای مثبتاندیشی برای کودکان .اصفهان :پویش اندیشه.
چهری ،پ ،.صادقی ،م ،.و ویسکرمی ،ح .ع .)١۳۹٥( .بررسی تأثیر آموزش امید بر درگیری تحصیلی دانشآموزان دختر
کمتوان ذهنی .تعلیموتربیت استثنائی.۳٠-۳٧ ،)۲(١6 .
حاجیعلیزاده ،ک ،.رفیعیپور ،ا ،.و سماوی ،س .ع .و .)١۳۹٥( .بررسی شاخصهای روانسنجی پرسشنامه درگیری
تحصیلی در دانشآموزان دبیرستانی شهر بندرعباس .فصلنامه اندازهگیری تربیتی.٨۳-١٠۲ ،)۲٤(6 .
رادمهر ،ف ،.و کرمی ،ج .)١۳۹٨( .بررسی نقش تحمل ابهام و شکفتگی در پیشبینی درگیری تحصیلی دانشجویان.
فصلنامه روانشناسی تربیتی.۲٠۳-۲١6 ،)٥۲(١٥ .

سازمند ،ا ،.و حسینبر ،ی .م .)١۳۹٧( .چگونگی مشارکت دانشآموزان در فرآیند یاددهی و یادگیری .پنجمین کنفرانس
ملی روانشناسی ،علوم اجتماعی و تربیتی .بابل :مؤسسه علمی -تحقیقاتی کومه علمآوران دانش.
سانت ،هـ .)١۳۹6( .مداخله مثبت برای دانشآموزانی که در مدرسه پرخاشگری و دعوا میکنند :توسعه یک برنامه درسی
ابتدایی اصالح شده .ترجمه اعظم اکبریزاده .تهران :راز نهان.
ساندرز ،م .)١۳۹۳( .برای همه پدرها و مادرها :شیوهای مثبت جهت رسیدگی به رفتار کودکان .ترجمه نوشین شمس.
تهران :ذهن آویز.
سلیقه ،م .)١۳۹٧( .چگونه فرزندان خود را با اعتمادبهنفس تربیت کنیم؟ تهران :نظری.
شریف ،م .)١۳٨۹( .برنامه درسی :گفتمان نظریه ،پژوهش و عمل برنامه درسی کارآیی اجتماعی (ترجمه) .اصفهان :جهاد
دانشگاهی.
شهیدی ،ل ،.و منشئی ،غ .ر .)١۳۹٤( .اثربخشی آموزش مبتنی بر فراشناخت ،بر تنظیم هیجانی و هیجان تحصیلی
ریاضی دانشآموزان دوره متوسطه دوم .فصلنامه تازههای علوم شناختی.۳٠-۳٧ ،)۳(١٧ .
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صادقی ،د ،.امین فالح ،ز ،.و مؤمنی ،ح .)١۳۹٨( .پیشبینی درگیری تحصیلی دانشآموزان براساس سرمایههای روان
شناختی و اجتماعی .نشریه علمی آموزش و ارزشیابی.١١٧-١٤٠ ،)٤٧(١۲ .
صیف ،م .ح .)١۳۹٤( .ارائه الگوی روابط علّی جهتگیری هدف تحصیلی و درگیری شناختی :نقش واسطهای هیجانهای
تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی .دوفصلنامه علمی -پژوهشی شناخت اجتماعی.٧-۲١ ،)۲(٤ .

ضرغامی ،ف ،.و عالقبندراد ،ج .)١۳۹٤( .درمان شناختی رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده :بچههای سرحال
(کتاب کار) .تهران :ابنسینا.
علوی ،ز ،.قدمپور ،ع .ا ،.و غضنفری ،ف .)١۳۹6( .تأثیر آموزش خوشبینی به روش قصهگویی بر اختالالت رفتاری
دانشآموزان پسر پایه پنجم .مجله روانشناسی بالینی و شخصیت.٨٥-۹6 ،)۲(١٥ .

فتی ،ل ،.موتابی ،ف ،.محمدخانی ،ش ،.و کاظمزاده عطوفی ،م .)١۳٨٥( .راهنمای عملی برگزاری کارگاههای آموزش
مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان .تهران :دفتر امور زنان :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
فتی ،ل ،.و کاظمزاده عطوفی ،م .)١۳٨٥( .مهارت حلمسئله .تهران :دانژه.
فتی ،ل ،.و موتابی ،ف .)١۳٨٥( .مهارت روابط بینفردی مؤثر .تهران :دانژه.
قدسی ،ا ،.طالعپسند ،س ،.محمدرضایی ،ع ،.و محمدیفر ،م .ع .)١۳۹٨( .پیشایندهای درگیری تحصیلی :آزمون مدلی
براساس نظریه انتظار -ارزش .فصلنامه روانشناسی تربیتی.۲۳١-۲٥٧ ،)٥١(١٥ .
قدمپور ،ع .ا ،.میردریکوند ،ف ،.ا .و بیرانوند ،ک .)١۳۹6( .تأثیر آموزش معنادرمانی بر درگیری تحصیلی دانشآموزان.
فصلنامه تازههای علوم شناختی.٥۲-6١ ،)۲(١۹ .
کریمی ،ر ،.و روشنایی ،ع .)١۳۹٥( ،.کودکان شاد ،با اعتمادبهنفس و موفق .چاپ اول .تهران :بهار سبز.
کوئیلیام ،س .)١۳٨6( .مثبتاندیشی و مثبتگرایی کاربردی .ترجمه فریده براتیسده و افسانه صادقی .تهران :رشد.
لتهام ،گ .)١۳٨6( .تربیت مثبت .ترجمه مهدی قراچهداغی .تهران :قطره.

لیندنفیلد ،گ .)١۳٨٧( .اعتمادبهنفس در نوجوانان :چگونه نوجوانی مثبتنگر ،دارای اعتمادبهنفس و خوشحال تربیت
کنیم؟ ترجمه فرامرز سهرابی .تهران :پنجره.
مگیار ،م .ا .)١۳۹١( .فنون روانشناسی مثبت گرا :راهنمای درمانگران .ترجمه فریده براتیسده .تهران :رشد.
مهنا ،س ،.و طالعپسند ،س .)١۳۹٥( .رابطه بین حمایتهای محیطی و خودآگاهی هیجانی با درگیری تحصیلی :نقش
میانجی بهزیستی تحصیلی .مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی.۳۲-٤١ ،)٤(١6 .
میرکمالی ،س .م .)١۳۹١( .روابط انسانی در آموزشگاه .تهران :یسطرون.
نیکزادیپناه ،س ،.و محمدیان ،م .)١۳۹٥( .روانشناسی مثبتنگر در مدرسه .تهران :سخنوران.
وکیلی ،س ،.نقش ،ز ،.و رمضانی خمسی ،ز .)١۳۹٧( .نقش واسطهگری درگیری تحصیلی در رابطه بین هیجان تحصیلی
و پیشرفت .پژوهش در نظامهای آموزشی.6١٥-6۲٧ ،١۲ .

هوپر ،ج .)١۳۹٤( .راههای تقویت شادی ،اعتمادبهنفس و موفقیت کودکان :برنامه گامبهگام روانشناسی مثبت برای
شکوفایی کودکان .ترجمه دکتر علی اصغر کاکوجویباری و محدثه کاکوجویباری .چاپ اول .تهران :دانژه.
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 ارائه مدل علّی تابآوری تحصیلی براساس منبع.)١۳۹٨( . س، و غالمرضایی،. م، صادقی،. ا. ع، قدمپور،. م،یوسفوند
.١۳-۳٧ ،)٤٧(١۲ . نشریه علمی آموزش و ارزشیابی. کاربرد تحلیل مسیر:)کنترل (با واسطهگری درگیری تحصیلی
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