
 شناختیکاربردی روانهای فصلنامه پژوهش

 

Journal of Applied Psychological Research 

19-35 ,(3)11 ,1399 2020, 11(3), 19-35 
 Institute of Psychology and Educational Sciences ی و علوم تربیتیشناسروانمؤسسه 

 Faculty of Psychology and Educational Sciences ی و علوم تربیتیشناسرواندانشکده 

 University of Tehran  دانشگاه تهران 

   

(DOI): 10.22059/japr.2020.297897.643439 
 

بر سطوح درگیری تحصیلی دانش محورمدرسهمدل آموزش تربیت مثبت  اثربخشی
 *آموزان ابتدایی

The Effectiveness of School-Based Model of Positive Education 
Training on the Academic Engagement of Students in Elementary 

Schools 
  

Sama Sadat سما سادات** 

Shahram Vahedi شهرام واحدی*** 

Eskandar Fathiazar آذر اسکندر فتحی*** 

Rahim Badri Gargari رحیم بدری گرگری*** 

  
  

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 school-
based 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
و عوامل مؤثر بر آن است  ١اخیر، درگیری تحصیلی هاینگر در سالمرتبط با رویکرد مثبت هاییکی از مؤلفه

)الرشیدی، فان و اِنگو،  جای دارد وپرورشآموزشپرورشی و دیگر کارشناسان  شناسانروانکه در کانون توجه 
آموزشی انجام گرفته است  هایی در سازمانهاین زمینه تاکنون پژوهشای ( و در۲٠١٠؛ لی و شوت، ۲٠١6
حالتی با دوام در درون به، درگیری تحصیلی وپرورشآموزش(. در مطالعات ١۳۹٨ بیدی و فوالدچنگ،ده)آزادی

)آونیل، لی بالنک و شافلی،  انجامدمیمدرسه و بهبود آن  ایهدرگیری در فعالیتبهشود که میفرد اطالق 
شوند که تکالیف موردنظر مستلزم میفقط زمانی در تکالیف تحصیلی درگیر  آموزاندانش ،برخی معتقدند (.۲٠١١
حال، باید در نظر نایله و تفکر سطح باال نظیر ارزشیابی، تفکر نقادانه و خالقانه باشد. بائمسحل هایمهارت

شوند میو تجاربی  هابلکه درگیر تکالیف، فعالیت ؛شوندمیدرگیر یادگیری ن آموزاندانشداشت که در حقیقت 
رمایهنوعی س :انجامد. درگیری تحصیلی که تعاریف مختلفی از آن ارائه شده، عبارت است ازمییادگیری  بهکه 

 موردنیاز. در هایگیری، فهمیدن و تسلط در دانش و مهارتشناختی و تالش مستقیم برای یادگذاری روان
تکالیف درسی و یادگیری( و  بهدهی )مانند ارزش ۲عاطفی هالگوی فین، درگیری تحصیلی متشکل از دو مؤلف

دهد که درگیری میحال، مرور تحقیقات جدیدتر نشان نایاست. با )مانند پایداری در تکالیف درسی( ۳رفتاری
، انگیزشی و رفتاری است )فردریکز، ٤مختلف شناختی هایعدی و متشکل از مؤلفهچندبُ  ایسازهتحصیلی 

مفهوم  به ،نیز ٥نام عاملیتبهعد دیگری تازگی بُ به(. ٠٠6۲رچلی و کریستنسون،  ؛٠٠٤۲بلومنفیلد و پاریس، 
رفتارهای قابل به(. مؤلفه رفتاری درگیری تحصیلی، ۲٠١١درگیری تحصیلی اضافه شده است )ریو و تسینگ، 

مشاهده تحصیلی نظیر تالش و پایداری هنگام مواجهه با مشکل در حین انجام تکالیف درسی و تقاضای کمک 
( و شامل مشارکت ۲٠٠6دارد )فینالی،  منظور یادگیری و درک مطلب درسی اشارهبه هااز معلمان یا همکالسی

 های(. درگیری انگیزشی واکنش١۳۹٧بر، شود )سازمند و حسینمییادگیری  فرآینددر  آموزاندانشفعال 
دهد و دارای نشانگرهای عالقه، ارزش و عاطفه میمدرسه را نشان  هایفعالیت بهعاطفی، عالقه و ارزش دادن 

ارتباط مستقیم دارد )جانوز، بالنک، بولریکا و  ،مثبت با درگیری تحصیلی(. عاطفه ۲٠١۳است )وانگ و پک، 
هستند  تحصیلی هایبین درگیری تحصیلی و هیجان هبیانگر رابط ،(. همچنین، شواهد تجربی۲٠٠٠ترمبالی، 

(. درگیری شناختی، راهبردهای ١۳۹٤صیف، ؛ ١۳۹٥ ؛ بردبار و یوسفی،١۳۹٧خمسی، )وکیلی، نقش و رمضانی
امر  در آموزاندانشاستفاده های مختلف پردازش موردفرآیندو شامل  گیرددربرمیتی و فراشناختی را شناخ

در  (.۲٠٠٤؛ فردریکز، بلومنفیلد و پاریس، ١۳۹٨فر، پسند، محمدرضایی و محمدییادگیری است )قدسی، طالع
می تالش ،از روی قصد و تا حدودی فعاالنه آموزاندانش ی است که طی آنفرآینددرگیری عاملی، تأکید بر 

یادگیری را شخصی و پربار کنند. مراد از عاملیت،  هایگیرند و نیز شرایط و موقعیتمیکه یاد  مطلبیکنند تا 
                                                 
1. academic engagement 

2. emotional 

3. behavioral 

4. cognitive 

5. agent 
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(. در ۲٠١٤اسکینر، پیترز و برول، کند )میآموز در جریان آموزشی است که دریافت دانش همشارکت سازند
بر  آموزاندانششناختی و اجتماعی روان هاینیز نقش سرمایه ،(١۳۹٨ح و مؤمنی )پژوهش صادقی، امین فال

نگر بر بهبود درگیری ی مثبتشناسرواننقش آموزش مفاهیم بهبود درگیری تحصیلی تأیید شد. همچنین، 
و ؛ وانگ ١۳۹٥پسند، ؛ مهنا و طالع١۳۹٨)رادمهر و کرمی، پیشین تأیید شده است  هایتحصیلی در پژوهش

پور، میردریکوند و بیرانوند، ؛ قدم١۳۹٥صادقی و ویسکرمی،  ؛ چهری،۲٠١١؛ برنارد و والتون، ۲٠١٠هولکامپ، 
١۳۹6.)  

مشکالت تحصیلی مانند مشکالت  بهی مثبت با تغییر پارادایم مدارس از دید سنتی که شناسروانرویکرد 
 آموزاندانشمثبت رفتاری  هایپتانسیل بهنگرش جدیدتر و توجه  بهپردازد؛ میتحصیل فت و ترکفردی، اُبین

، فضایل انسانی، شادی، صفات اخالقی، رفتار و افکار مثبت توجه دارد )شوشانی، استینمیتز هاشامل توانمندی
 بهنگر ی مثبتشناسروان(. ۲٠٠6؛ سلیگمن، رشید و پاکز، ۲٠١٧؛ شانکلند و روزت، ۲٠١6و کانات مایمون، 

سلیگمن، ) دنبال افزایش انگیزه و اشتیاق استبهپردازد و میافراد  ۲و بهزیستی ١گیری شادکامیدی و جهتشا
)بدری مختلف تأیید شده است  هاینگر در پژوهشمثبت یشناسرواناثربخشی مداخالت  (.۲٠٠6، رشید و پاکز

 (.۲٠١١؛ واترز، ۲٠١٤استپتو،  ؛ دوکری و۲٠١٧؛ شوشانی و اسلون، ١۳۹٨گرگری، نعمتی، واحدی و طاهری، 

کاری، محیط یادگیری، خانواده و اجتماع  مختلف از جمله محیط هاینگر، در محیطشناسی مثبتمفاهیم روان
در میان نهادهای مثبت، مدرسه جایگاه  (.١۳٨6کوئیلیام، ؛ ۲٠١٤مثبت نیز بسط داده شده است )بوزکورت، 

 آموزاندانششود و محصول یا هدف نهایی مدرسه خود مین مربوط هدف نهایی آ بهچرا که  ؛دارد ایویژه
شود. در حالی که از دید مثبتمیدر نگاه سنتی، مدرسه عالی با تأکید بر موفقیت تعریف  .هایعنی انسان هستند؛

است مبتنی بر تجارب مثبت و صفات و  ایمدرسه ،اهمیت دارند. مدرسه خوب شوندمیافرادی که موفق  ،گرا
آموزد، احساس دوستی و رفاقت میآموزد، مسئولیت میزندگی  ؛نهادی. مدرسه مثبت هاییا فضیلت هاتوانمندی

 هبی که هر فرد دارد و سپس، حرکت برای رسیدن هایاساس توانمندیگزینی برآموزد، هدفمی)نه رقابت( 
آموزد )براتیمییار )رفتارهای پسندیده اجتماعی( را کند و رفتارهای جامعهمیآفرینی آموزد، امیدمیاهداف را 

عنوان محصول فرعی هدایت بهو رشد شخصی  ایاز رشد حرفه ،معلم نیز ن مدارسای (. در١۳٨۹سده، 
 (.١۳۹٥برد )چاچو، میت لذ باالتر سمت خودانگیزشی و موفقیتبه آموزاندانش

ی هایبرنامه ،محورمدرسهتربیت مثبت  ی مثبت است.شناسروانروشی مبتنی بر  ،محورمدرسهتربیت مثبت 
شود میدر سطح مدرسه  آموزاندانشبهبود بهزیستی و سالمت ذهنی  بهکه منجر  گیرددربرمیمحور را شواهد

آوری، تاباساس بهداشت روان و بهزیستی، با تمرکز بر بر ،. تربیت مثبت(۲٠١٥)متیو، وایت و سیمون موری، 
هایی از قبیل توسعه (. در تربیت مثبت، معلمان از روش۲٠١٨طراحی شده است )فرگوسن،  میبهزیستی و شادکا

را  آموزاندانشکنند. در صورتی که در مدل سنتی، معلمان، میجاد انگیزه استفاده ای آموز واهداف فردی دانش
که در نای جایبهاستاندارد شده بود. تربیت مثبت،  هایدادند و تأکیدشان بر آزمونمیسمت پیشرفت سوق به

                                                 
1. happiness orientation 

2. welfare 
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ن رویکرد، معلم ای برد. درمیجاد کند، از یادگیری مشارکتی بهره ای رقابت ناسالم علیه یکدیگر آموزاندانش
)شوشانی شوند میآموزند که با ارزش هستند و دیده مینیز  آموزاندانششود و میاحترام قائل  آموزاندانشبرای 

(. مدل تربیت مثبت دارای ابعاد زیر است: روابط مثبت، هیجانات مثبت، سالمت مثبت، درگیری ۲٠١٧و اسلون، 
در پژوهشی تأثیر تربیت مثبت را  ،( نیز۲٠١٨(. وایت و کرن )۲٠١۹مثبت، تالش مثبت و هدف مثبت )بِلِیک، 

از: بهبود  تاس . مزایای تربیت مثبت عبارتدادندنشان  آموزاندانشبر بهبود بهزیستی و موفقیت تحصیلی 
 هایسازی ارزشخواهی، مهربانی با دیگران و نهادینهکارهای گروهی، مدیریت هیجانات، پذیرش و تعهد، کمک

 بهادامه تالش برای یادگیری تشویق کرده و  بهرا  آموزاندانش(. پیشرفت تحصیلی، ۲٠۲٠اساسی )رابینسون، 
برنامه درسی  بهاز کودکان که در تالش برای دستیابی  میحال، برای تعداد کنایدهد. بایمنفس بهها اعتمادآن

جاد ترس و دلسرد شدن از تالش ای شان را تضعیف کرده و باعثنفسبهها اعتمادشوند، شکست آنمیموفق ن
کودکان برای موفقیت  به(. ارائه یک هویت مثبت ١۳۹6 ؛ سانت،۲٠١6شود )الرشیدی، فان و اِنگو، میبیشتر 

(. منابع حمایتی از قبیل ارتباط دانش١۳٨٧)لیندنفیلد،  استدیگری در کالس درس  امر تر از هرنده، مهمیآ در
اجتماعی  -(، جوّ مثبت مدارس و شایستگی هیجانی١۳۹٨ بیدی و فوالدچنگ،دهساالن )آزادیآموز با معلم و هم

از عوامل بهبود درگیری تحصیلی است. طبق نتایج پژوهش  ،(١۳۹٨یفی، )امامقلی، کدیور و شر آموزاندانش
محور، (، افزایش درگیری تحصیلی باعث ارتقای سطح مسئله١۳۹٨پور، صادقی و غالمرضایی )وند، قدمیوسف
 شود.مینده یآ گیریارتباطی و جهت هاینگر بودن، مهارتمثبت

ن روزگار با آن ای ی که درهایاجتماعی و بزهکاری هایرفتاریاز میزان بد ،ه از روش تربیت مثبتاستفاد
سه  ،کشیل روانی و عاطفی، زندگی ناسالم والدین و خشونت در خانواده و بهرهئکاهد. مسامی رو هستیمبهرو

از  وزانآمدانشمسئله بسیار بزرگ برای کودکان امروزی هستند. متأسفانه معلمان، مدیران مدارس و والدین 
شود با رفتارهای میتوصیه  ،در تربیت مثبت آموزان برخوردار نیستند.برای چگونگی تربیت دانش آموزش کافی

رفتارهای خوشایند آنان بها داده شود. همچنین، در برخورد با آنان  بهبرخورد مثبت کرده و  آموزاندانشخوب 
 (.١۳٨6ود )لتهام، مثبت، تجارب خوشایند و ارتباط و تعامل استفاده ش هایاز روش

تربیتی، تحقیق و پژوهش در خصوص ارائه  شناسانروانترین وظایف که یکی از مهماین بهبا توجه 
از: ند ن پژوهش عبارتای گوناگون جهت پیشبرد بهتر اهداف آموزشی و تربیتی است، فرضیه اصلی در هایروش

«. تابتدایی اثربخش اس آموزاندانشبر بهبود سطوح درگیری تحصیلی  محورمدرسهآموزش تربیت مثبت »
 آموزاندانشبر بهبود درگیری رفتاری  محورمدرسهآموزش تربیت مثبت  -١فرعی عبارتند از:  هایفرضیه

ابتدایی  آموزاندانشبر بهبود درگیری عاطفی  محورمدرسهآموزش تربیت مثبت  -۲است.  ابتدایی اثربخش
 خشابتدایی اثرب آموزاندانشبر بهبود درگیری شناختی  محورمدرسهآموزش تربیت مثبت  -۳ست. اثربخش ا

 .است ابتدایی اثربخش آموزاندانشبر بهبود درگیری عاملی  محورمدرسهآموزش تربیت مثبت  -٤است. 
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 روش 

 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش
در پژوهش اکتشافی بود.  -آمیخته برحسب هدف، کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات، پژوهش حاضر

 شد.  طراحی «محورمدرسهمدل آموزش تربیت مثبت »بسته آموزشی حاضر، ابتدا با استفاده از روش کیفی، 
 دو مرحله اساسی وجود داشت: ،ن تحقیقای در بخش کیفی

نظر بهه شد. استفاد« سنتزپژوهی»الگو از روش تلفیقی  یا طراحیاولیه  تولید الگو: برای تولید نمونه -١
فکورانه درباره برنامه درسی  هایگیرین روش در حقیقت همان کاربرد دانش برای تصمیمای ،(۲٠٠٤مارش )
دست آمده از مطالعات دیگر است و برای بهجا دانشی پدید خواهد آمد که خود حاصل تلفیق دانش نای است. در

اما  ؛پژوهی نظرات مختلفی مطرح شده استیشتری دارد. در تعیین مراحل سنتزعمل تناسب ب برد در صحنهکار
 که عبارتند از: گانه زیر را مطرح کرده استمراحل هفت ،(۲٠٠٤نقل از مارش، ؛ به٨١۹١) ١هرد

 ؛شناسایی منابع دست اول -
 ؛عناصر اصلی میبازنگری و تحلیل مفهو -
 ؛اساس الگوهای تحلیل مفهومیاطالعات برای الگوی مطلوب بر هایشناسایی خوشه -
 ؛هم قرار دادن اطالعات در درون هر دستهکناردر -
 ؛دیآ دستبهنهایی  اعتبار الزم برسند و بیانیه به هاترکیب تا دسته -مکرر از تحلیل ایچرخه -
 و نظربرای کاربست مورد هامرتب کردن دسته -
 .ترکیبیتفسیر مطالب  -
، از مقاالت، کتب محورمدرسهبندی مفاهیم تربیت مثبت و زمان هافصلن مرحله، ساختار جلسات، سرای در

 اطالعاتی داخلی و خارجی گردآوری شد. هایو پایگاه
نظران ساختاری با صاحبنیمه بهاز مصاح ،ن روش که مبتنی بر تحقیقات کیفی استای بخشی: دراعتبار- ۲

ن اوزشی در پانل تخصصی متخصصکارشناسان موضوع استفاده شد. محتوا و شیوه تدریس بسته آمو 
با  هابررسی قرار گرفته و تحلیل و ترکیب گردید و برای تعیین اعتبار الگوی پیشنهاد شده، نظرات آنمورد

با روش  سته آموزشیآوری و نتایج با روش کیفی تحلیل شد. تعیین ضریب روایی بساختاری جمعنیمه بهمصاح
+ تا ١ن روش، ضریب روایی بین ای شد. در بهیت محاسکمّ بهجهت تبدیل قضاوت کیفی متخصصان  ۲الوشه

خواسته شد  شناسرواننفر از متخصصان  ١٤دست آوردن ضریب روایی بسته آموزشی، از بهمنظور بهاست.  -١
( و غیرضروری ١(، مفید )۲ضروری ) ایمقیاس سه درجه بهتا مراحل و محتوای برنامه طراحی شده را با توجه 

نفره( اجرا شد تا  ۲٤صورت مقدماتی در یک حجم نمونه محدود )کالس بهبسته  بندی کنند. سپس( درجه٠)
آموزش داده  ایجلسه چهل دقیقه ١۲نقایص احتمالی مرتفع گردد و پس از بازارزیابی برای گروه آزمایشی طی 

                                                 
1. Hare, A. D. 

2. lawshe 
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تهران و هماهنگی با مدیران مدارس،  وپرورشآموزشسب مجوزهای اخالقی و پژوهشی از با ک شد. برای اجرا
 مجوز همکاری با پژوهشگر داده شد. 

. استآزمون با گروه کنترل پس -آزمونآزمایشی از نوع پیشدر بخش کمّی، طرح پژوهش حاضر نیمه
 ١۳۹٨-۹۹شهر تهران در سال تحصیلی  ١پسر پایه ششم ابتدایی منطقه  آموزاندانششامل  جامعه آماری

شهر  ١مدرسه منطقه  ٥٧، دو دبستان پسرانه از بین ایمرحلهچند ایگیری خوشه. با استفاده از روش نمونهاست
که در هر دبستان، فقط یک کالس از پایه ششم وجود داشت، یک کالس از نای دلیلبهتهران انتخاب شدند. 

عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. حجم بهیش و کالس ششم دبستان دیگر عنوان گروه آزمابهیک دبستان 
اظ از لح ها. در هر دو گروه، آزمودنیاستنفر(  ۳١نفر و گروه کنترل  ۲٨ نفر )گروه آزمایش ٥۹نمونه شامل 

زمون آآزمون و افزایش اعتبار درونی از منظور کنترل اثرات پیشبهو  هستندشرایط سنی در سطح یکسانی 
 اساس توان آماری مناسب بود و مالک ورودبر ،د. کفایت حجم نمونهشمتغیری استفاده تحلیل کوواریانس چند

. مالک خروج از استپزشکی آموز پایه ششم بودن، شرکت در جلسات و نداشتن اختالالت روانطرح، دانش به
 .استهمکاری و غیبت بیش از دو جلسه  بهطرح، عدم تمایل 

 ابزار سنجش
یاز نل بسته آموزشی نهایی و زمان موردمتغیرهای مستق «:محورمدرسهتربیت مثبت »بسته آموزشی 

اندیشی (، مثبت۲٠١١)نوریش، رابینسون و ویلیامز،  GGSبرای آموزش برگرفته از منابع کتبی همچون الگوی 
پژوهشی  هایمقاالت و طرح( و ١۳۹١، )مگیارگرا ی مثبتشناسروان(، فنون ١۳٨6گرایی )کوئیلیام، و مثبت
فر، کتانی ؛ آرین۲٠۲٠؛ رابینسون، ۲٠١٨؛ وایت و کرن، ۲٠١۹؛ بِلِیک، ۲٠١٨)فرگوسن،  استو خارجی داخلی 

؛ شهیدی و منشئی، ١۳٨۹؛ شریف، ١۳۹٧؛ سلیقه، ١۳۹۳؛ ساندرز، ١۳۹۳زاده قنواتی، ؛ چم١۳۹٤و عابدی، 
؛ فتی ١۳٨٥زاده عطوفی، ؛ فتی و کاظم١۳۹6ور و غضنفری، پ؛ علوی، قدم١۳۹٤راد، و عالقبند می؛ ضرغا١۳۹٤

کمالی، میر ؛١۳۹٥و روشنایی،  می؛ کری١۳٨٥زاده عطوفی، ؛ فتی، موتابی، محمدخانی و کاظم١۳٨٥و موتابی، 
در  محورمدرسهآموزش تربیت مثبت  های(. خالصه جلسه١۳۹٤هوپر،  ؛١۳۹٥پناه و محمدیان، ؛ نیکزادی١۳۹١

 ارائه شده است.، ١جدول 

 محورمدرسهخالصه جلسات آموزشی تربیت مثبت  -1 جدول

 جلسه هدف محتوا منابع استفاده شده

نوریش، رابینسون و ویلیامز  ؛(١۳٨6لتهام )
 ؛(١۳۹٥پناه و محمدیان )نیکزادی؛ (۲٠١١)

 (١۳۹۳ساندرز )

، تعیین اهداف، قوانین آموزاندانشآشنایی با 
معارفه، تعیین اهداف و گویی و آمدآموزشی خوش

بر تربیت مثبت، اجرای  ایقوانین آموزشی، مقدمه
 آزمونپیش

معارفه و اجرای 
 آزمونپیش

  اول

و  فتی ؛(۲٠٠6سلیگمن، رشید و پارک )
امامقلی، کدیور و شریفی  ؛(١۳٨٥) همکاران

(١۳۹٨) 

ا ب آموزش خودآگاهی، شناخت افکار، احساس و رفتار
 «افکار روزمره منکاربرگ »استفاده از 

  دوم خودآگاهی

کوئیلیام  ؛(١۳۹6پور و غضنفری )علوی، قدم
 و همکاران (، فتی١۳۹٤هوپر )؛ (١۳٨6)

با  نفسبینی و عزتآموزش خودباوری، خوش
خودم را چگونه می»عملی:  هایاستفاده از فعالیت

خودباوری، خوش 
 بینی وعزت نفس

                سوم



 25                                            ، سال یازدهم3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهش

 جلسه هدف محتوا منابع استفاده شده

سلیقه  ؛(١۳۹٥و روشنایی ) میکری ؛(١۳٨٥)
(١۳۹٧) 

، «من توانایی تجسم بصرینقاط ضعف »، «بینم؟
میچقدر خودم را »و  «عالیق و استعدادها»

 «شناسم؟
پناه نیکزادی؛ (١۳۹١) مگیار ؛(١۳٨6کوئیلیام )

 (١۳۹۳زاده قنواتی )چم ؛(١۳۹٥و محمدیان )
 هایکارت»اندیشی با استفاده از آموزش مثبت

تفکر  هایپرسش»و کاربرگ  «باورهای ناکارآمد
 «بینانهواقع

 چهارم مثبت اندیشی

آزادی ؛(۲٠١٨وایت و کرن ) ؛(۲٠۲٠رابینسون )
پناه و نیکزادی ؛(١۳۹٨بیدی و فوالدچنگ )ده

 فر، کتانی و عابدیآرین ؛(١۳۹٥محمدیان )
(١۳۹٤) 

و افکار مثبت در  هاآموزش در زمینه اهمیت هیجان
 گام تنظیم هیجانیبهتحصیل از طریق آموزش گام

و  هااهمیت هیجان
افکار مثبت در 

 تحصیل

 پنجم

واترز  ؛(١۳۹6پور و غضنفری )علوی، قدم
 وندیوسف ؛(۲٠١١برنارد و و والتون )؛ (۲٠١١)

 فر، کتانی و عابدیآرین ؛(١۳۹٨)و همکاران 
 ؛(١۳٨٥)زاده عطوفی فتی و کاظم ؛(١۳۹٤)

 (١۳۹٨) و همکاران گرگریبدری

آموزش تکنیک تنفس »آوری از طریق آموزش تاب
حل هایو آموزش روش «گوییقصه»و  «عمیق

آموزش بارش فکری در مورد »مسئله از طریق 
در زندگی روزمره با آن درگیر  هامشکالتی که بچه

 «عینک مثبت»و بازی  «هستند

تاب آوری و 
حل  هایروش
 مسئله

 ششم

 بدری گرگری ؛(۲٠٠6سلیگمن، رشید و پارک )
 (١۳۹٨) و همکاران

ل تکمی»آموزش امید با استفاده از فعالیت عملی 
نامه»، آموزش قدردانی از طریق «جمالت ناتمام

 قلک»و آموزش شکرگزاری با استفاده از  «نگاری
 «دفتر نگارش شکر خانواده»و  «شکر

افزایی، قدردانی میدا
 و شکرگزاری

 هفتم

و  میضرغا ؛(۲٠٠6سلیگمن، رشید و پارک )
و روشنایی  میکری ؛(١۳۹٤راد )عالقبند

 (١۳۹٤هوپر ) ؛(١۳۹٥)

آموزش اهمیت هدفمندی و داشتن معنا در زندگی 
گو از طریق بارش وبحث و گفت»با استفاده از 

 «گوییقصه»و  «فکری

هدفمندی و داشتن 
 معنا در زندگی

 هشتم

سلیقه  ؛(۲٠٠6پارک )سلیگمن، رشید و 
 شوشانی، استینمیتز و کانات مایمون ؛(١۳۹٧)
و  گرگریبدری ؛(۲٠١6ماتیو و وایت ) ؛(۲٠١6)

 (١۳۹٨) همکاران

پانتومیم »آموزش همدلی از طریق اجرای 
ی کاردست»، آموزش بخشش با استفاده از «احساسات

 «قلب بخشنده برای روز بخشش

 نهم همدلی و بخشش

 ؛(۲٠١6) استینمیتز و کانات مایمونشوشانی، 
برنارد و و والتون  ؛(۲٠١6ماتیو و وایت )

 ؛(١۳۹٨) و همکاران گرگریبدری؛ (۲٠١١)
فتی و ؛ (١۳٨۹شریف ) ؛(١۳۹١کمالی )میر

امامقلی، کدیور و شریفی  ؛(١۳٨٥موتابی )
(١۳۹٨)  

» وسیلهبهپذیری اجتماعی آموزش مسئولیت
، آموزش در «شهروندیانیمیشن آموزش قوانین 

فردی از زمینه چگونگی برقراری ارتباطات مثبت بین
 یهااستفاده از کاربرگ»عملی:  هایطریق فعالیت

 و «مخصوص )برای داشتن روابط خوب با دیگران(
 «چهرهبهارتباط چهره»

پذیری مسئولیت
اجتماعی و ارتباطات 

 فردیبینمثبت 

 دهم

 و همکاران گرگریبدری ؛(۲٠١6ماتیو و وایت )
و  میکری ؛(١۳٨٥) و همکاران فتی ؛(١۳۹٨)

 (١۳۹٤هوپر ) ؛(١۳۹٥روشنایی )

منشی و  هایاخالقی، توانمندی هایپرورش ارزش
یق آموزش از طر»غرقگی با استفاده از فعالیت عملی 

 «کودکان( بهحلقه کند و کاو )آموزش فلسفه 

 هایپرورش ارزش
اخالقی، 
 هایتوانمندی

 منشی و غرقگی

 یازدهم

و  هاپرسش بهگویی بندی جلسات، پاسخجمع 
 آزموناجرای پس

بندی جلسات و جمع
 آزموناجرای پس

 دوازدهم
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پژوهش از  یمّ ک هایآوری دادهجهت جمع :(AEQ) 1پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و تسینگ

درگیری تحصیلی  هاین پرسشنامه، جنبهای ( استفاده شد. در۲٠١١)ریو و تسینگ،  پرسشنامه درگیری تحصیلی
درگیری عاملیت( ارزیابی خواهد شد. در  و )درگیری رفتاری، درگیری عاطفی، درگیری شناختی آموزاندانش

گو باید هر گویه را بخواند و سپس میزان انطباق وضعیت فعلی خود را بر نسخه اصلی، برای تکمیل آن، پاسخ
معنای همیشه یا تقریباً بهمعنای هرگز یا تقریباً هرگز( تا پنج )بهاز یک ) ایدرجهروی یک طیف لیکرت پنج

به(، درگیری رفتاری ١٤و  ٨، ٥، ۳، ١ هایماده )گویه پنجوسیله بههمیشه( مشخص سازد. درگیری عاملیت 
و  ١6، ١۳، ١١ هایماده )گویه چهاروسیله به(، درگیری عاطفی ۲١و  ١٠، ۹، ٧، ۲ هایماده )گویه پنجوسیله 

شود. در می( سنجیده ۲۲و  ۲٠، ١۹، ١٨، ١٥، ١۲، 6، ٤ هایماده )گویه هشتوسیله به( و درگیری شناختی ١٧
بخشی گزارش شده است و ساختار ن پرسشنامه در سطح رضایتای (، روایی عاملی۲٠١١مطالعه ریو و تسینگ )

، درگیری رفتاری ٨۲/٠همچنین، پایایی درگیری عاملیت تأیید قرار گرفته است. ن پرسشنامه موردای عاملی
(. در پژوهش ۲٠١١)ریو و تسینگ،  دست آمده استبه ٧٨/٠و درگیری عاطفی  ٨٨/٠، درگیری شناختی ۹٤/٠

 ٨٧/٠ن پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با ای پایایی ،(١۳۹٥) پور و سماویعلیزاده، رفیعیحاجی
شد. پایایی  بهن پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسای پایایی ،شد. در پژوهش حاضر نیز بهمحاس

و درگیری  ٨٠/٠، پایایی درگیری عاملیت ٨۹/٠، درگیری شناختی ۹۲/٠، درگیری رفتاری ٨۹/٠کل برابر با 
ن متغیر ای ، جهت سنجشدهد پرسشنامه درگیری تحصیلیمی. نتایج هر دو پژوهش نشان است ٨١/٠عاطفی 
در نهایت، . گوی نیازهای موجود باشدتواند پاسخمیرانی مناسب است و ای آموزاندانشآن در بین  هایو مؤلفه

د. تجزیهشتحلیل وآماری تجزیه هایو با استفاده از آزمون SPSS-۲١افزار آوری شده توسط نرمجمع هایداده
ف آمار توصیفی )میانگین و انحرا هایشده، در دو بخش و با استفاده از شاخصگردآوری  هایتحلیل نتایج دادهو

 معیار( و آمار استنباطی صورت گرفت. 

 هایافته
 الف( توصیف جمعیت شناختی

در نهایت، شاخص ضریب روایی  .آموزشی با روش الوشه تعیین شد در بخش کیفی، ضریب روایی بسته
دهنده اعتبار مناسب نشاناین امر، د که شبرآورد  درصد ٨6سمت بهمحتوایی در عمده جلسات پانل تخصصی 

که با هدف بررسی اثربخشی مدل آموزش تربیت مثبت  یمّبسته آموزشی جهت اجرا است. در بخش ک
پسر پایه  آموزاندانشنفر از  ٥۹ابتدایی شکل گرفت،  آموزاندانشبر سطوح درگیری تحصیلی  محورمدرسه

 نفر( قرار گرفتند.  ۳١نفر( و کنترل ) ۲٨ششم ابتدایی در پژوهش شرکت کردند که در دو گروه آزمایش )
  

                                                 
1. Academic Engagement Questionnaire (AEQ) 
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 هاب( توصیف شاخص
از قبیل:  میساخته شد که شامل آموزش مفاهی« محورمدرسهتربیت مثبت »در بخش کیفی، بسته آموزشی 

و افکار مثبت در تحصیل، تاب هااندیشی، اهمیت هیجاننفس، مثبتبینی و عزتخودآگاهی، خودباوری، خوش
افزایی، قدردانی و شکرگزاری، هدفمندی و داشتن معنا در زندگی، همدلی و مسئله، امیدحل هایآوری و روش

 هایاخالقی، توانمندی هایفردی، پرورش ارزشپذیری اجتماعی و ارتباطات مثبت بینبخشش، مسئولیت
 منشی و غرقگی بود.

وصیفی درگیری تحصیلی و چهار خردهت هایدهندگان در ارتباط با شاخصوضعیت پاسخ بهر بخش کّمی، د
 آن پرداخته شده است که عبارتند از: درگیری رفتاری، درگیری عاطفی، درگیری شناختی و بهمقیاس مربوط 

تفکیک دو گروه آزمایش بهتوصیفی حاصل از متغیر درگیری تحصیلی را  های، یافته۲درگیری عاملی. جدول 
 دهد.میآزمون نشان آزمون و پسو کنترل، در مراحل پیش

آزمون متغیر درگیری آزمون و پسحاصل از اجرای پیش هایتوصیفی داده هایشاخص -2جدول 

 تحصیلی
 معیار انحراف میانگین گروه متغیرها

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 درگیری تحصیلی
 درگیری رفتاری
 درگیری هیجانی

 درگیری عاملی
 درگیری شناختی

 ۲۹/٨6 کنترل
٥١/۲۲ 
٠6/١٧ 
٧٤/١٧ 
۹6/۲٨ 

٤٨/٨٧ 
۲۲ 

٧٠/١٧ 
۲٥/١٧ 
٤٨/۳٠ 

٠۲/٨ 
۹٤/١ 
٥۲/۳ 
٨٠/٤ 
٨٠/٤ 

٥۳/٧ 
6٧/١ 
٧٧/١ 
6٥/۲ 
٧٥/۳ 

 درگیری تحصیلی
 درگیری رفتاری
 درگیری هیجانی

 درگیری عاملی
 درگیری شناختی

 ٨۲/٧٨ آزمایش
١٤/۲٠ 
٥۳/١٥ 
۹۲/١٥ 
۲١/۲٧ 

٥/۹۳ 
٨۲/۲۲ 
٤۲/١٨ 
٧٨/١۹ 
۲٥/۳۳ 

۲٨/۹ 
٤٧/۳ 
٧٥/۲ 
6۹/۲ 
٠٧/٥ 

۲٥/٧ 
١6/۲ 
١٨/۲ 
٨۳/۲ 
۳٠/۳ 

 ، میانگین متغیرمحورمدرسهبعد از مداخله آموزشی تربیت مثبت  دهدمینشان ، ۲جدول  هایطور که یافتههمان
میانگین متغیر . همچنین، یافتافزایش  ٥/۹۳ به ٨۲/٧٨گروه آزمایش از  آموزاندانشدرگیری تحصیلی در 

میانگین متغیر ، ٤۲/١٨ به ٥۳/١٥میانگین متغیر درگیری هیجانی از ، ٨۲/۲۲ به ١٤/۲٠درگیری رفتاری از 
 ولی ؛افزایش یافتند ۲٥/۳۳ به ۲١/۲٧میانگین متغیر درگیری شناختی از و  ٧٨/١۹ به ۹۲/١٥درگیری عاملی از 

انس، نرمال تحلیل کوواری هایدر گروه کنترل تغییر چندان محسوسی نداشتند. یکی از مفروضه هان میانگینای
اسمیرنوف استفاده  -ن مفروضه، از آزمون کلموگروفای باشد که جهت بررسیمیبودن توزیع متغیرها در جامعه 

 نشان داده شده است.، ۳اسمیرنوف در جدول  -کلموگروف z گردید. نتایج آماره
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اسمیرنوف جهت بررسی فرض نرمال بودن توزیع متغیر  -نتایج آزمون کلموگروف -3 جدول
 درگیری تحصیلی

 z sigآماره    متغیر

 درگیری تحصیلی

 
 درگیری رفتاری

 
 درگیری هیجانی

 
 درگیری عاملی

 
 درگیری شناختی

 آزمایش 
 کنترل

 آزمایش
 کنترل

 آزمایش
 کنترل

 آزمایش
 کنترل

 آزمایش
 کنترل

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

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

اسمیرنوف برای متغیرهای درگیری تحصیلی، درگیری  -کلموگروف zدهد مقدار مینشان ، ۳جدول  هاییافته
(؛ <٠٥/٠pرفتاری، درگیری هیجانی، درگیری عاملی و درگیری شناختی برای هر دو گروه معنادار نیست )

 فرض استفاده از کوواریانس رعایت شده است. ن پیشای توان نتیجه گرفت که نمرات نرمال بوده ومیبنابراین 

 هاج( آزمون فرضیه
تحلیل قرار گرفت و یلی با روش تحلیل کوواریانس مورددرگیری تحص هایمقیاسن بخش، تمام خردهای در

آموزش تربیت مثبت »ن پژوهش عبارت است از: ای فرضیه اصلی درپژوهشی بررسی شدند.  هایفرضیه
ی عبارتند فرع هایفرضیه«. ابتدایی اثربخش است آموزاندانشبر بهبود سطوح درگیری تحصیلی  محورمدرسه

  است. ابتدایی اثربخش آموزاندانشبر بهبود درگیری رفتاری  محورمدرسهآموزش تربیت مثبت  -١از: 
آموزش  -۳ابتدایی اثربخش است.  آموزاندانشبر بهبود درگیری عاطفی  محورمدرسهآموزش تربیت مثبت  -۲

آموزش تربیت  -٤است.  ابتدایی اثربخش زانآمودانشبر بهبود درگیری شناختی  محورمدرسهتربیت مثبت 
 است. ابتدایی اثربخش آموزاندانشبر بهبود درگیری عاملی  محورمدرسهمثبت 

لوین استفاده شد. نتایج در جدول  fدو گروه از آزمون  آزمونپیشدر  هاابتدا جهت بررسی همسانی واریانس
 آمده است.، ٤

دو گروه آزمایش و  آزمونپیشدر  هاواریانس لوین جهت بررسی همسانی fآزمون  -4جدول 
 کنترل

 F 1Df 2Df sig  متغیر

 درگیری تحصیلی
 درگیری رفتاری
 درگیری هیجانی

 درگیری عاملی
 درگیری شناختی

 ٥۳/١ 

٤٥/٠ 

۲۲/٠ 

١٧/٠ 

١۲/٠ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

٥٧ 
٥٧ 
٥٧ 
٥٧ 
٥٧ 

۲۲/٠ 

٥٠/٠ 

6۳/٠ 

6٧/٠ 

٧۲/٠ 
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توان می(؛ بنابراین <٠٥/٠p) دار نیستالوین در همه متغیرها معن fدهد میزان مینشان ، ٤جدول  هاییافته
نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نمرات  ٥رعایت شده است. جدول  هانتیجه گرفت فرض همسانی واریانس

 دهد.میمتغیر درگیری تحصیلی را نشان 

 متغیری نمرات متغیر درگیری تحصیلیج تحلیل کوواریانس چندنتای -5جدول 
 داریاسطح معن خطا  Df  فرضیه f Dfآماره  ارزش آزمون اثر

تفاوت گروه 
آزمایش با 

کنترل 
 آزمونپیش

 اثر پیالیی
 المبدای ویلکز

 اثر هتلینگ
 ترین ریشه رویبزرگ

۹٤/٠ 
٥٠/٠ 

١٨ 
١٨ 

۲۲/١6۹ 
۲۲/١6۹ 
۲۲/١6۹ 
۲۲/١6۹ 

٥ 
٥ 
٥ 
٥ 

 ٤٧ 
٤٧ 
٤٧ 
٤٧ 

٠٠٠١/٠ 
٠٠٠١/٠ 
٠٠٠١/٠ 
٠٠٠١/٠ 

متغیر درگیری تحصیلی برای گروه آزمایش  آزمونپس، نمرات ٥نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری در جدول 
ندمتغیری را نشان داد که یک اثر چروش تحلیل کوواریانس  به آزمونپیشو کنترل، پس از خارج کردن اثر 

درگیری  هایدهد که حداقل بین یکی از مؤلفهمین اثر نشان ای معنادار برای عامل روش آموزشی وجود دارد.
رعی از ف های(. بنابراین، فرضیه اصلی تأیید شد. برای بررسی فرضیه>٠٠٠١/٠pتحصیلی، تفاوت وجود دارد )

درگیری  هایتک مؤلفهاریانس چندمتغیری برای تکمتغیری در متن تحلیل کووتحلیل کوواریانس تک
 تحصیلی استفاده شد.

 متغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل کوواریانس تک -6جدول 
منابع تغییر  

 شاخص

مجموع 

 مجذورات

 درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

F  سطح 

 داریامعن

تفاوت گروه 
آزمایش در 

 آزمونپس
با کنترل 

 آزمونپیش

   درگیری تحصیلی
 درگیری رفتاری
 درگیری هیجانی
 درگیری عاملی

 شناختیدرگیری 

٤٤/١6٥۲ 
۳١/٥٠ 

٤۳/۲6 

٥۲/۲١٤ 

۲۳/۳٠٨ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

٤٤/١6٥۲ 
۳١/٥٠ 

٤۳/۲6 

٥۲/۲١٤ 

۲۳/۳٠٨ 

۲١/١٧۹ 

۳٠/۲٤ 

6٨/٧ 

۳١/٧۳ 

٨٧/١۲١ 

٠٠٠١/٠ 
٠٠٠١/٠ 
٠٠٨/٠ 
٠٠٠١/٠  
٠٠٠١/٠ 

گروه آزمایش که جلسات آموزشی تربیت  هایبین آزمودنی دهدمینشان ، 6جدول  هایگونه که یافتههمان
از نظر درگیری  ،دریافت نکردند ایگونه مداخلهریافت کردند و گروه کنترل که هیچرا د محورمدرسهمثبت 

، درگیری هیجانی (>٠٠٠١/٠pو  =۳٠/۲٤F) ، درگیری رفتاری(>٠٠٠١/٠pو  =۲١/١٧۹F)تحصیلی 
(6٨/٧F=  ٠٠٨/٠وp<) درگیری عاملی ،(۳١/٧۳F=  ٠٠٠١/٠وp<) ٨٧/١۲١) و درگیری شناختیF=  و

٠٠٠١/٠p<) عبارت دیگر، مدل آموزش تربیت مثبت بهدرگیری تحصیلی معنادار است.  هایاز مؤلفه
 هایمتغیر درگیری تحصیلی شده است. بنابراین، فرضیه هایمقیاسخرده میموجب بهبود تما ،محورمدرسه

 فرعی نیز تأیید شدند.
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 گیریبحث و نتیجه
بر سطوح درگیری تحصیلی شامل درگیری  محورمدرسهدر پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش تربیت مثبت 

عاملی، درگیری شناختی درگیری رفتاری و درگیری عاطفی بررسی شد. نتایج نشان دادند که آموزش تربیت 
نتایج  شود. نتایج پژوهش حاضر بامیسبب افزایش درگیری تحصیلی و سطوح آن  ،محورمدرسهمثبت 

 سو است.( هم۲٠۲٠( و رابینسون )۲٠١٨(، وایت و کرن )۲٠١۹(، بِلِیک )۲٠١٨فرگوسن ) هایپژوهش
صادقی، امین فالح ( و ١۳۹٨) امامقلی، کدیور و شریفیعد درگیری عاملی، پژوهش حاضر با پژوهش در بُ
ماعی اجت -مثبت مدارس و شایستگی هیجانی نتایج پژوهشی، ارتقا جوّ بهسو است. با توجه ( هم١۳۹٨) و مؤمنی

عنوان متغیر میانجی در بهبود خالقیت بهعنوان متغیرهای مهم و تأثیرگذار و درگیری تحصیلی به آموزاندانش
 (.١۳۹٨، امامقلی، کدیور و شریفی)قرار گیرد  وپرورشآموزش های، بایستی در اولویتآموزاندانش میو شادکا

هستند و  آموزاندانشاثرگذاری بر درگیری تحصیلی  بهشناختی و اجتماعی قادر روان هاییهاهمچنین، سرم
 (. ١۳۹٨، صادقی، امین فالح و مؤمنیتوجه ویژه شود ) وپرورشآموزشن دو در نظام ای تقویت بهباید  ،رونایاز

محیطی،  هایسو است. نقش حمایتپیشین هم هایپژوهش پژوهش حاضر با عد درگیری شناختی،در بُ
بر افزایش درگیری آموزش امید، آموزش معنادرمانی آوری، تاب هایمهارتاز محیط کالس،  آموزاندانشادراک 

؛ وانگ و هولکامپ، ١۳۹٥پسند، تأیید قرار گرفته است )مهنا و طالعگوناگون مورد هایتحصیلی، در پژوهش
 (. ١۳۹6، پور، میردریکوند و بیرانوندقدم ؛١۳۹٥ صادقی و ویسکرمی، ؛ چهری،۲٠١١؛ برنارد و والتون، ۲٠١٠

منابع حمایتی از قبیل تعامل سو است. پیشین هم هایپژوهشعد درگیری عاطفی، پژوهش حاضر با در بُ
فراگیران، موجب اشتیاق و بهبود  میسطح خودتنظی توانند با ارتقامیساالن، آموز با معلم و هممثبت دانش

 های(، هیجان١۳۹٥) (. در پژوهش بردبار و یوسفی١۳۹٨بیدی و فوالدچنگ، ده)آزادیعملکرد تحصیلی شوند 
 خمسیانیوکیلی، نقش و رمضتحصیلی دارای اثری مثبت و معنادار بر درگیری تحصیلی بودند. نتایج پژوهش 

د. تحصیلی و پیشرفت تأیید کردن هایگری درگیری تحصیلی را در رابطه بین هیجاننقش واسطه ،( نیز١۳۹٧)
تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی را ارائه کرده  هایهیجان اینیز در پژوهشی، نقش واسطه (١۳۹٤) صیف
نگر( با درگیری ی مثبتشناسروان هایبین شکفتگی )از سازه ،(١۳۹٨) میمهر و کردر پژوهش راد .است

 دست آمد. بهتحصیلی رابطه مثبت و معناداری 
سو است. نتیجه هم ،(١۳۹٧بر )عد درگیری رفتاری نیز پژوهش حاضر با پژوهش سازمند و حسینبُ در

جدید مبتنی بر  هایکارگیری روشبهسنتی و  هاینشان داد عبور از روش ،(١۳۹٧) برپژوهش سازمند و حسین
بهبود درگیری تحصیلی  ،جهو در نتی آموزاندانشباعث افزایش مشارکت فعال  ،آموزتعامل بیشتر معلم و دانش

منبع کنترل بیرونی و  به(، افزایش گرایش ١۳۹٨وند و همکاران )طبق نتایج پژوهش یوسف شود. همچنینمی
ارتباطی و  هاینگر بودن، مهارتمحور و مثبتتبع آن افزایش درگیری تحصیلی باعث ارتقای سطح مسئلهبه

 شود.مینده یآ گیریجهت
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نگر بر بهبود سطوح اجتماعی و رفتاری بهزیستی ی مثبتشناسرواناند مداخالت داده مطالعات مختلف نشان
(، بهبود بهزیستی ذهنی و یادگیری، درگیری و پیشرفت تحصیلی ١۳۹٨گرگری و همکاران، تحصیلی )بدری

و افزایش رضایت از زندگی، سالمت  (، کاهش اضطراب و افسردگی۲٠١٧ن، )شوشانی و اسلو آموزاندانش
میزان  به هان برنامهای بخش است. همچنین،نیز اثر( ۲٠١٤افراد )دوکری و استپتو،  میروان، امیدواری و شادکا

نتایج پژوهشی  (.۲٠١١و عملکرد تحصیلی آنان در ارتباط است )واترز،  آموزاندانشتوجهی بر سالمت قابل
شود و توانایی یکپارچه کردن میموجب سازمان شناختی منعطف و گسترده  ،که عاطفه مثبت نشان داد

کند و نیز مشخص شد که زمانی که مردم آرام و شاد هستند تفکرشان میموضوعات گسترده را برای فرد فراهم 
 (.۲٠٠٠)جانوز و همکاران،  یابدمیشوند و قوه خیالشان گسترش میتر وسعت یافته، خالق
پذیر نیست و آموزش تربیت مثبت یلی امکانبدون داشتن انگیزه و اشتیاق تحص ،لیزندگی تحصی

لومنفیلد فردریکز، باست.  آموزاندانشدر بهبود درگیری تحصیلی و موفقیت تحصیلی  میعامل مه ،محورمدرسه
آموز دارند. که الگوهای درگیری تأثیرات بلندمدتی در پیشرفت تحصیلی دانش کنندمیعنوان  ،(۲٠٠٤) و پاریس
داند. شناساگرهای میمدت و ورای مدرسه رگیری تحصیلی را طوالنیپیامدهای د ،نتایج پژوهشی همچنین

از  یکدهد که کمبود در هرمین تعامل نشان ای عاطفی با درگیری رفتاری و شناختی در یادگیری تعامل دارند.
 هبشود. نداشتن مشارکت رفتاری و درگیری شناختی نیز میمدرسه منجر  هایعدم موفقیت در بازده بهابعاد 

موفقیت تحصیلی کمتری را  ،نتیجه شود و درمیمدرسه، مربوط  بهمربوط  هاینشینی عاطفی از فعالیتقبع
 هثیر متقابل دارند. در نهایت، درجشناختی تأهمراه دارد. مشارکت رفتاری، شناسایی عاطفی و درگیری  به

ردریکز، فتأثیرگذار است ) هادر مدرسه بر موفقیت تحصیلی آن آموزاندانشدرگیری رفتاری، عاطفی و شناختی 
 (.۲٠٠٤، بلومنفیلد و پاریس

ر تعطیلی مکرر مدارس )که منج بهتوان میی مواجه بود که از جمله آنان هایپژوهش حاضر با محدودیت
محدودیت زمانی شد(، محدودیت در کنترل عواملی همچون وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده، محدودیت  به

پسر پایه ششم( و عدم اجرای آزمون پیگیری  آموزاندانشروی بر در جنس و مقطع تحصیلی )مطالعه فقط 
با مطالعه هر دو  محوررسهمدآتی، موضوع آموزش تربیت مثبت  هایشود در پژوهشمیاشاره کرد. پیشنهاد 

به معلمان پیشنهاد می، هایافته بهبررسی قرار گیرد. با توجه پسر( و اجرای آزمون پیگیری مورد جنس )دختر و
ن مطالعه ای در کار برده شدهبهبرنامه آموزشی از ، آموزان ابتداییبهبود سطوح درگیری تحصیلی دانشبرای شود 

 استفاده شود.

 منابع

گری و خالقیت براساس جوّ مدرسه با میانجی بینی شادکامی(. پیش١۳۹٨و شریفی، ح. پ. ) ،کدیور، پ. ،امامقلی، ف.
 .تربیتی شناسیفصلنامه روانآموزان دختر دبیرستانی. اجتماعی دانش -درگیری تحصیلی و شایستگی هیجانی

١٥(٥۲،) ١٥٥-١٨١. 
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های آوری در کودکان: چگونه کودکانی منعطف و مقاوم در برابر آسیبتاب(. ١۳۹٤و عابدی، ا. ) ،کتانی، م. ،فر، ن.آرین
 اصفهان: نوشته. هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟

 (. مدل علّی درگیری تحصیلی: نقش حمایت تحصیلی و خودتنظیمی١۳۹٨و فوالدچنگ، م. ) ،بیدی، ف.دهآزادی
 .١٥۹-١٨۳ (،٤٧)١۲ .زشیابیآموزش و ار نشریه علمیتحصیلی. 

گرای مبتنی بر شناسی مثبت(. اثربخشی مداخالت روان١۳۹٨و طاهری، ا. ) ،واحدی، ش. ،نعمتی، ش. ،گرگری، ر.بدری
 (،١)١۲ .نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکیمدرسه بر سطوح اجتماعی و رفتاری بهزیستی تحصیلی. 

١٠۹-١٠۲. 

 . ٥٤ .(۳٤)٤ .مجله سپیده داناییگرا. مدرسه مثبت به (. نگاهی١۳٨۹سده، ف. )براتی

های تحصیلی در رابطه بین محیط ای فرآیندهای نظام خود و هیجان(. نقش واسطه١۳۹٥و یوسفی، ف. ) ،بردبار، م.
 .۲٨-١۳ (،٤۹)١۳ .ایرانیشناسانشناسی تحولی: روانروان تحصیلی. خودپیروی و درگیری حامی

مد مح . ترجمهآموزان و معلماندانش ای برای انرژی دادن بهای پنج مرحلهتدریس کامالً مثبت: شیوه(. ١۳۹٥چاچو، ج. )
 واحد کرمان.  آزاد اسالمی پوررضایی. کرمان: دانشگاه

 . اصفهان: پویش اندیشه.اندیشی برای کودکانهای مثبتهایم: آموزش مهارتمن و اندیشه(. ١۳۹۳زاده قنواتی، م. )چم

آموزان دختر (. بررسی تأثیر آموزش امید بر درگیری تحصیلی دانش١۳۹٥و ویسکرمی، ح. ع. ) ،صادقی، م. ،پ. چهری،
 .۳٠-۳٧ (،۲)١6 .یئوتربیت استثناتعلیمتوان ذهنی. کم

سنجی پرسشنامه درگیری های روان(. بررسی شاخص١۳۹٥و سماوی، س. ع. و. ) ،پور، ا.رفیعی ،ک. علیزاده،حاجی
 .٨۳-١٠۲(، ۲٤)6 .گیری تربیتیفصلنامه اندازه .آموزان دبیرستانی شهر بندرعباسدر دانشتحصیلی 

بینی درگیری تحصیلی دانشجویان. (. بررسی نقش تحمل ابهام و شکفتگی در پیش١۳۹٨و کرمی، ج. ) ،رادمهر، ف.
 .۲٠۳-۲١6 (،٥۲)١٥ .شناسی تربیتیفصلنامه روان

پنجمین کنفرانس آموزان در فرآیند یاددهی و یادگیری. (. چگونگی مشارکت دانش١۳۹٧بر، ی. م. )و حسین ،سازمند، ا.
 آوران دانش.تحقیقاتی کومه علم -بابل: مؤسسه علمی .شناسی، علوم اجتماعی و تربیتیملی روان

ند: توسعه یک برنامه درسی کنآموزانی که در مدرسه پرخاشگری و دعوا میمداخله مثبت برای دانش(. ١۳۹6. )ـسانت، ه
 زاده. تهران: راز نهان. اعظم اکبری . ترجمهشده ابتدایی اصالح

 .نوشین شمس . ترجمهرفتار کودکان ای مثبت جهت رسیدگی بهبرای همه پدرها و مادرها: شیوه(. ١۳۹۳ساندرز، م. )
 ذهن آویز.  تهران:

 ؟ تهران: نظری.نفس تربیت کنیماعتمادبهچگونه فرزندان خود را با (. ١۳۹٧) .سلیقه، م

اصفهان: جهاد  )ترجمه(. برنامه درسی: گفتمان نظریه، پژوهش و عمل برنامه درسی کارآیی اجتماعی(. ١۳٨۹شریف، م. )
 دانشگاهی.

(. اثربخشی آموزش مبتنی بر فراشناخت، بر تنظیم هیجانی و هیجان تحصیلی ١۳۹٤ر. ) و منشئی، غ. ،شهیدی، ل.
 .۳٠-۳٧(، ۳)١٧ .های علوم شناختیفصلنامه تازهآموزان دوره متوسطه دوم. دانش ریاضی



 33                                            ، سال یازدهم3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهش

های روانآموزان براساس سرمایهبینی درگیری تحصیلی دانش(. پیش١۳۹٨و مؤمنی، ح. ) ،امین فالح، ز. ،صادقی، د.
 .١١٧-١٤٠(، ٤٧)١۲ .آموزش و ارزشیابی نشریه علمیشناختی و اجتماعی. 

 هایای هیجانگیری هدف تحصیلی و درگیری شناختی: نقش واسطه(. ارائه الگوی روابط علّی جهت١۳۹٤)صیف، م. ح. 
 .٧-۲١ (،۲)٤ .پژوهشی شناخت اجتماعی -دوفصلنامه علمیتحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی. 

های سرحال بچهدرمان شناختی رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده: (. ١۳۹٤و عالقبندراد، ج. ) ،ضرغامی، ف.
 سینا.. تهران: ابن)کتاب کار(

گویی بر اختالالت رفتاری روش قصه بینی به(. تأثیر آموزش خوش١۳۹6و غضنفری، ف. ) ،ا. پور، ع.قدم ،علوی، ز.
 .٨٥-۹6 (،۲)١٥ .شناسی بالینی و شخصیتمجله روانپنجم.  آموزان پسر پایهدانش

های آموزش راهنمای عملی برگزاری کارگاه(. ١۳٨٥زاده عطوفی، م. )و کاظم ،محمدخانی، ش. ،موتابی، ف. ،فتی، ل.
 . تهران: دفتر امور زنان: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.های زندگی ویژه دانشجویانمهارت

 . تهران: دانژه.مسئلهمهارت حل(. ١۳٨٥زاده عطوفی، م. )و کاظم ،فتی، ل.

 . تهران: دانژه.فردی مؤثرمهارت روابط بین. (١۳٨٥و موتابی، ف. ) ،فتی، ل.

(. پیشایندهای درگیری تحصیلی: آزمون مدلی ١۳۹٨فر، م. ع. )و محمدی ،محمدرضایی، ع. ،پسند، س.طالع ،قدسی، ا.
 .۲۳١-۲٥٧(، ٥١)١٥ .شناسی تربیتیفصلنامه روانارزش.  -براساس نظریه انتظار

آموزان. (. تأثیر آموزش معنادرمانی بر درگیری تحصیلی دانش١۳۹6رانوند، ک. )ا. و بی ،میردریکوند، ف. ،پور، ع. ا.قدم
 .٥۲-6١(، ۲)١۹. های علوم شناختیفصلنامه تازه

 .تهران: بهار سبزچاپ اول. . نفس و موفقکودکان شاد، با اعتمادبه(. ١۳۹٥) .،و روشنایی، ع .،کریمی، ر

 تهران: رشد. .صادقیافسانه و  سدهبراتیفریده ترجمه  .گرایی کاربردیاندیشی و مثبتمثبت (.١۳٨6کوئیلیام، س. )

 داغی. تهران: قطره.مهدی قراچه . ترجمهتربیت مثبت(. ١۳٨6لتهام، گ. )

نفس و خوشحال تربیت نگر، دارای اعتمادبهنفس در نوجوانان: چگونه نوجوانی مثبتاعتمادبه(. ١۳٨٧لیندنفیلد، گ. )
 تهران: پنجره. سهرابی.فرامرز  ترجمه کنیم؟

 تهران: رشد.. سدهبراتیفریده  . ترجمهدرمانگران شناسی مثبت گرا: راهنمایفنون روان(. ١۳۹١مگیار، م. ا. )

های محیطی و خودآگاهی هیجانی با درگیری تحصیلی: نقش (. رابطه بین حمایت١۳۹٥پسند، س. )و طالع ،مهنا، س.
 .۳۲-٤١، (٤)١6ایرانی آموزش درعلوم پزشکی. مجله میانجی بهزیستی تحصیلی. 

 . تهران: یسطرون.روابط انسانی در آموزشگاه(. ١۳۹١) .م .میرکمالی، س

 . تهران: سخنوران.نگر در مدرسهشناسی مثبتروان(. ١۳۹٥و محمدیان، م. ) ،پناه، س.نیکزادی

یری تحصیلی در رابطه بین هیجان تحصیلی گری درگ(. نقش واسطه١۳۹٧و رمضانی خمسی، ز. ) ،نقش، ز. ،وکیلی، س.
 .6١٥-6۲٧ ،١۲ .های آموزشیپژوهش در نظامو پیشرفت. 

برای  مثبت شناسیگام روانبهنفس و موفقیت کودکان: برنامه گامهای تقویت شادی، اعتمادبهراه(. ١۳۹٤هوپر، ج. )
 تهران: دانژه. .کاکوجویباری. چاپ اول. ترجمه دکتر علی اصغر کاکوجویباری و محدثه کودکان شکوفایی
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آوری تحصیلی براساس منبع (. ارائه مدل علّی تاب١۳۹٨و غالمرضایی، س. ) ،صادقی، م. ،پور، ع. ا.قدم ،وند، م.یوسف
 .١۳-۳٧ (،٤٧)١۲ .آموزش و ارزشیابی نشریه علمیتحصیلی(: کاربرد تحلیل مسیر.  گری درگیریکنترل )با واسطه
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