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چكيده
 رفتارها و شناختهای مثبت در دانشآموزان مورد ت یید قرار، پژوهشها اثربخشی مداخالت مثبتن ر را بر ارتقاء احساسات:زمينه
، بنابراین. به همین دلیل امروزه توجه به این مداخلهها به منظور حفظ سالمت تحصیلی دانشآموزان مورد توجه قرار گرفته است.دادهاند
 این پژوهش با هدف:مس له این است که آیا بستة آموزش مثبت میتواند بر عواطف و روابط معلم – دانشآموز ت ثیر ب ذارد؟ هدف
 نیمهآزمایشی و از نوع پیشآزمون، طرح پژوهش: روش.اثربخشی بستة آموزش مثبت بر عواطف و روابط معلم – دانشآموز انجام گرفت
 جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشآموزان پایة ششم ابتدائی منطقة درودزن شهرستان مرودشت تشکیل. پسآزمون و گروه گواه بود21  نفراز این جامعه به روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه21 میدادند که از میان آنها تعداد
) و2113(  مداخلة آموزشی مبتنی بر بستة آموزش مثبت کویلیام.نفری(گروه آزمایش و گروه گواه) به صورت تصادفی جای زین شدند
 به منظورگردآوری دادهها از برنامة عاطفة مثبت و منفی. جلسة یك ساعته برای گروه آزمایش اجرا شد01 ) طی2102( گنزالز و همکاران
، برای تجزیه و تحلیل دادهها.) استفاده شد2100 ، دانش آموز (مورری و زوواک- ) و پرسشنامة روابط معلم0188( (واتسن و همکاران
–  نتایج نشان داد بستة آموزش مثبت موجب ارتقاء عاطفة مثبت و روابط معلم: يافتهها.ازآزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد
 براساس یافتهها میتوان نتیجه: نتيجهگيری.)P>1/110(دانشآموز و کاهش عاطفة منفی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه گردید
 بستة آموزش: واژه كليدها.گرفت که بستة آموزش مثبت میتواند موجب ارتقاء عواطف مثبت و بهبود روابط معلم – دانشآموز گردد
 دانشآموز-  روابط معلم، عواطف،مثبت
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

مطالعات اخیر روانی – عصبی  -ایمنولوژی نشان داده است که

در سالهای اخیر متخصصان تعلیم و تربیت تمرکز و جهتگیری

برخالف وقایع روانشناختی منفی که با آسیبشناسی و دشواری در

خود را تغییر داده و به جای پرداختن به تاکتیكهای تنبیهی واکنش

تنظیم عواطف همراه است ،وقایع روانشناختی مثبت باکارکرد ایمنی

گرایانه ،راهبردهای پویشگرایانه و پیش یرانه را مد نظر قرارداده و به

بدن و در نتیجه افزایش عملکرد مرتبط است (نارگون  -گاینی و

شیوهها و راههایی توجه نشان میدهند که محیط یادگیری مثبتی را

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

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

زندگی ،سرزندگی و فعالیت ،داشتن خودپنداره واقعبینانه و مثبت و

در طول این سالها ،روانشناسی مثبت توجه خود را به سوی مدرسه

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

متمرکز کرده و پژوهشهای گوناگونی در این زمینه صورت گرفته

کالوگ2113 ،؛ هاشمیشیخشبانی ،امینی و بساک نژاد.)0381 ،

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

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

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

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

فزآینده نسبت به عواطف ،شکلگیری ،اصالح و نهادینه سازی

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

ارزشها و هنجارهای مثبت نقش قابل توجهی دارد (گنزالز و

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

همکاران .)2102 ،عواطف به عنوان بعد هیجانی رواندرستی فاعلی،

توانمندی ،شور و شوق ،نشاط ،اعتماد به نفس و سالمتروانی باالتری

یکی از موضوعات محوری در روانشناسی است که نقش مهمی در

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

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

داربست عاطفی کالس مفید هستند .یك راهبرد داربست عواطف با

(احساسات و هیجانات) بر بسیاری از جنبههای زندگی دانشآموزان

افزایش اهداف یادگیری است که بر ایجاد شایست ی دانشآموزان

از جمله رفتار ،شخصیت ،فرایند تصمیمگیری ،تفکر و ...تت ثیر می

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

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

دانشآموز است که بر اساس آن معلم میتواند بسیاری از دشواری

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

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

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

تربیت صحیو شاگردانش گامهای استوارتر و مطمئنتری بردارد.

زندگی شور و شوق دارد و چه میزان احساس هوشیاری میکند.

روابط معلم و دانشآموز یکی از تعامالت بین فردی اساسی دانش-

عاطفة منفی یك بعد ناراحتی درونی و اشتغال ناخوشایند را نشان می

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

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

آموزان نقش قابلتوجهی دارد (مارتین و کولی  )2101 ،و یك نقطة

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

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

از رخدادهای زندگی آنان منعکس میکنند .عاطفة مثبت با حساسیت

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

پایین و عاطفة منفی با حساسیت باال همراه است (بامن ،کاشل و کهی،

دانشآموز پایه و اساس انطباق موفقیتآمیز با محیط اجتماعی و

 .)2116عاطفة مثبت ال وهای ذهنی و رفتاری انعطافپذیری هستند

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

که رفتارهای فرد را در مقابل محیط و رفتار جدید کارآمدتر میکنند.

عنوان بخش اصلی آموزش و یادگیری و یکی از چهار اصل کلیدی

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

برنامه درسی در دورة دبستان از اهمیت قابل مالحظهای برخوردار

و ادراک بهزیستی ضغیفتر رابطه دارد (هو و گرابر .)2118 ،نتایج

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

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

دانشآموزان را ارتقاء می بخشد و ارتباط منفی با معلمان از رشد و

مثبت و منفی وابسته به موقعیتهای تحصیلی ،از طریو پیشبینی

پیشرفت دانشآموزان ممانعت به عمل میآورد (منصورینژاد،

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

بهروزی و شهنیییالق .)0312 ،دانشآموزان با تماس متقابل با محیط

موقعیتهای تحصیلی ،از نقش قابل مالحظهای برخوردار میباشد

اجتماعی و تحصیلی خود دست به فعالیتهایی میزنندکه آنها را در

(یو و لی2118 ،؛ بامن و همکاران2116 ،؛ دینر و رایان.)2111 ،

دانش ،شناخت و کنش و واکنش آیندة خود کمك میکند (فرر و
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آرش ذنوبیتبار و علی تقوائینیا

اسکینر .)2113 ،سال های اولیة زندگی به ویژه دوره ابتدایی به عنوان

آموزان معلمان را افرادی بیثبات و زورگو تصور میکنند (بیرامی،

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

هاشمی ،فتحیآذر و عالئی.)0310 ،

دانشآموزان نقش مهمی دارد .در این دوره احساس مهم بودن برای

بر این اساس ،در حال حاضر شواهد نشان میدهد که جهت

دانشآموزان اهمیت زیادی دارد و رفتار پرانرژی ،تالش ،پشتکار و

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

مشارکت آنها را بر میان یزد .در واقع روابط اجتماعی درون کالس

آموز میتوان با استفاده از مداخالت متمرکز بر روانشناسی مثبتن ر

های درس در این سالها به دلیل پیامدهای تحصیلی ،رفتاری و

در ارتقاء عواطف و تعامل معلم  -دانشآموز ت ثیر گذاشت (آلن،

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

کرن ،ویال  -برودریك ،هاتی و واترز2108 ،؛ شرانك و همکاران،

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

2107؛ شوشانی ،استیتمز و کانات  -مایمون2107 ،؛ کرنیلیوس -

عنوان یکی از مهمترین مجریان برنامه درسی ،عامل تصمیمگیری،

وایت2116 ،؛ فردریکسون .)2112 ،آموزش مثبت یکی از اشکال

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

متنوع روانشناسی مثبت است که هدف آن آماج قرار دادن عواطف

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

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

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

طریو مهارتآموزی ،تمرین ،بهینهسازی مطلوب ومورد بحث قرار

دانشآموز و ت ثیر مثبت یا منفی نوع این ارتباط بر دانشآموز مستلزم

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

دریافت پیامهای سالم یا نامطلوب از سوی دانشآموزان است .برخی

مثبت به عنوان قلب روانشناسی مثبت بر نقاط قوت ،استعدادهای بالقوه

از معلمان به اینکه رفتار و پاسخهایشان حاوی طرد یا پذیرش است

و شکوفایی این استعدادها ت کید میکند و تالش دارد تا شناخت

توجه نمیکنند ،در حالی که این تفاوت برای دانشآموزان بسیار مهم

بیشتری از عواملی که به دانشآموزان کمك میکند به صورت فردی

است .تصور دانش آموزان از کیفیت تعامل با معلم ،بر ان یزش،

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

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

این رویکرد مداخلهای دانشآموزان میآموزند که به جای سرزنش

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

خود ،تصور مثبتی از خود داشته باشند ،گذشته را با رضایتمندی و

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

خشنودی به خاطر آورند و به آینده امیدوار باشند ،کشاکشها 0را به

رابطه را نشان میدهد (فرر و اسکینر .)2113 ،معلمانی که در مشارکت

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

فعال هستند ،زمانی را به ابراز عاطفه به دانشآموز اختصاص میدهند.

مثبت به جای آنها و نیز مؤثرتر کنار آمدن با مشکالت از راهبردهای

مشارکت تقسیم شده بین معلم و دانشآموز ،میتواند سبب موفقیت

مقابلهای کارآمد استفاده کنند ،تواناییهای بالقوه خود را تحقو

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

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

و کرولینگ ( )0187دریافتند که دانشآموزانی که احساس میکنند

کنترل کنند (کیز2102 ،؛ واترز2106 ،؛ وایت و مورای2103 ،؛

معلمانشان گرم ،تسهیلگر و حمایت کننده خود مختاری هستند،

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

نسبت به دانش آموزانی که احساس و دیدگاه منفی نسبت به

عنوان هستة اصلی و یك شاخة رو به رشد از روانشناسی مثبت ظهور

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

کرده و مورد استقبال پژوهش ران قرار گرفته است (سلی من ،ارنست،

دارند .استدالل میشود که بسیاری از ویژگیهای مدرسه ،از جمله

گیلهام ،ریویچ و لینکینز2111 ،؛ وایت2107 ،؛  .)2106شواهد

روابط خشك بین معلمان و دانشآموزان ،مناسب نیست و بین معلم

پژوهشی نشان میدهند که تعامل و ارتباط تسهیلگر و حمایتکننده

و دانشآموزان روابط کمتر شخصی و مثبت برقرار است (اکلز و

بین معلمان و دانشآموزان اصلی اساسی و مبنایی برای تحول سالم

همکاران .)0117،وقتی کیفیت تعامل معلم و دانشآموز ضعیف

دانشآموز در مدرسه ،یادگیری رفتارهای سازشی بیشتر ،کاهش

باشد ،نه تنها نیاز دانش آموز به ارتباط برآورده نمیشود ،بلکه دانش

رفتارهای پرخاش رانه ،تابآوری و پیش یری از شکست و نارسایی

Challenge

1.
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مجله علوم روانشناختی

فراهم مینماید و آموزش مثبت یك منبع ت ثیرگذار در این زمینه است

عاطفه مثبت و منفی هیجانات و احساسات مختلفی را توصیف می

(الد و بورگس2110 ،؛ واد .)2102 ،آموزش مثبت ضمن کنترل

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

عواطف و تنظیم هیجان دانشآموزان ،تعامالت بین آنها و معلمان را

منفی گروهبندی می شوند .شرکتکنندگان تمام مادهها را بر روی

هم افزایش و مشکالت سازگاری و رفتاری آنها را کاهش میدهد.

یك مقیاس پنج درجهای از نوع لیکرت پاسخ میدهند .در این طیف

لذا در این پژوهش درپی یافتن پاسخی برای این سؤال هستیم که آیا

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

بستة آموزش مثبت بر عواطف و روابط معلم – دانشآموز اثربخش

زیاد هیجان» میباشد .برای هر آزمودنی نمره کل عاطفه مثبت از

است؟

طریو جمع نمرههای شرکت کننده در هر یك از ده صفت توصیف ر
هیجانات مثبت و نمره کل عاطفة منفی ،از طریو جمع نمرههای

روش
روش تحقیو حاضر از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -

شرکتکننده در هر یك از ده صفت توصیف ر هیجانات منفی

پسآزمون با گروه گواه میباشد .جامعة آماری این تحقیو کلیه دانش

محاسبه میشود .پژوهش بخشیپور رودسری و دژکام (،)0382

آموزان سال ششم منطقه درودزن شهرستان مرودشت بودند که در

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

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

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

نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای تعداد  21نفر انتخاب شدند .به این

قرار داد .واتسن و همکاران ( )0188قابلیت اعتماد این آزمون را با

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

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

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

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

از مجموع دانشآموزان مدارس انتخابی  21نفر به صورت تصادفی

در پژوهش بخشیپور رودسری و دژکام ( )0382قابلیت اعتماد این

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

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

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

برای عاطفه منفی  1/60گزارش شده است.

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

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

اشتغال به تحصیل در سال تحصیلی  ،17-16رضایت آگاهانه ،و

پرسشنامه خودگزارشدهی دانشآموز توسط مورری و زوراک

عالقمندی به شرکت در جلسههای آموزشی بود .وجود بیماریهای

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

طبی و روانپزشکی با تشخیص متخصص و غیبت بیش از سه جلسه

و همساالن برای استفاده در جو ارتباطی معلم  -دانشآموز ساخته

مالکهای خروج از مطالعه بودند .در این پژوهش قبل از انجام

شده است .فرم تجدید نظر شده آن شامل  06گویه میباشد .این

آموزش در هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامههای پژوهش

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

تکمیل شد و سپس مداخلة مبتنی بر بستة آموزش مثبت ارائه شد.

نمرهگذاری آن بر اساس طیف چهارگزینهای لیکرت میباشد .نمرات

پس از اتمام جلسات آموزشی دوباره بر روی هر دو گروه پرسشنامه

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

ها اجرا گردید .مطالعه با اخذ رضایت آگاهانه از تمام شرکت

زوراک ()2100ضرایب آلفای کرونباخ برای سه خرده مقیاس

کنندگان و با رعایت سایر مالحظات اخالقی از جمله محرمانه ماندن

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

اطالعات شرکتکنندگان و امکان ترک مطالعه در هر مرحله از

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

مطالعه توسط شرکتکنندگان اجرا شد.

سه عامل ارتباط ،اعتماد و بی ان ی را نشان داد که موازی با عاملهای

ابزار

مقیاس والدین  -همساالن است .در پژوهش (منصورینژاد و

برنامة عاطفة مثبت و منفی :برنامة عاطفه مثبت و منفی( 0واتسون

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

و همکاران ،)0188 ،شامل  21صفت خلقی است .مادههای برنامة

برای کل مقیاس و خرده مقیاس ارتباط ،اعتماد و بی ان ی به ترتیب

Positive and negative affect schedule

1.

000

اثربخشی بستة آموزش مثبت بر عواطف و روابط معلم – دانشآموز

آرش ذنوبیتبار و علی تقوائینیا

 1/73 ،1/73 ،1/81 ،1/83به دست آمد .برای تعیین درستیآزمایی

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

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

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

نشان داد مادههای مربوط به خرده مقیاسهای ارتباط ،اعتماد و

آموزشی در  01جلسه 71دقیقهای و هر هفته یك جلسه در محل

بی ان ی پرسشنامة ارتباط معلم و دانشآموز دارای بار عاملی قابل

تحصیل دانشآموزان آموزش داده شد .رئوس مطالب جلسات

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

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

معنیداری داشتهاند.

است.

بستة آموزش مثبت :بستة آموزش مثبت که در این مطالعه مورد
جدول .0رئوس مطالب جلسات مداخلة مبتنی بر بستة آموزش مثبت
عنوان
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

رئوس مطالب
ایچاد رابطه اولیه ،آشنا کردن اعضای گروه با یکدی ر ،تشریو فرآیند انجام کار ،آشنایی با مفهوم آموزش مثبت ،انتخاب اهداف و
تشخیص آماجها و توافو برسرتکالیف خان ی.
مرور تکلیف جلسه قبل ،آموزش مثبت و تکنیك های آن ،تمرکز بر فرآیند تنفس در هر مرحله از تمرینات به منظور ارتقاء رواندرستی
جسمی و روانی.
مرور تکلیف جلسه قبل ،آموزش مثبت و مثبت اندیشی ،چ ون ی شکلگیری تفکر و ن رش ،بررسی برگههای ثبت افکار ناکارآمد در
دانشآموزان وچالش با این افکارخودآیند ،تغییر تصاویر ذهنی ،تجدید نظر در باورها.
مرور تکلیف جلسه قبل ،بیان عواطف و افکار مثبت و منفی و آرامش عضالنی  ،آموزش غلبه بر حرمت خود پایین ،سالمت بدنی ،عاطفی و
ذهنی ،آموزش مدیریت فشار روانی در موقعیتهای بحرانی.
مرور تکلیف جلسه قبل ،توسعه آگاهی نسبت به باورهای زیربنایی ،تقویت خودگوییهای مثبت ،استفاده از فنون رفتاری جهت جای زینی
افکار مثبت به جای افکار منفی ،آموزش شیوه توقف فکر و آرامسازی.
مرور تکلیف جلسه قبل ،تمرین تمرکز ذهن – بدن و کاربردهای آن .شیوه استفاده از تکنیك تمرکز ذهن – بدن و امتحان آن ،تمرکز بر
فرآیند تنفس در هر مرحله از تمرینات به منظور افزایش رواندرستی.
مرور تکلیف جلسه قبل ،کنار آمدن و سازگاری با مشکالت ،وارد کردن خنده به زندگی ،ایجاد اعتماد به نفس ،تعریف کردن لطیفه و
خاطرات لذتبخش ،ایجادآمادگی برای به کارگرفتن روشهای آموخته شده در شرایط زندگی آینده.
مرور تکلیف جلسه قبل ،تمرین مثبت زندگی کردن از طریو ایجاد رابطه مثبت ،آگاه شدن از نقاط مثبت خود و دی ران ،کنارآمدن با
انتقادها ،برقراری روابط خوب و اتخاذ روش عاری از سرزنش ،سبك زندگی سالم و روشهای ارتقاء آن.

جلسه نهم
جلسه دهم

مرور تکلیف جلسه قبل ،راه های رسیدن به احساس مثبت مانند کاشتن یك دانه و یا انجام کاری ارزشمند ،بیان پیامهای آموزش مثبت در
جهت کمك به انسانها ،توضیو راههای رسیدن به احساس مثبت از طریو تجربه ارزشمند.
مرور جلسات قبل و گرفتن بازخورد از آزمودنیها ،تمرین اعتماد به تواناییهای خود ،تشکر از آزمودنیها ،گرفتن پسآزمون.

يافتهها

گروه ،آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون لوین انجام شد.

جدول  2یافتههای توصیفی مربوط به متغییرهای پژوهش را در

نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بر نمرات عواطف

دو گروه نشان می دهد.

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

همان گونه که در جدول  2مشاهده میشود در گروه آزمایش

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

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

مرحله پسآزمون حاکی از نرمال بودن توزیع نمرات بود .یافتههای

ارتباط معلم  -دانشآموز در مرحله پسآزمون افزایش و نمرات

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

عاطفة منفی و بی ان ی با معلم در این مرحله کاهش یافته است .جهت

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

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

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

معلم  -دانشآموز در مرحله پسآزمون از آزمون تحلیل کواریانس

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

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

به دست آمد .این یافته نشان میدهد که فرض برابری واریانسهای

جهت رعایت پیشفرضهای نرمال بودن متغیر و همسانی واریانس دو

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

متغیر
عواطف مثبت
عواطف منفی
ارتباط با معلم
اعتماد به معلم
بی ان ی با معلم
ارتباط معلم – دانشآموز

گواه

آزمایش
میان ین

انحراف استاندارد

میان ین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

36/63

2/83

38/33

2/72

پسآزمون

22/83

3/08

36/0

7/13

پیشآزمون

21/23

7/62

27/03

3/18

پسآزمون

06/73

2/62

21/31

7/03

پیشآزمون

22/23

2/20

22/27

2/32

پسآزمون

28/00

2/78

23/23

3/61

پیشآزمون

02/03

3/32

03/73

2/73

پسآزمون

06/33

2/61

03/17

2/36

پیشآزمون

00/23

2/20

01/80

2/33

پسآزمون

1/33

0/81

00/11

2/16

پیشآزمون

28/27

6/31

21/31

3/32

پسآزمون

33/37

7/20

21/21

8/32

نتایج آزمون باکس( ،جدول  )3نشان میدهد که سطو معناداری با

مفروضات اساسی روش آماری پارامتریك و تحلیل کوواریانس چند

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

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

از  1/322معنادار میباشد ،که با احتمال زیاد میتوان هم ونی

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

واریانسها را پذیرفت .جدول  2نتایج مربوط به بررسی شیبهای

مشاهده است.
با توجه به نتایج جدول  3تمامی آزمون های مانکوا (اثر پالیی،

رگرسیونی در متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.

المبدایی ویلکز ،اثرهتلینگ ،بزرگترین ریشهروی) در سطو ()P<1/10

جدول .3آزمون باکس بررسی هم ونی واریانس ها
آزمون باکس
تحلیل واریانس
درجهآزادی 0
درجهآزادی 2
معناداری

62/22
0/122
3
7123/81
1/322

معنیدار می باشند ،بر این اساس میتوان بیان داشت حداقل در یکی از
خرده مقیاسهای روابط معلم – دانش ،عاطفه مثبت و عاطفه منفی در
پیشآزمون و پسآزمون در دوگروه آزمایش و گواه تفاوت معنیداری
وجود دارد .جهت پی بردن به این تفاوت تحلیل کوواریانس چند متغیره

به طور کلی با توجه به بررسیهای انجام شده در خصوص نرمال داده

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

ها با آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف دادهها نرمال بوده است و با توجه

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

به عدم معناداری آزمون باکس واریانسها همسان میباشد و عدم

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

معناداری خطای همسانی واریانسها توسط آزمون لون در متغیرهای

دانشآموز در پیشآزمون و پسآزمون در دوگروه آزمایش و گواه

پژوهش میتوان بیان نمود شیب رگرسیون و واریانس دادهها همسان و

وجود دارد.

جدول .2نتایج مربوط به بررسی هم نی شیبهای رگرسیونی در متغیرهای پژوهش
متغیر

(پیشآزمون)F

معناداری

عواطف مثبت

3/032

1/182

عواطف منفی

2/026

1/160

ارتباط با معلم

3/073

1/110

اعتماد به معلم

0/827

1/083

بی ان ی به معلم

2/272

1/310
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2/822

1/116
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جدول . 3نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) بر روی تفاضل نمرات عاطفه مثبت ،عاطفه منفی و
روابط معلم – دانشآموز در پیشآزمون و پسآزمون
مقدار

تحلیل واریانس

فرضیه درجهآزادی

خطای درجهآزادی

سطو معناداری

نام آزمون
اثر پیالیی

1/633

00/116

1

20

1/110

المبدای ویلکز

1/023

00/116

1

20

1/110

اثر هتلینگ

3/017

00/116

1

20

1/110

بزرگترین ریشهروی

3/017

00/116

1

20

1/110

جدول .7نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیره بر روی میان ین خردهمقیاسها در گروههای آزمایش و گواه
متغیرها

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میان ین مجذورات

F

اندازه اثر

معناداری

عواطف مثبت

0113/71

0

0113/71

33/82

1/31

1/110

عواطف منفی

100/112

0

100/112

22/323

1/22

1/110

ارتباط با معلم

178/23

0

178/23

33/81

1/20

1/110

اعتماد به معلم

302/20

0

302/20

38/23

1/30

1/110

بی ان ی به معلم

238/83

0

238/83

62/13

1/37

1/110

بحث و نتيجهگيری

مانع از این میشود که عواطف منفی که نقشی اساسی در کاهش

هدف از انجام این پژوهش اثربخشی بستة آموزش مثبت بر

رواندرستی فاعلی آنها دارد ،جای زین عواطف مثبت شوند (سلی من

عواطف و روابط معلم  -دانشآموز بود .نتایج تحلیل کوواریانس

و سیکزنتمیهالی .)2111 ،در نتیجه چنین مداخلههایی آنها به سمت

چندمتغیری نشان داد که بستة آموزش مثبت بر عواطف و روابط معلم

جنبههای مثبت اجتماعی متمایل می شوند و نسبت به سالمت رفتاری

– دانشآموزان مؤثر بود .به طورکلی یافتههای این پژوهش نشان داد

و ارتباطی خود احساس مسئولیت بیشتری میکنند.

که بستة آموزش مثبت موجب افزایش عاطفه مثبت ،ارتباط و اعتماد

از سوی دی ر ،دانشآموزان دارای عاطفة منفی در مواجهه با

معلم با دانشآموزان وکاهش عاطفه منفی و بی ان ی معلم با دانش-

شرایط تنش ر اعتماد چندانی به خود ندارند و به جای امتحان راهحل

آموزان در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد .این یافته که بسته

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

آموزش مثبت موجب افزایش عاطفة مثبت و کاهش عاطفة منفی در

عاطفة منفی با احساس درماندگی خشم و روانآزردگی همراه است.

دانشآموزان میشود با نتایج به دست آمده از یافتههای سلی من و

از طریو بستة آموزش مثبت ،دانشآموزان میآموزند که به جای

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

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

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

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

یافته میتوان گفت که عاطفة مثبت دربرگیرنده حالتهای خلقی

مورای ،)2103 ،کشاکشها را به فرصت تبدیل کرده و برای مقابله با

مثبت از جمله شادی ،احساس توانمندی ،شور و شوق ،تمایل عالقه

افکار منفی و سپس پذیرفتن افکار مثبت به جای آنها و نیز مؤثرتر

و اعتماد به نفس است .دانشآموزان با عاطفة مثبت فعاالنه ،توانمندانه،

کنار آمدن با مشکالت از راهبردهای مقابلهای کارآمد استفاده کنند،

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

تواناییهای بالقوه خود را تحقو بخشند ،از احساسات خود آگاه شوند

هن ام مواجهه با کشاکش برای رسیدن به هدف خود ،از راهحلهای

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

متفاوتی استفاده میکنند .آنها در هن ام رویارویی با بحرانها با دیدی

عالوه بر این نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که

خوشبینانه به کشاکشهای موجود مین رند و به جای دلسردی و

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

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

آموز در پسآزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید.

نتایج بهدست آمده در این پژوهش میتوان گفت که آموزش مثبت

یافتههای توصیفی مربوط به ارتباط و اعتماد میان معلم و دانشآموز

باعث فعالشدن عواطف و هیجانات مثبت در دانشآموزان میشود و

در مراحل پسآزمون در مقایسه با مرحله پیشآزمون نیز حاکی از
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ت ثیر بستة آموزش مثبت در افزایش ارتباط و اعتماد میان معلم و دانش

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

آموزان گروه آزمایش بود .بر این اساس ،نتایج این پژوهش از این نظر

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

که بستة آموزش مثبت بر افزایش ارتباط و اعتماد میان معلم و دانش

معلمان درک عمیو ویژگیهای شخصیتی و همدلی با دانشآموزان

آموزان ت ثیر میگذارد ،با یافتههای فردریکسون ( ،)2112شرانك و

کمك میکند .رابطة مؤثر و اعتمادآمیز معلم و دانشآموز برای

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

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

کرن ( )2108همسو می باشد .در تبیین این یافتهها میتوان گفت که

افراد به انجام کار با کیفیت و عملکرد و رفتار کیفی و مناسب ،حذف

با آموزش مثبت دانشآموزان یاد میگیرند که چ ونه فعاالنه و

ترس و اجبار و بی ان ی یا شکاف بین روابط معلم و دانشآموز است

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

و چه هنرمندی است آن معلمی که خودش را در دل دانشآموزان و

بنابراین آنها از مشکالت روانشناختی نمیگریزند ،بلکه در هر

یا دنیای مطلوب آنها جای دهد.

شرایطی ،انعطافپذیری را میآموزند .به عبارت دی ر ،دانشآموزان

هر پژوهشتتتی در مراحل مختلف خود با محدودیتهایی مواجه

از طریو آموزش مثبت با غلبه بر گذشته و آینده مفهومسازی شده و

میگردد که بیان آنها در بهبود کیفیت پژوهشهای مشتتتابه در آینده

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

مؤثر خواهد بود .محدودیت عمده این پژوهش ،آن بود که مداخلة

نسبت به آینده رها میکنند .بر این اساس رفتارهای سازگارانه و

آموزشتتی صتترفاً در دانشآموزان ابتدایی صتتورت گرفت .از اینرو،

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

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

بهبود و افزایش پیدا میکند .از سوی دی ر دانشآموزان از طریو

محدودیت دی ر ،عالوه بر استفاده از پرسشنامههای خودگزارشی به

آموزش مثبت به اعتماد ،درک احساسات معلم و همدلی وی پی برده

جای رفتار واقعی ،عدم انجام مطالعه پی یری به دلیل ز مان محدود

و معلم نیز به جای مدینههای فاضلهای با فاصله زیاد ،به انسانیت لحظه

بود .لذا ،پیشتتتنهاد میشتتتود پژوهشتتتی مشتتتابه این پژوهش بر روی

به لحظه در کالس درس و رابطه مثبت با دانشآموزان دست پیدا

دانشآموزان مقاطع مختلف با گنجاندن مطالعه پی یری انجام شود تا

میکند .عالوه بر این ،دانشآموزان از طریو آموزش مثبت و به تبع

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

آن ارتباط سازنده با معلمان و اعتماد به آنها یاد میگیرند که سؤال

عالوه بر این ،مقایستته نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای مربوط

بپرسند ،در فعالیتهای یادگیری و اداره مدرسه مشارکت کنند و

به اِعمال ستتایر روشهای آموزشتتی برای بررستتی اثربخشتتی آنان بر

درباره آنچه در مدرسه روی میدهد ،حو اظهارنظر داشته باشند .در

عواطف و روابط معلم  -دانشآموز پیشنهاد میشود.

حقیقت اگر رابطه نباشد ،آموزش معنی ندارد.
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