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 چكيده

آموزان مورد ت یید قرار در دانش ی مثبتها، رفتارها و شناختارتقاء احساسات را بر ن راثربخشی مداخالت مثبتها پژوهش زمينه:

نابراین، بآموزان مورد توجه قرار گرفته است. ها به منظور حفظ سالمت تحصیلی دانشمداخلهاین به همین دلیل امروزه توجه به . اندداده

ا هدف ب این پژوهش هدف:آموز  ت ثیر ب ذارد؟ دانش –تواند بر عواطف و روابط معلم میموزش مثبت آبستة  مس له این است که آیا

 آزمونآزمایشی و از نوع پیشطرح پژوهش، نیمه روش: .آموز انجام گرفتدانش –عواطف و روابط معلم  اثربخشی بستة آموزش مثبت بر

شکیل تمنطقة درودزن شهرستان مرودشت ششم ابتدائی  آموزان پایةکلیه دانش آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش راپس -

 21به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه ای چندمرحله تصادفیگیری نفراز این جامعه به روش نمونه 21دادند که از میان آنها تعداد می

( و 2113اخلة آموزشی مبتنی بر بستة آموزش مثبت کویلیام )نفری)گروه آزمایش و گروه گواه( به صورت تصادفی جای زین شدند. مد

ها از برنامة عاطفة مثبت و منفی به منظورگردآوری داده .جلسة یك ساعته برای گروه آزمایش اجرا شد 01( طی 2102گنزالز و همکاران )

ها، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده( 2100مورری و زوواک، )دانش آموز  -( و پرسشنامة روابط معلم 0188)واتسن و همکاران )

 –م نتایج نشان داد بستة آموزش مثبت موجب ارتقاء عاطفة مثبت و روابط معلها: يافتهمتغیره استفاده شد. ازآزمون تحلیل کواریانس چند

توان نتیجه ها مییافتهبراساس   گيری:نتيجه(. P<110/1آموز و کاهش عاطفة منفی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه گردید)دانش

ستة آموزش ب :كليدها واژه. گرددآموز دانش –موجب ارتقاء عواطف مثبت و بهبود روابط معلم  تواندمیبستة آموزش مثبت  گرفت که

 آموزدانش -مثبت، عواطف، روابط معلم 
Background: Research findings have confirmed the effectiveness of positive-focused interventions on 

enhancing the feelings, behaviors and positive cognitions of students. That is these of interventions are the 

focus of attention today in order to maintain academic health of students. So problem is, whether positive 

training package may effect on the emotions and the teacher-student relationships? Aims: This study 

examined the effectiveness of positive training package on the emotions and the teacher-student 

relationships. Method: Research design was semi-experimental and pretest- posttest type with control 

group. The study population included all of the male 6th grade students in Dorodzan Marvdasht. Of this 

students, 40 were selected through multistage random sampling as the samples of the research and randomly 

divided in two experimental (n=20) and control groups (n=20). The Experimental groups received  a positive 

training package based on Gonzalez et al (2014) and Qulliam (2003) in 10 one-hour sessions. For the 

collected data positive affect and negative affect Schedule (Watson et al., 1988), and teacher-student 

relationships scale(Murray& Zvoch., 2011) were used. For data analysis, multivariate analysis of covariance 

was used. Results: The results showed effectiveness positive training intervention enhanced positive affect 

and teacher-student relationships and reduce negative affect (p<0/001). Conclusion: It can be concluded 

that, positive training package can be enhancing the positive emotions and improved teacher-student 

relationships. Key Words: Positive training package, Emotions, Teacher - student relationships 
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 مقدمه

یری گهای اخیر متخصصان تعلیم و تربیت تمرکز و جهتدر سال

 واکنش های تنبیهیخود را تغییر داده و به جای پرداختن به تاکتیك

و به  یرانه را مد نظر قراردادهگرایانه و پیش گرایانه، راهبردهای پویش

دهند که محیط یادگیری مثبتی را هایی توجه نشان میها و راهشیوه

(. 2113)اورتسون، ایمز و ورشام،  ایجاد و از یادگیری پشتیبانی کند

ها، روانشناسی مثبت توجه خود را به سوی مدرسه این سالدر طول 

ه ینه صورت گرفتهای گوناگونی در این زممتمرکز کرده و پژوهش

(. از دیدگاه روانشناسی 2111)هوبنر، گیلمن و فورالنگ، است 

های اجتماعی شدن در درک مثبت، مدرسه به عنوان یکی از جای اه

گیری، اصالح و نهادینه سازی فزآینده نسبت به عواطف، شکل

)گنزالز و  ها و هنجارهای مثبت نقش قابل توجهی داردارزش

به عنوان بعد هیجانی رواندرستی فاعلی،  اطف(. عو2102همکاران، 

در  مهمی نقش که است یکی از موضوعات محوری در روانشناسی

عاطفه  (.2103دارد )لوکاس و دینر،  و زندگی آنها افراد رفتار

ان آموزهای زندگی دانش)احساسات و هیجانات( بر بسیاری از جنبه

ت ثیر می ر و... تگیری، تفکاز جمله رفتار، شخصیت، فرایند تصمیم

( شواهد مربوط به ساختار 0188و تلجن ) ، کالرکگذارد. واتسن

عاطفی را خالصه کردند و ال وی دو عاملی عاطفة مثبت و منفی را 

دهد که یك شخص تا چه میزان به ارائه دادند. عاطفة مثبت نشان می

کند. زندگی شور و شوق دارد و چه میزان احساس هوشیاری می

ی یك بعد ناراحتی درونی و اشتغال ناخوشایند را نشان می عاطفة منف

دهد و حاالت خلقی ناخوشایندی، مانند خشم، نفرت، بیزاری، گناه 

شود. عاطفة مثبت و منفی تجارب اساسی افراد را و ترس، را شامل می

کنند. عاطفة مثبت با حساسیت از رخدادهای زندگی آنان منعکس می

 ساسیت باال همراه است )بامن، کاشل و کهی،پایین و عاطفة منفی با ح

ند پذیری هست(. عاطفة مثبت ال وهای ذهنی و رفتاری انعطاف2116

نند. ککه رفتارهای فرد را در مقابل محیط و رفتار جدید کارآمدتر می

در مقابل عاطفه منفی با سطوح بیشتری از مشکالت جسمانی، روانی 

(. نتایج 2118)هو و گرابر،  تر رابطه داردو ادراک بهزیستی ضغیف

برخی از مطالعات نشان داده است که کمیت و کیفیت تجارب عاطفی 

ینی بهای تحصیلی، از طریو پیشمثبت و منفی  وابسته به موقعیت

ال وهای هیجانی و شناختی مربوط به سالمت، در تبیین اثربخشی 

د شباای برخوردار میهای تحصیلی، از نقش قابل مالحظهموقعیت

(. 2111؛ دینر و رایان، 2116؛ بامن و همکاران، 2118و لی،  )یو

ایمنولوژی نشان داده است که  -عصبی  –مطالعات اخیر روانی 

ی در شناسی و دشواربرخالف وقایع روانشناختی منفی که با آسیب

تنظیم عواطف همراه است، وقایع روانشناختی مثبت باکارکرد ایمنی 

نی و گای -نارگون عملکرد مرتبط است ) بدن و در نتیجه افزایش

(. همجنین عواطف مثبت بر بهزیستی، درک کنترل بر 2106، دیناری

ثبت و بینانه و مزندگی، سرزندگی و فعالیت، داشتن خودپنداره واقع

گذارد )ایمونز و مك تعامل انسانی )روابط بین فردی( ت ثیر می

(. 0381نژاد،  شبانی، امینی و بساکشیخ؛ هاشمی2113کالوگ، 

برعکس عاطفة منفی افکار و احساسات نامطلوب را به دنبال دارد. 

گاینی و دیناری  -نارگون ( و 0188نتیجه تحقیو واتسن و همکاران )

نشان داده است افرادی که گرایش به تجربة عواطف مثبت  (2106)

دارند در مقایسه با کسانی که میزان کمی عاطفة مثبت دارند، احساس 

تری روانی باالنمندی، شور و شوق، نشاط، اعتماد به نفس و سالمتتوا

 در خصوص به راهبرد دو که دریافتند (2112) ترنر و دارند. مایر

 با داربست عواطف راهبرد یك. هستند مفید کالس عاطفی داربست

 آموزاندانش ایجاد شایست ی بر که است یادگیری اهداف افزایش

 -رابطه معلم  مؤثر دی ر ایجاد اهبردر دارد. ت کید حوزه یك در

تواند بسیاری از دشواری است که بر اساس آن معلم می آموزدانش

های کالسی را برطرف کند و در های موجود در روابط و موقعیت

 دارد.تری برهای استوارتر و مطمئنتربیت صحیو شاگردانش گام

-اسی دانشآموز یکی از تعامالت بین فردی اسروابط معلم و دانش

-آموز در محیط مدرسه است که در تحول و پیشرفت تحصیلی دانش

 نقطة یك ( و2101،  توجهی دارد )مارتین و کولیآموزان نقش قابل

 محیط تا کندمی معلمان فراهم و مربیان برای فردی به منحصر ورودی

 -معلم  ارتباط ببخشند. بهبود را درس کالس و اجتماعی یادگیری

 و اجتماعی محیط با آمیزموفقیت انطباق اساس و ایهپ آموزدانش

آموز به دانش -(. روابط معلم 2117است )همر و پاینتا،  تحصیلی

و یکی از چهار اصل کلیدی  بخش اصلی آموزش و یادگیریعنوان 

ای برخوردار برنامه درسی در دورة دبستان از اهمیت قابل مالحظه

مثبت با معلمان رشد و پیشرفت (. ارتباط 2101است )مارتین و کولی، 

آموزان را ارتقاء می بخشد و ارتباط منفی با معلمان از رشد و دانش

نژاد، آورد )منصوریآموزان ممانعت به عمل میپیشرفت دانش

 آموزان با تماس متقابل با محیط(. دانش0312ییالق، بهروزی و شهنی

ا را در دکه آنهزننهایی میاجتماعی و تحصیلی خود دست به فعالیت

کند )فرر و آیندة خود کمك می دانش، شناخت و کنش و واکنش
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های اولیة زندگی به ویژه دوره ابتدایی به عنوان (. سال2113اسکینر، 

یك دوره حیاتی در تحول شناختی، عاطفی، اجتماعی و فیزیکی 

بودن برای  مهم آموزان نقش مهمی دارد. در این دوره احساسدانش

 زان اهمیت زیادی دارد و رفتار پرانرژی، تالش، پشتکار و آمودانش

 در واقع روابط اجتماعی درون کالس. ان یزدمشارکت آنها را بر می

ها به دلیل پیامدهای تحصیلی، رفتاری و های درس در این سال

اجتماعی به منزله جنبه هایی مهم از کالس درس و زندگی روزانه 

(. معلمان در کالس درس به 2100شوند )هیوز و چن، محسوب می

ی، گیرعامل تصمیمیکی از مهمترین مجریان برنامه درسی، عنوان 

برای یادگیری و  سازنده حال و هوای  ایجاد کننده جو عاطفی مثبت

 کالس نقش مؤثری بر ارتقاء، رشدیافت ی و اجتماعی شدن دانش

 -چ ون ی روابط معلم  (.2108آموزان دارند )هنری و تورسن ، 

وز مستلزم آمآموز و ت ثیر مثبت یا منفی نوع این ارتباط بر دانشدانش

آموزان است. برخی های سالم یا نامطلوب از سوی دانشدریافت پیام

هایشان حاوی طرد یا پذیرش است از معلمان به اینکه رفتار و پاسخ

ر مهم آموزان بسیاکنند، در حالی که این تفاوت برای دانشتوجه نمی

از کیفیت تعامل با معلم، بر ان یزش،  انتصور دانش آموز است.

عملکرد و درگیری آنها در فعالیت های یادگیری مؤثر است )مارتین 

(. از ابعاد مهم این تعامل مشارکت است. مشارکت 2101و کولی، 

ارتباط هیجانی و عاطفی بین معلم و دانش آموز و ماهیت متقابل این 

(. معلمانی که در مشارکت 2113ر و اسکینر، دهد )فررابطه را نشان می

هند. دآموز اختصاص میفعال هستند، زمانی را به ابراز عاطفه به دانش

قیت تواند سبب موفآموز، میمشارکت تقسیم شده بین معلم و دانش

(. رایان 2118آموزان و رضایت معلمان شود )اسکینر و گرین ، دانش

ند کنآموزانی که احساس مینش( دریافتند که دا0187و کرولینگ )

گر و حمایت کننده خود مختاری هستند، معلمانشان گرم، تسهیل

نسبت به دانش آموزانی که احساس و دیدگاه منفی نسبت به 

معلمانشان دارند، ان یزش درونی، شایست ی و اعتماد به نفس بیشتری 

 ههای مدرسه، از جملشود که بسیاری از ویژگیدارند. استدالل می

آموزان، مناسب نیست و بین معلم روابط خشك بین معلمان و دانش

آموزان روابط کمتر شخصی و مثبت برقرار است )اکلز و و دانش

آموز ضعیف (. وقتی کیفیت تعامل معلم و دانش0117همکاران،

 ه دانششود، بلکبه ارتباط برآورده نمی زباشد، نه تنها نیاز دانش آمو

                                                           
1. Challenge 

ی، کنند )بیرامثبات و زورگو تصور میادی بیآموزان معلمان را افر

 (.0310آذر و عالئی، هاشمی،  فتحی

دهد که جهت بر این اساس، در حال حاضر شواهد نشان می

افزایش عاطفة مثبت، کاهش عاطفة منفی و بهبود رابطه معلم دانش 

 ر نتوان با استفاده از مداخالت متمرکز بر روانشناسی مثبتآموز می

 آلن،)آموز ت ثیر گذاشت دانش -ء عواطف و تعامل معلم در ارتقا

شرانك و همکاران،  ؛2108برودریك، هاتی و واترز،  -کرن، ویال 

-؛ کرنیلیوس 2107مایمون،  -؛ شوشانی، استیتمز و  کانات 2107

(. آموزش مثبت یکی از اشکال 2112فردریکسون، ؛ 2116وایت، 

آماج قرار دادن عواطف متنوع روانشناسی مثبت است که هدف آن 

ناخوشایند، منفی و غیرقابل تحمل و تبدیل آنها  به عواطف مثبت از 

سازی مطلوب ومورد بحث قرار آموزی، تمرین، بهینهطریو مهارت

(. آموزش 2108دادن صحت افکار بدبینانه است )وایت و کرن ، 

ه ومثبت به عنوان قلب روانشناسی مثبت بر نقاط قوت، استعدادهای بالق

کند و تالش دارد تا شناخت و شکوفایی این استعدادها ت کید می

ردی کند به صورت فآموزان کمك میبیشتری از عواملی که به دانش

(. در  2100و بالندگی برسند، پیدا کند )واترز،  تحولو یا جمعی به 

آموزند که به جای سرزنش آموزان  میای دانشاین رویکرد مداخله

تی از خود داشته باشند، گذشته را با رضایتمندی و خود، تصور مثب

را به  0هاخشنودی به خاطر آورند و به آینده امیدوار باشند، کشاکش

 فرصت تبدیل کرده و برای مقابله با افکار منفی و سپس پذیرفتن افکار

از راهبردهای  مشکالتمؤثرتر کنار آمدن با مثبت به جای آنها  و نیز 

 بالقوه خود را تحقو هایستفاده کنند، تواناییای کارآمد امقابله

و هیجانات و عواطف خود را  از احساسات خود آگاه شوند بخشند،

؛  2103؛ وایت و مورای، 2106؛ واترز، 2102کنترل کنند )کیز، 

(. در طول دو دهه گذشته آموزش مثبت به 2103شوشانی و اسلونی، 

 وانشناسی مثبت ظهورعنوان هستة اصلی و یك شاخة رو به رشد از ر

ارنست، ن، سلی مکرده و مورد استقبال پژوهش ران قرار گرفته است )

شواهد  (.2106؛ 2107؛ وایت، 2111گیلهام، ریویچ و لینکینز، 

ننده کگر و حمایتدهند که تعامل و ارتباط تسهیلپژوهشی نشان می

 آموزان اصلی اساسی و مبنایی برای تحول سالمبین معلمان و دانش

آموز در مدرسه، یادگیری رفتارهای سازشی بیشتر، کاهش دانش

آوری و پیش یری از شکست و نارسایی رفتارهای پرخاش رانه، تاب
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ه است گذار در این زمیننماید و آموزش مثبت یك منبع ت ثیرفراهم می

آموزش مثبت ضمن کنترل (. 2102؛ واد، 2110)الد و بورگس، 

آموزان، تعامالت بین آنها و معلمان را عواطف  و تنظیم هیجان دانش

دهد. هم افزایش و مشکالت سازگاری و رفتاری آنها را کاهش می

 ه آیاال هستیم کؤپژوهش درپی یافتن پاسخی برای این ساین  در لذا

ش آموز اثربخدانش –بر عواطف و روابط معلم آموزش مثبت بستة 

 ؟است

 روش

- آزمونپیش طرح با آزمایشینیمه نوع از حاضر تحقیو روش

ه دانش کلی تحقیو این آماری جامعة. باشدگواه می گروه با آزمونپس

 آموزان سال ششم منطقه درودزن شهرستان مرودشت بودند که در

 روش زا استفاده با جامعه این مشغول به تحصیل بودند. از 17-16 سال

به این  .شدند انتخاب نفر 21 ای تعدادتصادفی چند مرحله گیرینمونه

منظور  ابتدا از بین دوبخش این منطقه، یك بخش انتخاب، و سپس 

مدرسه به شیوة تصادفی انتخاب شد.  3از مجموع مدارس این بخش 

نفر به صورت تصادفی  21آموزان مدارس انتخابی از مجموع دانش

انتخاب و به همین  روش در دو گروه جای زین شدند. در نهایت  یك 

و یك گروه به عنوان گروه  ( نفر 21)وه آزمایش گروه به عنوان گر

در نظر گرفته شد. مالک های ورود به مطالعه شامل  ( نفر 21)گواه 

و  گاهانه،آ تیرضا، 17-16اشتغال به تحصیل در سال تحصیلی 

 هایهای آموزشی بود. وجود بیماریعالقمندی به شرکت در جلسه

سه جلسه  ش ازطبی و روانپزشکی با تشخیص متخصص و غیبت بی

قبل از انجام در این پژوهش  .های خروج از مطالعه بودندمالک

های پژوهش پرسشنامههر دو گروه آزمایش و کنترل  در آموزش

رائه شد. ا بستة آموزش مثبت  بر مبتنی  ةشد و سپس مداخل تکمیل

 دوباره بر روی هر دو گروه  پرسشنامه آموزشیپس از اتمام جلسات 

. مطالعه با اخذ رضایت آگاهانه از تمام شرکت گردیدها اجرا 

کنندگان و با رعایت سایر مالحظات اخالقی از جمله محرمانه ماندن 

کنندگان و امکان ترک مطالعه در هر مرحله از اطالعات شرکت

 کنندگان اجرا شد. مطالعه توسط شرکت

 ابزار 

تسون )وا 0برنامة عاطفه مثبت و منفی برنامة عاطفة مثبت و منفی:

های برنامة صفت خلقی است. ماده 21(، شامل 0188و همکاران، 

                                                           
1. Positive and negative affect schedule 

عاطفه مثبت و منفی هیجانات و احساسات مختلفی را توصیف می 

کنند و هر کدام به یك مقیاس عاطفة مثبت و یا یك مقیاس عاطفة 

وی ها را بر رکنندگان تمام مادهبندی می شوند. شرکتمنفی گروه

 دهند. در این طیفز نوع لیکرت پاسخ میای ایك مقیاس پنج درجه

تجربه بسیار »بیان ر  3و عدد « عدم تجربه هیجان»نشان دهنده  0عدد 

باشد. برای هر آزمودنی نمره کل عاطفه مثبت از می« زیاد هیجان

های شرکت کننده در هر یك از ده صفت توصیف ر طریو جمع نمره

های و جمع نمرههیجانات مثبت و نمره کل عاطفة منفی، از طری

کننده در هر یك از ده صفت توصیف ر هیجانات منفی شرکت

(، 0382پور رودسری و دژکام )شود. پژوهش بخشیمحاسبه می

(، ساختار دو عاملی 0188همسو با نتایج مطالعة واتسون و همکاران )

برنامة عاطفه مثبت و منفی را در بین دانشجویان ایرانی، مورد ت یید 

( قابلیت اعتماد این آزمون را با 0188اتسن و همکاران )وقرار داد. 

هفته، برای خرده مقیاس عاطفة  8استفاده از روش باز آزمایی، با فاصله 

گزارش کردند.  60/1و برای خرده مقیاس عاطفة منفی  78/1مثبت 

( قابلیت اعتماد این 0382پور رودسری و دژکام )در پژوهش بخشی

و  86/1آلفای کرونباخ برای عاطفه مثبت مقیاس با استفاده از روش

 گزارش شده است. 60/1برای عاطفه منفی 

پرسشنامة ارتباط معلم و دانش آموز: فرم تجدید نظر شده: این 

 آموز توسط مورری و زوراکدهی دانشپرسشنامه  خودگزارش

گزینه از پرسشنامه دلبست ی والدین  01( با اقتباس 2100 )الف و ب

آموز ساخته دانش -ی استفاده در جو ارتباطی معلم و همساالن برا

باشد. این گویه می 06شده است. فرم تجدید نظر شده آن  شامل 

پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس ارتباط، اعتماد و بی ان ی است و 

رات باشد. نمای لیکرت میگذاری آن بر اساس طیف چهارگزینهنمره

 است. در پژوهش مورری و باالتر نشان ر کیفیت ارتباطی بهتر

(ضرایب آلفای کرونباخ برای سه خرده مقیاس 2100زوراک )

به دست  62/1و   182/1،  81/1ارتباط، اعتماد و بی ان ی به ترتیب 

آمد که نشان دهنده همسانی درونی خوبی است. نتایج تحلیل عاملی 

ای هسه عامل ارتباط، اعتماد و بی ان ی را نشان داد که موازی با عامل

نژاد و منصوری)همساالن است. در پژوهش  -مقیاس والدین 

( قابلیت اعتماد این پرسشنامه با روش ضریب آلفا 0312همکاران، 

برای کل مقیاس و خرده مقیاس ارتباط، اعتماد و بی ان ی به ترتیب 
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 زماییآدست آمد.  برای تعیین درستی به 73/1، 73/1، 81/1، 83/1

روش تحلیل عاملی ت ییدی استفاده شد که نتایج این پرسشنامه  از 

های ارتباط، اعتماد و های مربوط به  خرده مقیاسنشان داد ماده

ل آموز دارای بار عاملی قاببی ان ی پرسشنامة ارتباط معلم و دانش

، بوده و بر روی عامل مربوط به خود بار مثبت و 3/1تر از قبول، باال

 اند.داری داشتهمعنی
 

آموزش مثبت: بستة آموزش مثبت که در این مطالعه مورد بستة 

( و بسته 2113استفاده قرار گرفت، مبتنی بر بسته آموزشی کویلیام )

( بود. این برنامه 2102آموزش مثبت برگرفته از گنزالز و همکاران )

ای و هر هفته یك جلسه  در محل دقیقه 71جلسه 01آموزشی در 

رئوس مطالب جلسات  .ه شدآموزان آموزش دادتحصیل دانش

آمده  0طور خالصه در جدول مبتنی بر بستة آموزش مثبت به  مداخلة

.است

 

مبتنی بر بستة آموزش مثبت رئوس مطالب جلسات مداخلة. 0جدول  

 رئوس مطالب عنوان

 جلسه اول
 و اهداف انتخاببا مفهوم آموزش مثبت،  آشنایی تشریو فرآیند انجام کار، آشنا کردن اعضای گروه با یکدی ر، ایچاد رابطه اولیه،

 خان ی. برسرتکالیف توافو و هاآماج تشخیص

 دوم جلسه
های آن، تمرکز بر فرآیند تنفس در هر مرحله از تمرینات به منظور ارتقاء رواندرستی مرور تکلیف جلسه قبل، آموزش مثبت و تکنیك

 .جسمی و روانی

 جلسه سوم
ناکارآمد در  افکار ثبت هایبرگه بررسیگیری تفکر و ن رش، مثبت و مثبت اندیشی، چ ون ی شکلآموزش مرور تکلیف جلسه قبل، 

 ، تغییر تصاویر ذهنی، تجدید نظر در باورها.این افکارخودآیند با آموزان وچالشدانش

 چهارم جلسه
ی، عاطفی و سالمت بدن ،پایین حرمت خودبر  ، آموزش غلبهمرور تکلیف جلسه قبل، بیان عواطف و افکار مثبت و منفی و آرامش عضالنی 

 .های بحرانیذهنی، آموزش مدیریت فشار روانی در موقعیت

 پنجم جلسه
 جای زینی جهت اریرفتفنون  از استفاده مثبت، هایخودگویی تقویت زیربنایی، باورهای به نسبت آگاهی توسعهمرور تکلیف جلسه قبل، 

 سازی.ش شیوه توقف فکر و آرام، آموزمنفیافکار  جای به مثبت افکار

 ششم جلسه
رکز بر بدن و امتحان آن، تم –شیوه استفاده از تکنیك تمرکز ذهن . بدن و کاربردهای آن –مرور تکلیف جلسه قبل، تمرین تمرکز ذهن 

 .فرآیند تنفس در هر مرحله از تمرینات به منظور افزایش رواندرستی

 هفتم جلسه
آمدن و سازگاری با مشکالت، وارد کردن خنده به زندگی، ایجاد اعتماد به نفس، تعریف کردن لطیفه و کنارمرور تکلیف جلسه قبل، 

 .آینده زندگی در شرایط شده آموخته هایروش کارگرفتن به برای ایجادآمادگیبخش، خاطرات لذت

آگاه شدن از نقاط مثبت خود و دی ران، کنارآمدن با  تمرین مثبت زندگی کردن از طریو ایجاد رابطه مثبت،مرور تکلیف جلسه قبل،  هشتم جلسه

 های ارتقاء آن.سبك زندگی سالم و روشانتقادها، برقراری روابط خوب و اتخاذ روش عاری از سرزنش، 

ثبت در مهای آموزش های رسیدن به احساس مثبت  مانند کاشتن یك دانه و یا انجام کاری ارزشمند، بیان  پیاممرور تکلیف جلسه قبل، راه

 های رسیدن به احساس مثبت از طریو تجربه ارزشمند.ها، توضیو راهجهت کمك به انسان

 .آزمونها، گرفتن پسهای خود، تشکر از آزمودنیها، تمرین اعتماد به تواناییمرور جلسات قبل و گرفتن بازخورد از آزمودنی

 نهم جلسه

 جلسه دهم

 

 هايافته

یفی مربوط به متغییرهای پژوهش را در های توصیافته 2جدول 

 دو گروه نشان می دهد.

شود در گروه آزمایش مشاهده می 2همان گونه که در جدول 

نمرات عاطفة مثبت، ارتباط با معلم، اعتماد به معلم و به طور کلی 

آزمون افزایش و نمرات آموز در مرحله پسدانش -ارتباط معلم 

هت در این مرحله کاهش یافته است. جعاطفة منفی و بی ان ی با معلم 

بررسی تفاوت دو گروه در نمرات عواطف مثبت و منفی و روابط 

آزمون از آزمون تحلیل کواریانس آموز در مرحله پسدانش -معلم 

چندمتغیری )مانکووا( استفاده شد. قبل از به کارگیری این آزمون، 

دو  واریانسهای نرمال بودن متغیر و همسانی فرضجهت رعایت پیش

گروه، آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون لوین انجام شد. 

صل از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بر نمرات عواطف نتایج حا

 37/1(، ارتباط با معلم )=p 71/1(، عواطف منفی )=p 63/1مثبت )

p=( اعتماد به معلم ،)63/1 p=( و بی ان ی با معلم )32/1 p= در )

ای هکی از نرمال بودن توزیع نمرات بود. یافتهآزمون حامرحله پس

(، عواطف منفی =F 03/2مربوط به آزمون لوین برای عواطف مثبت )

(107/1 F=( ارتباط با معلم ،)38/0 F=( اعتماد به معلم ،)30/2 F= و)

(، =p 22/1داری  ) ( به ترتیب با سطو معنی=F 70/1بی ان ی با معلم )

30/1 p= ،)38/1 p=( ،)12/1 p=( و )22/1 p=آزمون  ( در مرحله پس

ای هدهد که فرض برابری واریانسبه دست آمد. این یافته نشان می

 آزمون برقرار است.دو گروه در مرحله پس
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معیار متغیرها در دو گروه انحراف میان ین و .2جدول  

 آزمون متغیر
 گواه آزمایش

نداردانحراف استا میان ین انحراف استاندارد میان ین  

 عواطف مثبت
آزمونپیش  63/36  83/2  33/38  72/2  

آزمونپس  83/22  08/3  0/36  13/7  

 عواطف منفی
آزمونپیش  23/21  62/7  03/27  18/3  

آزمونپس  73/06  62/2  31/21  03/7  

 ارتباط با معلم
آزمونپیش  23/22  20/2  27/22  32/2  

آزمونپس  00/28  78/2  23/23  61/3  

 اعتماد به معلم
آزمونپیش  03/02  32/3  73/03  73/2  

آزمونپس  33/06  61/2  17/03  36/2  

 بی ان ی با معلم
آزمونپیش  23/00  20/2  80/01  33/2  

آزمونپس  33/1  81/0  11/00  16/2  

آموزدانش –ارتباط معلم   
آزمونپیش  27/28  31/6  31/21  32/3  

آزمونپس  37/33  20/7  21/21  32/8  
 

 

دهد که سطو معناداری با ( نشان می3س، )جدول نتایج آزمون باک

( بدست آمده 122/0( و تحلیل واریانس )3) 0آزادی توجه به درجه

توان هم ونی باشد، که با احتمال زیاد میمعنادار می 322/1از 

های نتایج مربوط به بررسی شیب 2ها را پذیرفت. جدول واریانس

 دهد.رگرسیونی در متغیرهای پژوهش را نشان می
 

هم ونی واریانس ها.  آزمون باکس بررسی 3جدول  

22/62 آزمون باکس  
122/0 تحلیل واریانس  

0آزادی درجه  3 
2آزادی درجه  81/7123  

322/1 معناداری  
 

 

های انجام شده در خصوص نرمال داده به طور کلی با توجه به بررسی

وده است و با توجه ها نرمال باسمیرنوف داده -ها با آزمون کولموگروف 

باشد و عدم ها همسان میبه عدم معناداری آزمون باکس واریانس

ها توسط آزمون لون در متغیرهای معناداری خطای همسانی واریانس

ها همسان و توان بیان نمود شیب رگرسیون و واریانس دادهپژوهش می

مفروضات اساسی روش آماری پارامتریك و تحلیل کوواریانس چند 

یره )مانکوا( رعایت شده است. لذا پس از انجام محاسبات ذکرشده متغ

قابل  3تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام گرفت که نتایج آن در جدول 

 مشاهده است.

پالیی،  مانکوا )اثر های آزمون تمامی 3با توجه به نتایج جدول 

( >10/1P) سطو در روی(ریشه ویلکز، اثرهتلینگ، بزرگترین المبدایی

 از یکی در داشت حداقل بیان توانمی اساس این بر، باشند می دارمعنی

 رد ، عاطفه مثبت و عاطفه منفیدانش –روابط معلم  هایخرده مقیاس

 یدارمعنی تفاوت گواه و آزمایش دوگروه آزمون درپس و آزمونپیش

 غیرهکوواریانس چند مت تحلیل این تفاوت به بردن پی جهت. دارد وجود

 .شده است درج 7 شماره جدول در آن از حاصل نتایج که گرفت انجام

 داریمعنی حاکی از آن است که در مجموع تفاوت 7نتایج جدول 

-های روابط معلم  مقیاس عواطف مثبت، عواطف منفی و خرده  بین

 گواه و آزمایش دوگروه در آزمونپس و آزمونپیش آموز دردانش

 وجود دارد.
 

متغیرهای پژوهش در رگرسیونی هایشیب هم نی بررسی به طمربو . نتایج2جدول  

F متغیر آزمون()پیش   معناداری 

032/3 عواطف مثبت  182/1  

026/2  عواطف منفی  160/1  

073/3 ارتباط با معلم  110/1  

827/0 اعتماد به معلم  083/1  

272/2 بی ان ی به معلم  310/1  

آموزدانش –ارتباط کلی معلم   822/2  116/1  
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بر روی تفاضل نمرات عاطفه مثبت، عاطفه منفی و  . نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند متغیره )مانکوا(3جدول

 آزمونآزمون و پسآموز در پیشدانش –روابط معلم 

آزادیفرضیه درجه تحلیل واریانس مقدار نام آزمون آزادیخطای درجه   سطو معناداری 

633/1 اثر پیالیی  116/00  1 20 110/1  

023/1 المبدای ویلکز  116/00  1 20 110/1  

017/3 اثر هتلینگ  116/00  1 20 110/1  

رویبزرگترین ریشه  017/3  116/00  1 20 110/1  
 

 

 های آزمایش و گواهها در گروهمقیاسبر روی میان ین خرده چندمتغیره کواریانس . نتایج حاصل از تحلیل7جدول

مجذورات مجموع متغیرها آزادیدرجه  مجذورات میان ین   F معناداری اندازه اثر 

71/0113 عواطف مثبت  0 71/0113  82/33  31/1  110/1  

112/100 عواطف منفی  0 112/100  323/22  22/1  110/1  

23/178 ارتباط با معلم  0 23/178  81/33  20/1  110/1  

20/302 اعتماد به معلم  0 20/302  23/38  30/1  110/1  

لمعبی ان ی به م  83/238  0 83/238  13/62  37/1  110/1  

 

 

 گيریبحث و نتيجه

مثبت بر  بستة آموزش اثربخشی پژوهش این انجام از هدف

 کوواریانس تحلیل آموز بود. نتایجدانش -عواطف و روابط معلم 

معلم  عواطف و روابط برآموزش مثبت بستة  که داد نشان چندمتغیری

ان داد نش این پژوهشهای رکلی یافتهآموزان مؤثر بود. به طودانش –

مثبت موجب افزایش عاطفه مثبت، ارتباط و اعتماد  بستة آموزشکه 

-عاطفه منفی و بی ان ی معلم با دانش آموزان وکاهشمعلم با دانش

سته بآموزان در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. این یافته که 

در  عاطفة منفی مثبت موجب افزایش عاطفة مثبت و کاهش آموزش

ن و سلی مهای یافته به دست آمده از شود با نتایجآموزان میدانش

(، وایت و 2102(، گنزالز و همکاران )2102(، کیز) 2111همکاران )

در تبیین این  همسو است.( 2108و آلن و همکاران ) (2103مورای) 

ی خلقی هادربرگیرنده حالت مثبتعاطفة توان گفت که یافته می

ت از جمله شادی، احساس توانمندی، شور و شوق، تمایل عالقه مثب

انمندانه، فعاالنه، تو آموزان با عاطفة مثبتو اعتماد به نفس است. دانش

توام با شور و نشاط و اعتماد به زندگی ن اه می کنند، امیدوارند و در 

 هایحلهن ام مواجهه با کشاکش برای رسیدن به هدف خود، از راه

ا با دیدی هآنها در هن ام رویارویی با بحران کنند.استفاده میمتفاوتی 

و به جای دلسردی و  ن رندهای موجود میبینانه به کشاکشخوش

در تبیین  کنند که مسائل را به نحو مناسب حل کنند.یاس تالش می

ت آموزش مثب گفت کهتوان دست آمده در این پژوهش مینتایج به

 شود وآموزان میهیجانات مثبت در دانششدن عواطف و باعث فعال

شود که عواطف منفی که نقشی اساسی در کاهش مانع از این می

لی من )سرواندرستی فاعلی آنها دارد، جای زین عواطف مثبت شوند 

هایی آنها به سمت . در نتیجه چنین مداخله(2111میهالی، و سیکزنت

فتاری به سالمت ر های مثبت اجتماعی متمایل می شوند و نسبتجنبه

 کنند. و ارتباطی خود احساس مسئولیت بیشتری می

آموزان  دارای عاطفة منفی در مواجهه با دانشاز سوی دی ر، 

ل حشرایط تنش ر اعتماد چندانی به خود ندارند و به جای امتحان راه

کنند.  همچنین های مناسب جهت حل مس له، معموال از آن پرهیز می

آزردگی همراه است. حساس درماندگی خشم و روانعاطفة منفی با ا

آموزند که به جای آموزان میاز طریو بستة آموزش مثبت، دانش

سرزنش خود، تصور مثبتی از خود داشته باشند، گذشته را با رضایت 

مندی و خشنودی به خاطر آورند و به آینده امیدوار باشند )وایت و 

ا بدیل کرده و برای مقابله بها را به فرصت ت(، کشاکش2103مورای، 

ؤثرتر مافکار منفی  و سپس پذیرفتن افکار مثبت به جای آنها  و نیز 

، ای کارآمد استفاده کنندمشکالت از راهبردهای مقابلهکنار آمدن با 

های بالقوه خود را تحقو بخشند، از احساسات خود آگاه شوند توانایی

  (.2108ن و همکاران، و هیجانات و عواطف خود را کنترل کنند )آل

نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که  عالوه بر این

ارتباط و اعتماد میان معلم و دانش افزایش موجب آموزش مثبت  بستة

آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید. آموز در پس

وز مآهای توصیفی مربوط به ارتباط و اعتماد میان معلم و دانشیافته

آزمون نیز حاکی از آزمون در مقایسه با مرحله پیشدر مراحل پس
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 دانشدر افزایش ارتباط و اعتماد میان معلم و  آموزش مثبتت ثیر بستة 

نظر  از این این پژوهشبود. بر این اساس، نتایج آموزان گروه آزمایش 

 انشدبر افزایش ارتباط و اعتماد میان معلم و آموزش مثبت  که بستة

(، شرانك و 2112های فردریکسون )با یافتهگذارد، ت ثیر میزان آمو

( و وایت و 2100(، واتر )2118(، اسکینر و گرین )2107همکاران )

ت که توان گفها میتبیین این یافتهدر ( همسو می باشد. 2108کرن )

گیرند که چ ونه فعاالنه و آموزان یاد میدانشآموزش مثبت با 

خاطرات، احساسات و افکار خود روبرو شود.  مشتاقانه با عواطف،

گریزند، بلکه در هر بنابراین آنها از مشکالت روانشناختی نمی

وزان آمعبارت دی ر، دانشآموزند. به پذیری را میشرایطی، انعطاف

شده و  سازیاز طریو آموزش مثبت با غلبه بر گذشته و آینده مفهوم

ناخوشایند گذشته و ن رانی حضور در لحظه حال، خود را از تجارب 

کنند. بر این اساس رفتارهای سازگارانه و نسبت به آینده رها می

های روانشناختی مثبت و به دنبال آن کیفیت رابطه آنها با معلم حالت

 آموزان از طریوکند. از سوی دی ر دانشبهبود و افزایش پیدا می

رده بوی پی  آموزش مثبت به اعتماد، درک احساسات معلم و همدلی

ظه ای با فاصله زیاد، به انسانیت لحهای فاضلهو معلم نیز به جای مدینه

آموزان دست پیدا به لحظه در کالس درس و رابطه مثبت با دانش

آموزش مثبت و به تبع از طریو آموزان کند. عالوه بر این، دانشمی

ؤال که س گیرندآن ارتباط سازنده با معلمان و اعتماد به آنها یاد می

های یادگیری و اداره مدرسه مشارکت کنند و بپرسند، در فعالیت

دهد، حو اظهارنظر داشته باشند. در درباره آنچه در مدرسه روی می

 اگر رابطه نباشد، آموزش معنی ندارد.حقیقت 

نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که بستة همچنین 

آموز در ان معلم و دانشبی ان ی میکاهش  موجب آموزش مثبت

 آزمون در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید.مرحله پس

(، 2110های مولر )های به دست آمده در پژوهشاین نتیجه با یافته

باشد.  در تبیین این ( همسو می2102( و دوتا )2118بیکر و همکاران )

دانش  با لممع یکسویه ارتباط توان اظهار داشت که برقراریها مییافته

 منفعل پایین، خودکارآمدی آموزان،دانش از پایین انتظار آموزان،

 سویهیک و خشك فضای و یادگیری هن ام به آموزاندانش داشتنن ه

ی ویژگ مهمترین از که آموزان،دانش فردیت به عدم احترام با توأم

ن باشد، به افزایش بی ان ی بیبدون آموزش مثبت  می کالس  های

 چنانچه آموزان دانش یادگیری و گرددآموزان منجر میم و دانشمعل

دانش  با رابطه مقدم خط آنجا که معلمان دراز  .شود نمی انجام ،باید

استفاده آنها از بسته آموزش مثبت در تدریس، عالوه  هستند، آموزان

 بر یادگیری کارآمدتر و آموزش متناسب با نیازهای دانش آموزان، به

 آموزانهای شخصیتی و همدلی با دانشویژگی عمیو معلمان درک

 برای آموزدانش و معلم اعتمادآمیز و ثرؤم ةرابط .کندکمك می

به نظر ویلیام گلسر اولین شرط برای ترغیب  .ست ضروری یادگیری

، حذف ناسبو م کیفی ارافراد به انجام کار با کیفیت و عملکرد و رفت

 استموز آین روابط معلم و دانشو بی ان ی یا شکاف بترس و اجبار 

 و آموزاندانش دل در را خودش که معلمی آن ستا هنرمندی چه و

  دهد. جای آنها مطلوب دنیای یا

هایی مواجه   هر پژوهشتتتی در مراحل مختلف خود با محدودیت    

نده های مشتتتابه در آیگردد که بیان آنها در بهبود کیفیت پژوهشمی

ه این پژوهش، آن بود که مداخلة    مؤثر خواهد بود. محدودیت عمد    

، روآموزان ابتدایی صتتورت گرفت. از اینآموزشتتی صتترفاً در دانش

کان         به ستتتتادگی ام قاطع دی ر  به م تایج  هد بود   تعمیم ن . پذیر نخوا

ه های خودگزارشی ب محدودیت دی ر، عالوه بر استفاده از پرسشنامه   

یل ز           به دل تار واقعی، عدم انجام مطالعه پی یری  د مان محدو  جای رف

شتتتود پژوهشتتتی مشتتتابه این پژوهش بر روی  بود. لذا، پیشتتتنهاد می

آموزان مقاطع مختلف با گنجاندن مطالعه پی یری انجام شود تا  دانش

بتوان اثربخشی این روش آموزشی را با توجه به جنسیت تعیین نمود.    

ربوط های معالوه بر این، مقایستته نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش

های آموزشتتی برای بررستتی اثربخشتتی آنان بر  مال ستتایر روشبه اِع

 شود.آموز پیشنهاد میدانش -عواطف و  روابط معلم 

 منابع
(. مقایسة رواندرستی و 0316انتظاری شبستر، فائزه و خادمی، علی ) 

های خلو و خو در دانشجویان بر اساس رشتة تحصیلی. توانمندی

 .283-310(، 77)06 مجلة علوم روانشناختی،

(. تحلیل عاملی ت ییدی 0382) حمودو دژکام، م باسبخشی پور رودسری، ع

  .330-373 (،37 )2، مجلة روانشناسیمقیاس عاطفه مثبت و منفی. 

(. 0310) پروانه ،عالئی؛ اسکندر، آذر فتحی ؛تورج ،هاشمیور؛ منص، بیرامی

 نقش :مدارس راهنمایی دختر نوجوانان در سایبری و سنتی قلدری

 8 ،صلنامه روانشناسی تربیتیفآموز. دانش معلم ارتباط فیتکی

(27،) 063-032.  

(. ارائة مدل 0316پربرکاوشی، محبوبه، برجعلی، احمد و کیامنش، علیرضا )

واهی خگرایی تحصیلی بر اساس نهاییبینی تعللجهت پیش

آموزان دبیرستانی. چندبعدی و عواطف مثبت و منفی در دانش

 .763-780(،  61)06علوم روانشناختی، مجلة

http://journals.atu.ac.ir/issue_501_587_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+8%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+26%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1391%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-237.html
http://journals.atu.ac.ir/issue_501_587_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+8%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+26%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1391%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-237.html
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