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 آموزانهای تحول مثبت نوجوانی با پيشرفت تحصيلی دانشرابطه مؤلفه
 1خديجه مرادی

The relationship between positive youth development components and academic 

achievement in students  
Khadijeh Moradi1 

 چكيده

ا باشد و تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است، اما آیآموزاک مرتبط میمتعددی با پیشرفت تحصیلی دانشعوامل  زمينه:

 ن پژوهشهدف از ای هدف:آموزاک ارتباط داشته باشد؟ تواند با پیشرفت تحصیلی دانشهای تحول مثبت نواجوانی هم میمؤلفه

دورة  آموزاکشهمبستگی در دان-این پژوهش توصیفی روش:بود. آموزاک شدانپیشرفت تحصیلی  تحول مثبت با  رابطة بررسی

 ایخوشه گیرینمونه روش با نفر پسر( 211نفر دختر،  211آموز )دانشنفر  411دوم متوسطه شهر تهراک بود. بدین منظور تعداد 

تحول مثبت نوجواناک آرنولد و همکاراک  پرسشنامة گیری این پژوهش. ابزارهای اندازهشد انتخاب ایفی طبقهدتصا ای ومرحله چند

شایستگی؛ اعتماد؛ خلو و خو؛  هایمؤلفه که بین داد نشاک پیرسوک همبستگی نتایجها: يافتهآموزاک بود. و معدل دانش (2104)

ریانس، تفاوت نتایج تحلیل وا. (>11/1pداشت ) وجود معناداری مثبت رابطة پیشرفت تحصیلی ارتباط و مشارکت با مراقبت؛

ها در مؤلفه های شایستگی؛ اعتماد ؛ خلو و خو؛ مراقبت؛ آموزاک دختر و پسر  نشاک داد. این تفاوتمعناداری را بین دو گروه دانش

 های تحول مثبت به طور معناداری نمرات باالتری نسبت به پسراکدار بودند، گروه دختراک در تمامی مؤلفهارتباط و مشارکت  معنی

تواند می آموزاک دارد ونقش مهمی در پیشرفت تحصیلی دانش نوجوانی های تحول مثبتمؤلفه گيری:نتيجه .(>10/1pد )داشتن

 آموزاکدانش ،پیشرفت تحصیلی تحول مثبت نوجوانی، واژه كليدها: آموزاک شود.منجر به بهبود پیشرفت تحصیلی دانش
Background: Many factors are related to students’ academic achievement and many studies have 

been conducted in this regard, but can the components of positive youth development also be 

related to students' academic achievement? Aims: The aim of the present study was to investigate 

the relationship between positive youth development and students' academic achievement. 

Method: The present study was descriptive-correlational on high school students in the city of 

Tehran. To this aim, 400 students (200 girls, 200 boys) were selected by multistage cluster 

sampling. Measures used in this study were the Arnold et al. (2014) Positive Youth Development 

Questionnaire and the students' GPA. Results: The results of Pearson’s correlation analysis 

showed that there were significant positive associations between the components of competence, 

confidence, mood, caring, connection, and contribution with academic achievement (p<0.05). 

Results of analysis of variance indicated significant differences between the two groups of boys 

and girls. These differences were significant in the components of competence, confidence, 

mood, caring, connection, and contribution. The female group significantly scored higher than 

boys in all components of positive of positive youth development (p<0/01). Conclusion: The 

positive youth developmental components play an important role in students' academic 

achievement and can lead to improved academic achievement. Key words: Positive youth 

development, Academic achievement, Students 
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 مقدمه

رد، امروزی یکی از عالیم موفقیت ف ةدنیای پیشرفتبدوک شك در 

باشد که بدوک آک توسعه و ترقی هیچ کشوری پیشرفت تحصیلی می

رفت مستقیم با پیش ةپذیر نخواهد بود. ترقی هر کشوری رابطامکاک

علوم و دانش و تکنولوژی آک کشور دارد و پیشرفت علمی نیز حاصل 

صیلی شده باشند، پیشرفت تحشود مگر اینکه افراد خالق تربیت نمی

ضمن اینکه در توسعه و آبادانی کشور مؤثر است در سطوح عالی 

منجر به یافتن شغل و موقعیت مناسب و در نتیجه درآمد کافی می

های تحصیلی برخوردارند، که از موقعیتی آموزانشود. دانش

حیه نگرند. در جامعه با رواحترام به آناک میة خانواده و جامعه با دید

های ها از هزینه و نشاط بیشتری حضور خواهند یافت و در کنار این

شود، آموزش و پرورش تحمیل می گزافی که از افت تحصیلی بر

وری و بهبود کیفیت نظام آموزشی کاسته خواهند شد. دستیابی به بهره

، )اکبریکشورها دانست  ةتواک اثرگذارترین عامل در توسعرا می

همه  ةتوسع ةای چوک ژاپن در زمینکشورهای پیشرفتهتجارب (. 0314

گذاری بر روی منابع آموزشی و انسانی جانبه نیز حکایت از سرمایه

دارد. در راستای دستیابی به این اهداف بهبود کیفیت موقعیت 

تحصیلی از جمله اهداف اساسی برنامه های آموزشی است. در حالی 

 ها و دستهای خانوادهکه امروزه افت تحصیلی یکی از نگرانی

اندرکاراک تعلیم و تربیت است. از جمله موضوعات مورد عالقه 

ثر در ؤتربیتی یافتن شرایط و امکانات الزم و منظراک علومصاحب

جهت تحصیلی موفو و پیشرفت تحصیلی است. اما عدم موفقیت در 

ساز مشکالت فردی و اجتماعی و انحراف از دستیابی به تحصیل زمینه

داف سیستم آموزش است. محققین عوامل مختلفی را در پیشرفت اه

ای هاند. اما با توجه به تفاوتآموزاک دخیل دانستهتحصیلی دانش

ك تواک به عنواک یفرهنگی و تغییرات سریع عوامل در طول زماک نمی

قانوک عمومی و کلی، علل خاصی را برای جوامع مطرح نمود. زیرا 

سبت جامعه، نگرش مردم به تحصیالت، قوانین بافت فرهنگی و ن

سطح درآمد والدین و غیره، همه از عواملی هستند که به طور اخص 

ذارند. منابع گدر یك جامعه بر شکست یا موفقیت تحصیلی ت ثیر می

موجود نشاک می دهد که آموزش به طور کلی تحت ت ثیر پنج عامل 

هر  است کهفراگیر آموزش گر، برنامه، تجهیزات و محیط آموزشی 

توانند در هایی است که مییك از عوامل مذکور دارای ویژگی

                                                           
1. Positive psychology approach 

 سیف،) پیشرفت تحصیلی و یادگیری ت ثیرات متفاوتی داشته باشند

0314.) 

 هایمالک از یکی تحصیلی پیشرفت میزاک که این به توجه با

 ت ثیرگذار متغیرهای بررسی و کشف است، آموزشی نظام کارآیی

 در مؤثر متغیرهای بینیپیش و بهتر شناخت به تحصیلی، عملکرد بر

 تحصیلی پیشرفت با که متغیرهایی بررسی بنابراین .انجامدمی مدرسه

 تعلیم و تربیت نظام در تحقیو اساسی موضوعات از یکی دارد، رابطه

 از یکی یادگیرندگاک تحصیلی (. پیشرفت0313)غالمی،  است

 برای. شودمی محسوب معلماک عملکرد ارزیابی هایمالک مهمترین

 برای علمی آناک هایتوانایی معرف تحصیلی معدل نیز آموزاکدانش

 شاید .است باالتر تحصیلی هایدوره و اشتغال و کار دنیای به ورود

 از بسیاری و تربیتی پردازاکنظریه که باشد اهمیت همین علتبه

 پیشرفت بر مؤثر عوامل شناخت بر را خود هایپژوهش پژوهشگراک،

طالبی،  و رستگار، صیف، محمودیاک) اندکرده تحصیلی متمرکز

0314.) 

یکی از روی آوردهایی که به مقولة پیشرفت تحصیلی توجه 

و  0141است. از دهه  0نموده است، روی آورد روانشناسی مثبت گرا

 شناختی و نقصشروع جنگ جهانی دوم، روانشناسی بر روی آسیب

انسانی متمرکز شد و به طور پیوسته بر روی عملکردی کارکردهای 

ها و هیجانات منفی انساک مانند اضطراب و افسردگی فعالیت جنبه

داشت. در سالیاک اخیر پژوهشگراک حوزه روانشناسی از فعالیت بر 

های منفی و نقایص انسانی فاصله گرفته و بیشتر بر روی روی جنبه

و روی آورد آسیب  ارتقای سطح سالمتی و بهزیستی توجه دارند

(. برخالف 2113اند )گیلمن و هابنر، شناختی را مورد انتقاد قرار داده

داند، روی این دیدگاه که سالمتی را با عدم بیماری یکی می

ید ت ک "بد یا بیمار بودک"به جای  "خوب بودک"آوردهای جدید بر 

های  (. این تغییر جهت و عالقه از جنبه2113)گیلمن و هابنر،  کندمی

های مثبت و شکوفایی انساک باعث به وجود آمدک شاخة منفی به جنبه

گرا شده است. این جدیدی از روانشناسی به نام روانشناسی مثبت

شاخه جدید که به سمت انطباق و سازش با تغییرات و مشکالت 

 های مثبت و باال بردک سطحزندگی تمایل دارد، باعث ایجاد ویژگی

(. به عبارت 2102ود )پیترسوک و سلیگمن، شو کیفیت زندگی می

دیگر روانشناسی مثبت گرا به جای مشکالت روانی، عمدتا بر 
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روانی افراد تمرکز یافته است. از این منظر عدم وجود نشانه سالمت

های بیماری، شاخص سالمتی نیست، بلکه سازگاری، شادمانی، 

انگر ست نشهای مثبتی از این داعتماد به نفس، رضامندی و ویژگی

ت های سازی قابلیسالمتی بوده و هدف اصلی فرد در زندگی، شکوفا

(. پیترسوک و سلیگمن 0118خود است )ریف، الو، اسکس و سینگر، 

گویند نقاط قوت شخصیت، صفات سازش یافتگی هستند ( می2102)

ه عنواک ب گرا روانشناسی مثبتتواند پرورش و توسعه یابند. که می

روانی، نقاط قوت و فضائل سالمت، دگی خوبمطالعه علمی زن

یندهایی که منجر به شکوفایی و یا عملکرد آشرایط و فر و انسانی

(. با توجه به 2111)گابل و هید،  تعریف شده است ،شودمطلوب می

کز بر ها متمراکنوک بیشتر پژوهشگرا، هماهمیت روانشناسی مثبت

اک باشد. روانشناسمیعوامل محافظت کننده و ارتقای سطح سالمتی 

اند که انساک باید انرژی خود را به جای دیگر متوجه این امر گردیده

 تمرکز بر هیجانات منفی مانند اضطراب و افسردگی باید صرف جنبه

(. ظهور و رشد 2104اش کند )سلیگمن و میهالی، های مثبت تجربه

، بینیهایی مانند امید، خوشگرا، نقش مؤلفهروانشناسی مثبت

 شادکامی و رضایت از زندگی را در جهت ارتقای سطح سالمت

روانی مورد ت کید قرار داده است. راهبردهای جدید سازماک بهداشت 

داز انکند که کانوک و تمرکز مطالعات باید چشمبیاک می 0جهانی

ی هاسالمتی را مد نظر قرار دهد. مطابو با این دیدگاه، هدف پژوهش

ذهنی، مطالعه و فهم عواملی است که باعث ایجاد  مبتنی بر بهزیستی

ین شود. اها و استانداردهای زندگی میاحساس خوبی نسبت به ارزش

شاخه جدید از روانشناسی اساسا به مطالعه علمی نقاط قوت و 

 (. 2102پردازد )پیترسوک و سلیگمن، ها میتوانمندی

 مر گردید کهمنجر به این ا روانشناسی در گرامثبت دیدگاه ورود

هایش داشته باشد. این فرد دیدگاه مثبتی نسبت به خود و توانایی

 در جدیدی هاینظریه و روی آوردها دیدگاه مثبت منجر به ارائة

 روی آوردها این جمله از. است شده روانشناسی مختلف هایشاخه

 این روی آورد .کرد اشاره 2به روی آورد تحول مثبت جوانی تواکمی

 تواکنمی که هستند افرادی نوجواناک) مقابل روی آورد کمبود در که

قرار  (2104گاک،  -بروکس  و کرد )روث مدیریت و مهار را آناک

                                                           
1. The world health organization 
2. Psychology youth development 
3. Caring 
4. Character  

 که داردمی بیاک و دارد ت کید انساک تحول نسبی تغییرپذیری دارد، بر

ویژگی و لتحو حال در فرد میاک روابط متقابل ت ثیر ویژگی پیامد این

 بوم فرهنگ، خانواده، و یك سو از روانشناختی، و زیستی های

 این .است دیگر سوی از تاریخی دورة و محیطی زیست و فیزیکی

سوک، بن) انجامدمی مثبت تحول به بافت و فرد بین متقابل تعامالت

 ( برای2104. لرنر و همکاراک )(2117 اسکالس، هامیلتوک و سیسم،

مدل "به  معروف ایمؤلفه پنج مدل نوجوانی مثبت تحول سازیمفهوم

1C" 7و شایستگی 1، اعتماد1، ارتباط4، خلو و خو3شامل: مراقبت که 

برنامة تحول مثبت از طریو درگیر کردک  .اندداده ارائه است، را

نیروهای بالقوه افراد منجر به ت ثیرات مثبت عمیو و رشد همه جانبه 

باقی فرآیندهای انطشود. تحول مثبت بیشتر بر، نقاط قوت و فرد می

هایی که افراد برای موفقیت کند. این روی آورد، حمایتت کید می

ها نیاز دارند را فراهم میدر دورة زندگی و مواجهه شدک با چالش

دانند که چگونه از مشکالت ها، افراد میکند و براساس این حمایت

(. 2111اجتناب کنند و یا بر مشکالت فائو شوند )لرنر و استنبرگ، 

تواک به افزایش های تحول مثبت، میاز طرف دیگر، با استفاده از برنامه

ها، جواناک ها، نیرومندسازی جواناک و قوت بخشیدک به خانوادهمهارت

کار گرفت و در شاک در جامعه بههای واقعیها و فعالیترا در نقش

رسیدک آنها به سالمت جسمی، جنسی و روانی کمك کرد )گوین، 

 (.2101فروک، گلوپن و مارخام،   -د دیوی

یکی از فرضیات برنامه تحول مثبت نوجوانی آک است که تحول 

مختلف  هایهینطور مثبت با پیشرفت نوجواناک در زممثبت نوجوانی به

 هایپژوهش مثبت، تحول اهمیت به توجه باو تحصیلی رابطه دارد. 

پژوهش موسوی،  .اندپرداخته آک با مرتبط عوامل بررسی به متعددی

( نشاک داد که مؤلفه های تحول مثبت 0317دبیری و نصیری پور )

بینی افسردگی دارد. هم چنین پژوهش حسین نقش معناداری در پیش

 مثبت تحول برنامة( حاکی از آک بود که 0317آباد، نجفی و رضایی )

بر رضایت از زندگی و خودکارآمدپنداری نوجواناک مؤثر  نوجوانی

(؛ 2104های آرنولد، نوت و مینهلد )چنین نتایج پژوهشاست. هم

 روزرو  اکسلز؛ (2101) آدلمنو  لوریت(؛ 2101کالرک و کمیش )

(؛ مك دونالد، داتریك، 2101(؛ ما، فیلیپس، لرنر و لرنر )2101)

5. Connection 
6. Confidence 
7. Competence 
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 ( و چن2101و کوهن ) (؛ والتوک2100آدامز و ریچموند ) -کاسل 

( حاکی از ت ثیر تحول مثبت بر پیشرفت تحصیلی 2104لین ) و

( نیز با بررسی رابطه تحول مثبت نوجوانی 2101ساک )نوجواناک است. 

 738آموز مقطع متوسطه )دانش 0112با رضایت از مدرسه بر روی 

 ینیبشیدختر( دریافت که تحول مثبت نوجوانی نقش پ 102پسر و 

پژوهش  نتایج کننده در رضایت از مدرسه در نوجواناک دختر داشت.

 که یآموزاندانش دهدیم ( نشاک2101) و همکاراک ماری دی

 درک شده است، تحول مثبت به آناک آموزش داده یهامؤلفه

 گزارش را خودکارآمدی باالتری دارند، خود به نسبت یترمثبت

تحصیلی  لحاظ از و دهندیم نشاک بیشتری مشارکت و تالش ،دهندیم

آموز پایه هفتم و دانش 323( با بررسی 2107دومینو ) ترند.موفو

 01تحول مثبت نوجوانی به مدت  یهاشرکت این افراد در برنامه

مدرسه  یهاجلسه دریافت که توجه به نقاط قوت جواناک و تغییر برنامه

و ایجاد رویکرد جایگزین،  2به قوت نگر 0نقصاک نگر آورد از روی

اجتماعی و  یهاآموزاک و بهبود مهارتباعث تغییر رویه دانش

شایستگی اجتماعی ایشاک چه در داخل کالس و چه بیروک از آک 

که  شودیخواهد شد و باعث افزایش پیشرفت تحصیلی در نوجواناک م

 با اصول تحول مثبت نوجوانی همخوانی دارد.

 عواملی ایدب تحصیلی پیشرفت و یادگیری موضوع اهمیت دلیل به

 و یافته را شودمی یادگیری یادگیرندگاک بهبود و پیشرفت باعث که

عدم توجه به متغیرهایی همانند تحول مثبت فراگیراک . تقویت نمود

 کند می روزب تحصیلی پیشرفت زمینة در که است مشکالتی از یکی

 هایتن شده و درنمایاک  تحصیلی عملکرد، افت در ضعف شکل و به

هایش ها و پتانسیلدیدگاه منفی یادگیرنده نسبت به توانایی به منجر

 ومزل پیشرفت تحصیلی، ممفهوبا توجه به اهمیت  بنابراین. شودمی

 ینا بهتر درک بهمتغیرهای مرتبط با آک  موشکافانه و قیود سیربر

قصد  پژوهشاین مید. لذا نجاا هداخو آک قیود رثاآ شناسایی و مفاهیم

دارد به این سئوال پاسخ دهد که آیا بین مؤلفه های تحول مثبت و 

 آموزاک رابطه وجود دارد؟پیشرفت تحصیلی دانش

 روش

 این پژوهش جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش: طرح

است. جامعة آماری پژوهش، شامل همة  همبستگی نوع از و توصیفی

گانة آموزش  01آموزاک دختر و پسر دورة دوم متوسطة مناطو دانش

                                                           
1. Defective approach 
2. A strong approach 

بود. برای انتخاب  0311-11و پرورش شهر تهراک در سال تحصیلی 

ای ای و سپس روش طبقهای چندمرحلهنمونه، ابتدا از روش خوشه

 ةمنطق نجپ به تهراک شهرنسبی استفاده شد؛ بدین صورت که نخست 

 ةحلمر در شد؛ میتقس شرق و غربمرکز،  جنوب، شمال،جغرافیایی 

اب انتخ یی، یك منطقة آموزش و پرورشایجغراف ةمنطق هر از بعد،

مدرسه دورة دوم  ی یكتصادف صورتبه منطقه هر از سپس شد.

 انتخاب پسرانه مدرسه دورة دوم متوسطه یك و دخترانه متوسطه

آموز دختر و پسر از مناطو آموزش و دانش 411آنگاه، تعداد  .شدند

درصد )با توجه  41به  11ترتیب به نسبت تقریبی پرورش منتخب، به

 به درصد دختراک و پسراک در جامعه پژوهش( انتخاب شدند. 

 ابزار 

: مقیاس تحول مثبت جواناک به3پرسشنامة تحول مثبت جواناک

. نسخة کامل این ( ساخته شده است2104وسیلة آرنولد و همکاراک )

سؤال دارای مقیاس لیکرت است.  11پرسشنامه مشتمل بر 

     شایستگی؛    .2 . اعتماد؛0های این پرسشنامه عبارتند از: زیرمقیاس

مقیاس  در سؤالی . مشارکت. هر1ارتباط و  .1 مراقبت؛ .4 منش؛ .3

( 4) تا مخالف کامالً( 0)از امتیاز : ای ارزیابی شده استچهار گزینه

 زاکآموجامعة هدف دانش روی استفاده این مقیاس برای. موافو کامالً

(. 2104شود )آرنولد و همکاراک، می سال توصیه 02-08 سنین

صورت  نیها را به ااسیخرده مق قابلیت اعتماد ابزار نیسازندگاک ا

(، 12/1)ارتباط (، 10/1)اعتماد ، (83/1ی )ستگیشااند، کرده گزارش

کل  یو برا (84/1(، مشارکت )81/1) مراقبت(، 11/1) خلو و خو

(. در 2104)آرنولد و همکاراک،  گزارش شده است( 11/1)پرسشنامه 

( با استفاده از 0317مرادی، اسدزاده، کرمی و نجفی )  پژوهش

ها بدین صورت بود،  ضریب آلفای کرونباخ پایایی خرده مقیاس

(، 77/1) (، خلو و خو70/1)ارتباط (، 72/1)اعتماد ، (80/1ی )ستگیشا

( 81/1)/کل پرسشنامه  یو برا  (74/1(، مشارکت )72/1) مراقبت

. همچنین، قابلیت اعتبار پرسشنامه از طریو اعتبار گزارش شده است

 صوری و محتوایی بررسی گردید.  

روس ترم تمام دمقیاس پیشرفت تحصیلی: از معدل نمرات پایاک

عنواک شاخص عینی پیشرفت به آموزاک نمونة آماری پژوهشدانش

 تحصیلی استفاده شد.

دانش  در پژوهش اجرای برای الزم مجوزهای کسب از پس

3. Psychology youth development questionnaire 
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 و ورود هایمالک رعایت و تهراک شهر متوسطه آموزاک دورة دوم

 تصادفی صورت به هایی کهکالس در محقو پژوهش، به خروج

 خود معرفی ضمن ابتدا کالس، هر در شد. حاضر بود، شده انتخاب

شد.  ارائه توضیحاتی تحقیو هایضرورت و مورد اهداف در

 آناک هایکه پاسخ شد داده اطمیناک آموزاکدانش به همچنین

می  تحلیل جمعی صورت به هاپرسشنامه و ماند خواهد محرمانه

 از تواندمی نباشد پژوهش در ادامه به مایل کسی که هر و شوند

 .گردد خارج مطالعه

 هايافته

های ، میانگین و انحراف معیارهای خرده مقیاس0جدول نتایج 

 آموزاک دختر و پسر ارائه شده است.تحول مثبت در دانش

های دهند میانگین خرده مقیاسمی نشاک 0 جدول اطالعات

شتر آموزاک پسر بیآموزاک دختر نسبت به دانشدانشتحول مثبت در 

 است. 

 هایخرده مقیاسو همبستگی  توصیفی آماره های 2ل جدو در

 .است شده و پیشرفت تحصیلی ارائه تحول مثبت

 

 آموزاک دختر و پسرتحول مثبت در دانش هایهای توصیفی خرده مقیاسآماره. 0جدول

 تحول مثبت اعتماد مشارکت مراقبت ارتباط خلو و خو شایستگی آماره جنسیت

 دختر
 101/77 041/8 271/3 101/01 121/03 471/21 811/20 میانگین

 187/1 031/1 111/1 071/1 084/1 271/1 313/1 استانداردانحراف 

 پسر
 101/11 7 00/2 801/8 111/00 421/07 17/08 میانگین

 187/1 031/1 111/1 071/1 084/1 271/1 313/1 انحراف استاندارد
 

 

 . میانگین، انحراف معیار و همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول

 8 7 1 1 4 3 2 0 انحراف معیار میانگین متغیر

        0 41/3 17/07 . شایستگی0

       0 10/1* 73/3 11/01 . اعتماد2

      0 12/1* 12/1* 11/1 71/23 . خلو و خو3

     0 74/1* 11/1* 18/1* 11/1 31/23 . مراقبت4

    0 71/1* 14/1* 74/1* 71/1* 12/1 01/20 . ارتباط1

   0 18/1* 11/1* 13/1* 14/1* 13/1* 04/3 20/08 . مشارکت1

  0 83/1* 70/1* 74/1* 71/1* 11/1* 17/1* 10/01 70/83 . تحول مثبت نوجوانی7

 0 01/1* 17/1* 70/1* 33/1* 43/1* 11/1* 31/1* 21/01 21/02 . پیشرفت تحصیلی8
 

00/0*p≤ 
 

بین خرده مقیاس  شود،کهمی مشاهده 2جدول  در که طورهماک

تحول مثبت و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود  های

رابطه منفی  01و معدل کمتر از  های تحول مثبتدارد ولی بین مولفه

 داری وجود دارد.و معنی

تحول مثبت در دو گروه  هایخرده مقیاس مقایسه منظور به

 شد. استفاده متغیری چند واریانس تحلیل آزموک از دختراک و پسراک

این  هایمفروضه باید متغیری چند واریانس تحلیل آزموک از پیش

 هایفرضپیش بررسی منظور به گیرند. قرار بررسی مورد آزموک

 بررسی جهت باکس، .ام آزموک از چند متغیری واریانس تحلیل

 نشاک شد. نتایج ها استفادهکواریانس  -هاواریانس ماتریس یکسانی

سنجش  جهت لوک آزموک از نیست. برقرار فرضپیش این که داد

 لوک آزموک نتایج شد. استفاده متغیرها خطای هایواریانس برابری

 در هاگروه بین در متغیرها خطای هایبرابری واریانس سنجش جهت

 برقراری از حکایت باکس ام آزموک نتایج .است شده ارائه 3 جدول

باکس(. هم  =11/1p<  48/0  F=12/1 M) داشت فرضپیش این

 خطای نس های برابری واریا سنجش جهت لوک آزموک از چنین

برابری واریانس سنجش جهت لوک آزموک نتایج شد. استفاده متغیرها

 جدول در هاگروه بین در تحول مثبت هایخرده مقیاس خطای های

  .شده است ارائه 4
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 هاتحول مثبت در بین گروه هایخرده مقیاسهای آزموک لوک جهت سنجش برابری واریانس. 3جدول

 داریسطح معنی 2آزادی درجه 0آزادی درجه Fآماره  متغیر

 71/1 318 0 241/1 شایستگی

 48/1 318 0 011/1 اعتماد

 02/1 318 0 107/1 خلو و خو

 01/1 318 0 48/3 مراقبت

 21/1 318 0 03/4 ارتباط

 30/1 318 0 13/1 مشارکت
 

 

 تحول مثبت در دو گروه هایآزموک تحلیل واریانس برای بررسی مؤلفه. 4دولج

 داریسطح معنی F آزادیدرجه میانگین مجذورات متغیر

 1111/1 11/01 0 34/121 شایستگی

 1111/1 23/08 0 11/310 اعتماد

 1111/1 11/12 0 12/017 خلو و خو

 1111/1 31/14 0 14/0027 مراقبت

 1111/1 28/08 0 01/112 ارتباط

 1111/1 00/01 0 10/131 مشارکت
 

 

در  F آماره معناداری سطوح 3جدول  اطالعات به توجه با

 فرض نتیجه است. در 11/1از  بزرگتر تحول مثبت هایخرده مقیاس

 توجه با است. برقرار گروه ها بین در متغیرها خطای واریانس همسانی

 واریانس چندمتغیری تحلیل از استفاده لوک و باکس ام آزموک نتایج به

مقایسه خرده  جهت چندمتغیری واریانس تحلیل است. نتایج مجاز

 افراد آموزاک دختر و پسربین دانش در تحول مثبت هایمقیاس

 =P ,111/1گروه داشت. ) دو در نمرات تفاوت معناداری از حکایت

4/08 F=  از  تفاوت الگوی بررسی برای ویلکز( المبدای =23/1و

 .شد استفاده زیر شرح به متغیری تك واریانس تحلیل

تحول  هایدهد، تمامی خرده مقیاسنشاک می  4 اطالعات جدول

مثبت در دو گروه دختراک و پسراک متفاوت است. به دلیل اینکه گروه 

تحول مثبت و هم چنین تحول  هایکلیة خرده مقیاسدختراک در 

واک تمثبت کل دارای میانگین باالتری در مقایسه با پسراک است. لذا می

ری در تبیاک کردکه گروه دختراک در تحول مثبت از وضعیت مطلوب

 مقایسه با پسراک برخوردار است.

 گيریبحث و نتيجه

های عمدی مولد    روشنوجواناک را به   « تحول مثبت  »های  برنامه  

ساختاری جلب می  سایی و    و  شنا کند، در حالی که نیروهای آناک را 

مه    افزایش می نا قاء می        دهد. این بر بت را ارت مدهای مث یا به   ها پ دهد 

های پرورش دادک روابط مثبت و به    وسررریله تدارک دیدک فرصرررت    

شرراک و هم دسررت آوردک حمایت نیاز داشررته برای سرراختن نیروهای 

های ریسرررکی جلوگیری می   چنین از  تار کاراک،    رف ند )لرنر و هم ک

سی 2103 شرفت   رابطه (. از این رو هدف از انجام این پژوهش برر پی

 دورة دوم متوسررطه شررهر آموزاکتحول مثبت در دانش تحصرریلی و

ضیة  انجام تهراک شرفت   بین این که بر مبنی این مطالعه گرفت. فر پی

 با یافته این شررد. ت یید دارد، رابطه وجود تحول مثبت تحصرریلی و

؛ مرك  2107؛ دومینو، 2101هرای )مرا و همکراراک،    پژوهش نترایج 

(؛ کالرک 2104؛ آرنولد، نوت و مینهلد،   2100دونالد و همکاراک،    

سلز و  (2101) آدلمنو  لوریت(؛ 2101و کمیش ) (، 2101) روزرو  اک

کاراک )        لد و هم نا و  ماری  دیو  (2101سرررراک )(؛ 2100مك دو

سو می  (2101) همکاراک شد. به این معنی که تحول  هماهنگ و هم با

     ته است.داری داشمثبت نواجوانی با پیشرفت تحصیلی ارتباط معنی

میزاک تحول  لحاظ از جنس دو بین دارمعنی تفاوت نتایج بیانگر

همکاراک  و سررروتها .اسرررت های تحول مثبتمثبت و همچنین مؤلفه

 دختر که  آموزاکدانش دارد کهمی بیاک یافته این تبیین در (2101)

 قائل خویش برای باالیی برخوردارند، ارزش باالیی از تحول مثبت

 از مناسبی  رفتارهای دارند، ترگشوده  بالقوه ذهن صورت  به هستند، 

شاک می  خویش می  برقرار خویش اطرافیاک با خوبی ارتباط و دهندن

شرفت تحصیلی   افزایش  به امر منجر این و دارند کنند باالیی  آنها پی

سط  که ایمطالعه در شود. می  دانش روی ( بر2104لین ) و چن تو

شاک  گرفت، تایواک صورت  کشور  در دبیرستاک  آخر سال  آموزاک  ن

کننده  بینیپیش از عوامل یکی باال تحصرریلی معدل که شررده داده
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و  والتوک گردد.می آموزاک محسرروبدانش این بین در تحول مثبت

شاک  نیز (2101کوهن ) سطح تحول   دارای که دانش آموزاک دادند ن

 در تحصرریلی پیشرررفت و وضررعیت سررالمت  لحاظ از باالتر مثبت

 معدل رابطة بین دارند. بنابراین قرار به سایرین نسبت بهتری وضعیت

 تواند مبینمی نیز حاضر  مطالعة و تحول مثبت نوجوانی در تحصیلی 

 تحت باشرررد که مقوله دو این بین گرایانهواقع و مثبت رابطة یك

ستقیم  دارای نحو، هر به هریك گرفتن قرار ت ثیر  دیگری بر ت ثیر م

 .بود خواهد

بره طور کلی برا توجره بره رابطرة بین تحول مثبرت نوجوانی و       

صیلی دانش    شرفت تح شناخت پی  عواملی چنین بهتر هرچه آموزاک، 

شفاف   روابط تعیین برای تواندمی طولی و تجربی قالب مطالعات در

کمك  و شرررود واقع مؤثر متغیرهایی چنین بین معلولی و تر علت

 بر عالوه .نماید آموزاکدانش بین در روانیسالمت  ارتقای به شایانی 

 در ایکننده نقش تعیین توانندمی که عواملی چنین از آگاهی با این

صیل  کیفیت بهبود ضعیت  و تح شی دانش  و  همراه به آموزاکآموز

شته  شند،  دا شتر  هرچه تقویت در جهت کیفی هایریزیبرنامه با  بی

این پژوهش خالی از محدودیت    .بود خواهد  پذیر امکاک  عوامل  این

 نبوده اسرررت. محدودیت این پژوهش مربوط اسرررت به اینکه نمونة      

آموزاک دورة دوم متوسطه  دانش میاک از صرفا  مطالعه این در پژوهش

 تعمیم به قابل است  ممکن بنابراین و اندگردیده انتخاب تهراک شهر 

شد،  دیگر شهرهای  سترده  انجام لذا نبا ستفاده  با ترمطالعات گ  از ا

 توصیه  قابل تحصیلی مختلف  هایدوره و شهرها   معرف هاینمونه

 ارزیابی برای مقطعی روش به کاربرد مطالعه این اسرررت. همچنین
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