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افراد است .هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر اجرای مداخلة آموزش مثبت بر شکوفایی ،توانمندیهای
شخصیتی و خوشبینی دانشآموزان پایة نهم بود .شرکتکنندگان 46 ،دانشآموز دختر پایة نهم بودند.
برای انتخاب آنها ،از مدارس متوسطة اول دولتی منطقة  9شهر تهران دو مدرسه بهصورت تصادفی
انتخاب شدند که یک مدرســه بهعنوان گروه آزمایش ( )n=22و مدرسة دیگر بهعنوان گروه کنترل
( )n=24در نظر گرفته شد .شرکتکنندگان هر دو گروه ،مقیاسهای بهزیستی ،توانمندیهای شخصیتی
و خوشبینی را تکمیل کردند .سپس برنامة آموزش مثبت مبتنی بر رویکرد روانشناسی مثبت ،در گروه
آزمایش اجرا شد .سپس دادهها با مدل تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیهوتحلیل شد .یافتهها نشان داد
که در گروه تحت آموزش با برنامة آموزش مثبت ،سطح بهزیستی به طرز معناداری باالتر از گروه کنترل
است .بهعالوه ،دانشآموزان گروه آزمایش در میزان توانمندیهای شخصیتی به نحو قابلتوجهی ارتقا
پیدا کردند .از این میان ،طبقة مربوط به تعالی دارای بیشترین اندازهاثر و طبقة مربوط به پرهیزگاری ،دارای
کمترین اندازهاثر بودند .بااینحال ،این مداخله بر متغیر خوشبینی اثر معناداری نداشت .برنامة آموزش
مثبت به طرز چشمگیری قادر به افزایش سطح بهزیستی و توانمندیهای شخصیتی دانشآموزان است.
بهعالوه ،یافتههای این پژوهش دربارة آموزش مثبت ،نشان داد که یادگیری مهارتهای روانشناسی
مثبت به دانشآموزان و گنجاندن آنها در چارچوب برنامههای موجود در مدرسه ،نویدبخش پیامدهای
مثبت فراوانی در زمینة سالمت روان و عملکرد تحصیلی آتیهسازان این کشور خواهد بود.
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مقدمه

اگرچه علم روانشناسی ،با تأکید بر مجموعهای از رویکردهای درمانی ،که تا آغاز قرن  ،21کارکرد
آن متوجه به اختالالت ذهنی ،نارســاییها ،کمبودها و درمان آنها بود؛ بهخوبی توانسته است در بهبود
تعــدادی از اختالالت گام بردارد؛ اما در حال حاضر بهطورجدی در پس دروازههای ارتقای بشــریت
جا مانده اســت (بوزکورت .)2014 ،1چراکه ســامت روان در دستور کار اینگونه رویکردهای درمانی
اغلب بهعنوان صرف نبود نشانگان منفی درک میشود (سلیگمن ،رشید و پارکز .)2006 ،2این موضوع
در محیط آموزش نیز صدق میکند .در حقیقت روانشناســی مدرســه ،بــا تمرکز بر روی نقاط ضعف
افراد ،بخشی از مأموریت اصلی خود را رها کرده است .معلمان بر این باور اشتباه هستند که شادکامی
و بهزیســتی 3او ًال در آیندهای دور و ثانی ًا در قالب داراییهای مادی و یا شــرایط مطلوب خارجی شکل
خواهد گرفت (گونزالس 4و همکاران .)2014 ،به همین دلیل است که معمو ًال در فعالیتهای آموزشی،
شکاف آشکاری بین برنامة درسی دانشآموزان -که مربوط به تسلطشان بر محتوای اطالعات است -و
آن چیزی که وابســته به یادگیری چگونه فکرکردن ،انسانشدن ،بهزیستی و همزیستی با دیگران است،
وجود دارد (سلیگمن ،ارنست ،گیلهام ،ریویچ و لینکینز.)2009 ،5
دیدگاهی که بر اســاس مفاهیم روانشناســی مثبت شکل گرفته معتقد اســت که مدارس میتوانند
بدون آنکه هیچیک از این دو هدف در پی نفی دیگری باشد ،همزمان به آموزش مهارتهای بهزیستی
و مفاهیــم مثبتی مثل شــادکامی ،خوشبینی ،شــجاعت و معنا بپردازند .این همان دیدگاهی اســت که
«آموزش مثبت »6نام دارد و این چالش را برجســتهتر میکند که آیا دانشآموزان ما برای خوببودن و
خوشــحالبودن آموزش میبینند؟ و اگر چنین اســت و شادکامی و بهزیستی از اهداف بسیار خواستنی
انسانهاســت ،چــرا آنها را در کالس درس پرورش ندهیم (ســلیگمن و همــکاران .)2009 ،آموزش
مثبت ،در حقیقت ترکیبی از مفاهیم روانشناسی مثبت با بهترین دستورالعملهای عملی آموزشی است
برای ارتقای رشــد و شــکوفایی دانشآموزان در محیطهای آموزشی (اســلمپ 7و همکاران،)2017 ،
چرا که مدارس ،پتانســیل عظیمی برای پیشــگیری از بیماری و ارتقای ســامت و بهزیســتی دارند و
میتوانند یک منبع کلیدی از مهارتها و شایستگیهایی باشند که ظرفیت دانشآموزان را برای انطباق
موفق فراهم کنند .در حقیقت آموزش مثبت ،نقش مدارس را به فراسوی توانایی صرف ًا علمی گسترش
میدهد ،بهطوریکه دانشآموزان را برای «کودک کامل شــدن »8آماده میکند (هوت .)2010 ،9این نوع
آمــوزش ،ادعا میکند که میتواند یادگیــری را با ایجاد هیجانات و تجربیات مثبت از طریق روشهای
طراحیشــده هدفمند در کالس و مدارس افزایش دهد ،لذا اگر یک دانشآموز در محیطی که آموزش
میبیند خوشحال باشد ،بهراحتی و بهطور پیوسته بیشتر یاد میگیرد (بوزکورت.)2014 ،
ولی متأســفانه هیچ برنامة ویژهای برای ارتقای شــخصیت و بهزیســتی دانشآمــوزان در مدارس
کشــور ما اجرا نمیشــود؛ زیرا تمرکز عمدة برنامههای اغلب مدارس بر فراگیری مهارتهای خواندن،
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نوشــتن ،حســاب کردن و درنهایت تفکر خالق اســت .کمتر مؤسسة آموزشــی را میتوان یافت که به
مفاهیم شــکلدهندة ســامت روان ،بهاندازه فراگیری مهارتهای فوقالذکر اهمیت بدهد و علیرغم
همة شــواهد تجربی که نشــان میدهد روانشناسی مثبتگرا باعث میشود افراد در مدارس طبق مسیر
اصلی روانشناسی تربیتی شادتر و موفقتر هستند ،به نظر نمیرسد که تاکنون این دگرگونی در مدارس
کشورمان اتفاق افتاده باشد .بهعالوه ،دلیل دیگر برای ضرورت آموزش بهزیستی و دیگر مفاهیم مثبت
آن است که شادکامی و بهزیستی ،به خاطر ساختن جو مثبت ،باعث مشارکت یاریدهندهای میشود و
خود منجر به یادگیری بهتر نیز میگردد (گونزالس و همکاران.)2014 ،
سلیگمن در سال  2011مدل پرما( 10هیجانات مثبت ،مشغولیت ،روابط ،معنا ،و موفقیت) []PERMA
از شــکوفایی را معرفی کرد که در آن بهزیســتی در پنج حوزه تعریف شده است :هیجانات مثبت (،)P
مشــغولیت ( ،)Eروابط ( ،)Rمعنا ( ،)Mو موفقیت ( .)Aســلیگمن ( )2011عنوان کرد که این پنج رکن
اساســی که در ایجاد بهزیســتی کلی مشــارکت دارند ،حوزههای مهمی هستند که مردم آنها را محض
خاطر خودشــان دنبال میکنند و هر یک را میتوان بهطور مســتقل از یکدیگر اندازهگیری کرد .شواهد
متعددی نشان میدهد که مداخالت آموزش مثبت موجب افزایش بهزیستی (هیجانات مثبت ،مشغولیت،
شــادکامی و معنا در زندگی) میشــود .ســلیگمن و همکاران ( )2009در متاآنالیز یکی از مهمترین و
گستردهترین برنامههای مداخلهای آموزش مثبت ،برنامه تابآوری پنسیلوانیا ]PRP[ 11است که بر روی
 2000دانشآموز  8تا  15ســاله انجام شده بود ،نشان دادند که آموزش مثبت ،پیشرفتهای چشمگیر و
قابلاطمینانی در بهزیســتی دانشآموزان ایجاد میکند که عالوه بر کاهش عالئم افسردگی و اضطراب،
موجب بهبود مهارتهای اجتماعی ،هیجانات مثبت و مشــغولیت در یادگیری میشود .همچنین روث،
ســلدو و فرون )2017( 12در پژوهش خود بر روی  42دانشآموز کالس هفتم ،اثر یک مداخلة آموزش
مثبت را در افزایش بهزیســتی و کاهش عالئم آسیبشناسی روانی بررسی کردند .پس از اتمام مداخله
درمانی ،یافتهها نشــان داد که دانشآموزان به سطح باالتری از تمامی ابعاد بهزیستی دست یافتهاند .در
همین راســتا ،مطالعة الفرینک ،گلدبرگ ،شــروئرز ،بولمیجر و کالرک )2017( 13اثرات مداخلة آموزش
مثبت را بر روی دانشآموزان دو مدرســة ابتدایی در هلند ،نشــان داد که این آموزش ،موجب افزایش
14
بهزیســتی و بهبود محیط یادگیری مدرسه شده بود .در پژوهشــی دیگر ،مارکز ،لوپز و پایس -ریبیرو
( )2011اثربخشی  5هفتهای یک مداخلة آموزش مثبت را با  31دانشآموز دورة متوسطة اول محدودة
ســنی  12-10سال بررســی کردند .دانشآموزان ،این برنامه را در  5جلســه  60دقیقه یک بار در هفته
دریافت کردند و  31دانشآموز دیگر نیز در گروه کنترل قرار گرفتند .نتایج پسآزمون نشان داد که سطح
امیــد ،رضایت از زندگی و ارزش خود در گروه مداخله بهطور قابلتوجهی افزایش یافته اســت و این
منافع در  18ماه پیگیری و حفظ شده بود .نویسندگان نتیجه گرفتند که ارائة این نوع مداخله در مدرسه
میتوانــد بهزیســتی را افزایش دهد و همچنین اثرات پایــداری دارد .در نمونة نوجوانان نیز ،تمرینات
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آمــوزش مثبــت بهطور قابلتوجهی با عاطفة مثبت بیشــتر ،رضایت از زندگی ،رفتــار حمایتی و رفتار
اجتماعی ارتباط داشت (فراه ،کاشدان ،اوزیمکاوسکی و میلر .)2009 ،15شوشانی و استینمتز)2014( 16
نیــز در یک پژوهش با اجرای یکســالة برنامة آموزش مثبت بــر روی  537دانشآموز کالس هفتم تا
نهم دریافتند که این نوع مداخله نهتنها باعث کاهش چشــمگیر عالئم افســردگی و اضطراب تحصیلی
دانشآموزان شــد بلکه موجب افزایش معناداری در ســطح عزتنفس ،خودکارآمدی و بهزیستی آنان
گردید.
17
عالوه بر اهمیت بهزیســتی در دیدگاه روانشناسی مثبتنگر ،تأکید بر توانمندیهای شخصیتی یا
فضیلتهای منش که مشتمل بر  ۲۴توانمندی و ویژگی در افراد است الهامبخش مداخالت مثبت فراوانی
بوده است .این توانمندیهای شخصیتی که توسط پترسون 18و سلیگمن ( )2004در قالب شش فضیلت
کلی ،طبقه بندی شده است ،شامل خرد و معرفت (عقل و دانش) ،شجاعت ،انسانیت (احسان) ،عدالت،
اعتدال (میانهروی) ،فراروندگی (تعالی) و معنویت میباشــد .بهطورکلی ،در برنامههای آموزش مثبت،
استراتژی برای یک زندگی سرشار از معنا ،درواقع یعنی خدمت به دیگران با استفاده از توانمندیهای
شخصیتی برتر (پترسون ،پارک ،19و سلیگمن .)2005 ،بر همین اساس ،رشید ( )2008در یک مطالعه ،از
برنامههای روانشناسی مثبت بهمنظور باال بردن توانمندیها استفاده کرد و نتایج نشان داد که تکنیکهای
روانشناســی مثبت در گروه آزمایش تغییر معنــاداری در  ۱۷توانمندی مثبت افراد از  ۲۴توانمندی ،به
وجود آورده اســت .ســلیگمن و همکاران ( )2009نیز در مروری بر برنامة آموزشی روانشناسی مثبت
اســتراثهاون 20که بر روی  347دانشآموز کالس نهم صورت گرفت ،نشــان دادند که دانشآموزانی که
تحت مداخلة آموزش مثبت قرار داشتند ،دارای سطح مشغولیت تحصیلی و لذت از یادگیری بیشتری از
گروه کنترل بودند .همچنین این برنامه ،توانمندیهای شخصیتی را که مربوط به یادگیری بود مانند لذت
یادگیری ،کنجکاوی ،خالقیت و مانند آن را بهبود بخشــیده بود .بهعالوه ،دانشآموزان شــرکتکننده در
21
این برنامه ،از خود ،مهارتهای اجتماعی باالتری را نشان دادند .در استرالیا نیز مادن ،گرین و گرانت
( )2011برنامة آموزش مثبتی را که بر اساس چارچوب توانمندیهای شخصیتی طراحی شده بود ،برای
دانشآموزان اجرا و ســپس ارزیابی کردند .این برنامه به آنان کمک میکرد تا توانمندیهای شخصیتی
خود را شناسایی کنند و با استفاده از این توانمندیها ،اهداف خود را به شیوة خالقانهتری تنظیم کنند.
نتایج نشان داد که در پسآزمون ،دانشآموزان به طرز معناداری ،سطح امید و مشغولیت تحصیلی باالتری
از گروه کنترل داشتند.
از دیگر مفاهیم اساسی و اولیة روانشناسی مثبت ،خوشبینی است که توسط سلیگمن بهعنوان یک
سبک تبیینی ساختاریافته تعریف شده است (سلیگمن .)2002 ،ازآنجاکه سبک تبیین افراد نیز بر عملکرد
و شیوة زندگی افراد تأثیر میگذارد ،برنامههای آموزش مثبت با تمرینات مربوط به تفکر خوشبینانه در
صدد ارتقای ســطح خوشبینی افراد است .در مطالعهای که توسط فراه ،سفیک و امونس )2008( 22بر
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روی  221نوجوان صورت گرفت ،یافتهها نشــان داد که نوجوانانی که تحت مداخالت آموزش مثبت،
تمریناتــی را انجام میدادند ،ســطح خوشبینی در آنها افزایش و عواطــف منفی کاهش پیدا کرد .در
مطالعهای دیگر که یک فراتحلیل از برنامة آموزش مثبت  PRPبود ،نتایج نشــان داد که این مداخالت
بهطور معناداری بر کاهش درماندگی و افزایش سطح خوشبینی افراد اثر مثبت دارند (برونواسر ،گیلهام
و کیم.)2009 ،23
بااینحال و علیرغم همة این شــواهد تجربی امیدبخش ،به نظر نمیرسد که تاکنون این دگرگونی
در مدارس ایران اتفاق افتاده باشــد .درحالیکه این موضوع بسیار قابلتأمل است ،زیرا بهزیستی بیشتر
با یادگیری بهتر ،حالت همافزایی دارد .بهاینترتیب ،در سیســتم آموزشــی ما جای خالی مداخالتی از
این دســت که با یک تیر ،دو هدف بزرگ را نشــانه میرود ،کام ً
ال محســوس است .ازآنجاکه مأموریت
آموزشوپرورش ،ورای پیشــرفت تحصیلی دانشآموزان ،باید تأمین بهزیســتی و افزایش سطح دیگر
توانمندیهای آنان نیز باشد ،مطالعه حاضر سعی در پاسخ به این سؤال دارد که آیا این مداخلة آموزش
مثبت ،تأثیری بر روی متغیرهای بهزیســتی ،توانمندیهای شــخصیتی و خوشبینی دانشآموزان مقطع
اول متوسطه را دارد؟
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روش پژوهش

طرح پژوهش حاضر ،نیمهآزمایشی با گروه کنترل همراه با پیشآزمون-پسآزمون بود .جامعة آماری
پژوهش را دانشآموزان پایة نهم منطقة  9شهر تهران تشکیل میدادند که در سال تحصیلی  95-94در
مدارس دولتی مشغول به تحصیل بودند .برای نمونهگیری ،ابتدا از مدارس متوسطة اول دخترانه منطقة
شش دو مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب شد .سپس از هر مدرسه یک کالس ،بهطور تصادفی انتخاب
گردید .برای کنترل اثر انتشار ،بهطور تصادفی یک مدرسه بهعنوان گروه آزمایش ( )n=22و یک مدرسه
بهعنوان گروه کنترل ( )n=24در نظر گرفته شــد .البته در ابتدا ،تعداد هرکدام از گروهها  25نفر در نظر
گرفته شد که پس از افت آزمودنیها به این تعداد رسید.

ابزار

پرســشنامة بهزیستی یا سیاهة شــکوفایی :24پرسشنامة بهزیستی یا شــکوفایی توسط رشید و
ســلیگمن ( )2013جهت اندازهگیری میزان زندگی کامل (بهزیســتی) افراد با استفاده از  5خردهمقیاس
هیجانات مثبت ،تعهد (مشــغولیت) ،معنا ،روابط و موفقیت ،گسترش یافته و توسط خانجانی ،شهیدی،
فتحآبادی ،مظاهری و شکری ( )2014در نمونه ایرانی ترجمه و هنجاریابی شده است .این سیاهه ،شامل
 25ســؤال در مقیاس لیکرت پنجدرجهای از همیشه=  5تا هیچوقت=  1نمرهگذاری میشود .نمرة این
ســیاهه در محدودهای بین  25تا  125قرار دارد که نمرة کلی فرد را در بهزیســتی و بالندگی میســنجد.
سؤالهای  16 ،11 ،6 ،1و  21هیجان مثبت؛ سؤالهای  17 ،12 ،7 ،2و  22مشغولیت؛ سؤالهای ،9 ،4
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 19 ،14و  24معنا؛ سؤالهای  18 ،13 ،8 ،3و  23روابط و سؤالهای  20 ،15 ،10 ،5و  25موفقیت یا
پیشــرفت را اندازهگیری میکنند .همسانی درونی نسخة اولیه در پژوهش رشید ( )2008با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ 0/90 ،به دســت آمده است .گوونی )2011( 25در ترکیه ،میزان همسانی درونی
نســخة اولیه و  21آیتمی این مقیاس را با اســتفاده از آلفای کرونباخ ،معادل  0/80به دست آورد .در
پژوهش خانجانی و همکاران ( ،)2014همســانی درونی ســیاهه با استفاده از آلفای کرونباخ  0/84به
دســت آمده است .در پژوهش حاضر ،ضریب اعتبار این آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ  0/83به
دست آمد.
توانمندیهای شخصیتی ،پرســشنامة ارزشهای فعال در عمل [ :26]VIA-ISاین آزمون در
ســال  2004توسط پترسون و سلیگمن بهمنظور سنجش توانمندیهای شخصیتی افراد ساخته شد تا
شــش فضیلت جهانی :خرد ،انسانیت ،شــجاعت ،عدالت ،پرهیزکاری و تعالی را که در همة ادیان و
مذاهب به آنها اشاره شده و نیز  24توانمندی شخصیتی یعنی :خالقیت ،کنجکاوی ،قضاوت ،عشق
به یادگیری ،چشمانداز مثبت ،شهامت ،پشتکار ،درستکاری ،اشتیاق ،عشق ،مهربانی ،هوش اجتماعی،
کار گروهی ،انصاف ،رهبری گروه ،گذشــت خطای دیگران ،احتیاط ،تواضع ،خویشــتنداری ،درک
زیبایی ،قدردانی ،امید ،شــوخطبعی و معنویت را مورد ارزیابی قرار میدهد .هرکدام از شش فضیلت
فوق از مجموعهای از این توانمندیهای رفتاری تشکیل یافتهاند .آزمون اصلی یک ابزار خودگزارشی
و دارای  240عبارت اســت؛ یعنی هر توانمندی با  10عبارت مورد ســنجش قرار میگیرد .آزمودنی
بایــد در یــک مقیاس لیکرت  5درجهای میــزان موافقت یا مخالفت خود به هــر یک از عبارات را
بیان کند .ایـــن آزمون از پایـایی و روایـــی بـاالیی برخـوردار اسـت .ضریب همـسانی درونـی آن
بـاالتر از  0/70و پایـایی آن با روش بازآزمایی هم باالتر از  0/70بـوده اسـت (پترسون و سلیگمن،
)2004؛ اما در پاســخ به درخواســت محققان ،والدین و آموزگاران بهمنظور بهبود قابلیت استفاده از
این پرســشنامه ،مؤسســه ارزشهای فعال در عمل ،27برای جمعیت نوجوانان  10تا  17سال ،یک
فرم کوتاه  96آیتمی متشــکل از چهار مقوله برای هر یک از  24نقطه قوت شخصیت برای نوجوانان
ایجاد کرد .با اســتفاده از یــک نمونه با تعداد حدود  13هزار نوجوان ،ایــن چهار مقوله با باالترین
همبســتگی آیتم ،انتخاب شد و همة این موارد ،برای درک آســانتر ،بازنویسی شد .پژوهشگر طی
همکاری با این مؤسســه که به رهبری ســلیگمن و پترسون در سال  2001ایجاد شده است ،اقدام به
دریافت پرسشنامه  96تایی و ترجمه آن کرد و پس از دو بار ترجمة انگلیسی به فارسی و بالعکس
و مشــورت با متخصصان زبان انگلیسی ،این آزمون هماکنون در سایت مؤسسه مذکور 28قرار دارد تا
پس از به حدنصاب رسیدن آزمودنیها و تعیین روایی و اعتبار آن ،آماده ارائه شود .بااینحال ،نسخة
ترجمهشده آن در ایران توسط پژوهشگر بر روی یک گروه  30تایی از نوجوانان مورد بازآزمایی قرار
گرفت .بدین ترتیب که ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از دو بار اجرای آزمون 0/41 ،به دست
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آمد که ضریب ثبات نامیده میشود .مؤسسة مذکور ،میانگین ضریب آلفای قابلیتاطمینان این نسخه
را برای تمام توانمندیهای شخصیتی  0/87و میانگین همبستگی آن با رضایت از زندگی را  0/39به
دست آورده است .در پژوهش حاضر ،میانگین ضریب آلفای قابلیت اطمینان برای تمام توانمندیهای
شخصیتی  0/84به دست آمد.
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خوشبینی ،پرسشنامة سبک اســنادی :29یک ابزار خودگزارشدهی است و نخستین بار برای
اندازهگیری اسناد افراد برای رویدادهای غیرقابلکنترل توسط پترسون و همکاران ( )1982ساخته شد.
این مقیاس ،دربرگیرندة دوازده موقعیت فرضی (شــش رویداد خوب و شش رویداد بد) است .پس
از ارائهة پرسشنامه به آزمودنی ،از وی خواسته میشود تا تصور کند هرکدام از آن موقعیتها برای
او رخ داده اســت و سپس به سؤاالت پاســخ دهد .برای هر رویداد چهار پرسش مطرح شده است.
این موارد شــامل درونی -بیرونی ،پایدار -ناپایدار و کلی -جزئی رویداد میباشد .نمرهها را میتوان
برای هر یک از ســه بعد یادشده در نظر گرفت ،برای نمونه بعد درونی -بیرونی از مجموع نمرههای
پرسش اول به دست میآید .ضرایب پایایی این آزمون بین  0/44تا  0/69متغیر بوده است( .پترسون
و همکاران .)1982 ،حیدری ،احتشامزاده و حالجانی ( )2009ضریب آلفای کرونباخ و تنصیف را به
ترتیب  0/77و  0/69به دســت آوردند .پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ را برای این مقیاس،
 0/77به دست آورده است.
برنامه و شیوة اجرا
مراحل مداخله ،توسط خود پژوهشگر که کام ً
ال به موضوع آموزش مثبت تسلط داشت ،انجام شد.
ابتدا تمامی مقیاسها برای هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شــد .ســپس از همه آزمودنیها دربارة
شــرکت در مداخله ،رضایت کتبی گرفته شــد .بعد از مشخصشــدن گروه آزمایشی ،برنامة آموزش
مثبت در این گروه اجرا شــد .دربارة اصول رازداری و محرمانه بــودن هویت و اطالعات افراد نیز به
آنها اطمینان داده شــد .جلسات آموزشــی نیز ،به میزان ده جلسه آموزشی یک و نیمساعته زمانبندی
شده بود که با هماهنگیهای الزم توسط مدیر مدرسه ،بهعنوان یک برنامة مکمل یکبار در هفته برای
این دانشآموزان اجرا میشــد .در خالل این ده هفته ،دانشآموزان گروه آزمایشی ،در مورد موضوعات
مشخصی آموزش دیدند و مجموعهای از تمرینات و تکالیف مربوطه را همانگونه که در جدول شمارة
 1مشخصشــده ،نیز انجام دادند .برای هر دانشآموز ،کتابچهای کوچک شــامل آموزشها و تمرینات
مداخله ،تهیه شد .در انتهای هر جلسه و پس از آموزش مبحث موردنظر ،از دانشآموزان خواسته میشد
تکالیفی را که در همان جلســه مشــخص شده بود ،در طول هفته انجام دهند .در پایان کل مداخله نیز،
مجددا ً از تمامی افراد هر دو گروه ،پسآزمون به عمل آمد .خالصة ساختار و محتوای جلسات آموزشی
در جدول  1نشان داده شده است.
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جدول  .1خالصهای از برنامة آموزش مثبت

جلسه

هدف

یکم

توضیح مفهوم بهزیستی

دوم

آشــنایی بــا مفهــوم تعیین توانمندیهای شــخصیتی توســط خــود فرد .اندازهگیری ســطح
توانمندیهای شــخصیتی و قدردانی به شکل ساده .مجله قدردانی (نوشتن تمام چیزهای مثبتی که در
قدردانی
زندگیشان وجود دارد).

سوم

هیجانــات مثبــت دربــارة تعییــن هیجانات مثبت ،روابط و موفقیتهــای دانشآموزان در چند هفته
گذشــته .ادامه مجله قدردانی (تهیه لیســت  5تایی قدردانی روزانه) .تفکر
گذشته
و بحث دربارة گذشــته و تعریف "معنا" در زندگی .برنامهریزی برای مالقات
هدفمند قدردانی.

چهارم

ارتبــاط توانمندیهــای تعیین فعالیتهایی که دانشآموزان در آنها از نظر عاطفی درگیر میشوند
شــخصیتی و قدردانــی با (جهت تعیین مشغولیت آنان) .یادگیری انجام اعمال مثبت .بارش مغزی در
مورد انجام اعمال مهربانانه .نوشتن و بحث دربارة اعمال مثبت اطرافیان در
بهزیستی
مورد آنها

پنجم

بحــث و توضیــح کامــل تعیین توانمندیهای شخصیتی خود و مقایســه آن با جلسه اول .آشنایی
با توانمندیهای شــخصیتی دوستان .رابطة بین شادکامی و توانمندیهای
توانمندیهای شخصیتی
شخصیتی در زمان حال.

ششم

ارزیابــی توانمندیهــای بررســی و تعیین پنج توانمندی شــخصیتی برتر و تهیه لیســت از طریق
بارش مغزی برای اســتفاده از آنها به شــیوههای جدید در زندگی روزمره
شخصیتی برتر
و در ارتبــاط با خانواده و دوســتان .ارزیابی عکسالعمــل دانشآموزان به
توانمندیهای شخصیتی خود

هفتم

تفکر خوشبینانه

اســتفاده از توانمندیهای شــخصیتی برتر به شــیوههای جدید .بررسی
توانمندیهای شخصیتی برتر .تمرین مزهمزهکردن 30لذتها .تخمین تفکر
خوشبینی توســط خود دانشآموزان به شکل ساده و تعریف و توضیح آن
با مثال

هشتم

ارزیابــی و تمرینات متفاوت تهیه لیســت از صفات ،تواناییها و اتفاقات دائمی و موقتی در دو ســتون.
تمرینهای تغییر اسناد منفی به اسناد مثبت
خوشبینی

نهم

تعریــف امیــد و ارتبــاط با تمرین افزایش ســطح امید .توانایی کســب دســتاوردهای مفید در آینده
(بهترین خود ممکن در آینده).
بهزیستی

دهم
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جمعبندی تمرینات

معرفــی مثبت از خــود ،وقتیکــه در بهترین حالت خــود بودهاند .بحث
گروهی دربارة بهزیستی به زبان ســاده .نوشتن داستان در رابطه با یکی از
توانمندیهای خود

مرور تمام تکالیف

 یافتهها
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در این مطالعه دو گروه آزمایشی و کنترل وجود دارد و نمرات مقیاسهای بهزیستی ،توانمندیهای
شخصیتی و خوشبینی در پیشآزمون و پسآزمون جمعآوری شدند .از مدل تحلیل واریانس چندمتغیری
(مانووا) برای تحلیل دادههای نمرات بهبود اســتفاده شد .شرکتکنندگان  46دانشآموز دختر 14-15
ساله بودند که در این مطالعه شرکت کردند 22 .نفر در گروه آزمایشی آموزش مثبت و  24نفر در گروه
کنترل قرار گرفتند .در طی جلسات آموزشی 3 ،نفر در گروه آزمایشی و  1نفر در گروه کنترل ،به دلیل
غیبت در جلســات از گروه حذف شدند .جدول  2شاخصهای توصیفی نمرات گروههای آزمودنی را
در متغیرهای خوشبینی ،شکوفایی و شش طبقه توانمندیهای شخصیتی نشان میدهد.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته

متغیرها
خوشبینی

بهزیستی

خرد و دانش

شهامت

انسانیت

عدالت

پرهیزگاری

تعالی

مرحله

کنترل

آزمایش
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

152/95

13/91

162/16

13/51

پسآزمون

161/36

14/05

170/75

14/56

پیشآزمون

80/77

8/91

87/12

8/11

پسآزمون

103/40

8/30

89/29

13/16

پیشآزمون

13/93

1/86

14/66

1/42

پسآزمون

19/45

2/08

13/53

1/20

پیشآزمون

11/09

1/66

11/42

1/40

پسآزمون

15/36

1/73

10/54

1/03

پیشآزمون

8/31

1/17

8/62

1/34

پسآزمون

11/77

1/42

8/18

0/73

پیشآزمون

8/29

1/30

8/79

1/07

پسآزمون

11/42

1/50

8/02

0/74

پیشآزمون

10/44

1/38

10/76

1/10

پسآزمون

14/94

2/90

10/81

0/89

پیشآزمون

18/35

2/07

13/96

1/92

پسآزمون

19/92

2/07

13/10

1/05
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بـرای انجـام تحلیـل کوواریانـس ،بـا توجـه بـه پیشفرضهـا ،بایـد شـیبخط رگرسـیون بین
متغیـر پیشآزمـون ( )Covariateو وابسـته در سـطوح مختلـف گـروه آزمایشـی و کنتـرل ،یکسـان
باشـد؛ امـا از آنجـا کـه ایـن تعامـل ،معنادار شـد پـس پیشفـرض همگنی شـیب رگرسـیون برقرار
نیسـت .ازایـنرو ،پس از به دسـت آوردن نمـرات بهبود ،از یک مـدل تحلیل واریانـس چندمتغیری
اسـتفاده شـد .ابتـدا پیشفرضهـای آزمـون تحلیل واریانس چندمتغیری بررسـی شـد .بـرای فرض
نرمـال بـودن دادههـا ،بـه دلیـل کمتـر بـودن حجـم نمونـه از  ،50از آزمـون شـاپیرو ویلک اسـتفاده
شـد .یافتههـا نشـان میدهـد کـه توزیـع دادههـای متغیـر خوشبینـی ( )P<0/05نرمـال میباشـد؛
امـا توزیـع دادههـای بهزیسـتی ( )P>0/001و توانمندیهـای شـخصیتی ( )P>0/05نرمال نیسـت؛
امـا در عمـل ،بـه دلیـل یکسـان بـودن حجـم نمونـه در دو گـروه آزمایـش و کنتـرل ،روش تحلیل
چندمتغیـری مانـووا در مقابـل تخطیهـای ناچیـز از حالـت بهنجـار مقـاوم اسـت و طبـق گفتـه
تاباخنیـک و فیـدل ،) 2007( 31انـدازة نمونـه حداقـل  20مـورد در هر خانـه میتواند ایـن مقاومت
را تضمیـن کند.
نتایـج آزمـون همگنـی واریانسهـا (آزمـون لـون) در گروههای مختلـف در رابطه بـا متغیرهای
وابسـته نشـان داد کـه هیـچ یـک از نسـبتهای  Fمربـوط بـه خوشبینـی (،)F =0/001 ،P<0/05
بهزیسـتی ( ،)F =0/269 ،P<0/05خـرد ( ،)F =2/49 ،P<0/05شـهامت (،)F =1/67 ،P<0/05
انسـانیت ( ،)F =0/031 ،P<0/05عدالت ( ،)F =2/65 ،P<0/05پرهیزگاری (،)F =7/47 ،P<0/05
و تعالـی ( )F =1/91 ،P<0/05معنـادار نیسـت .پـس ایـن پیشفـرض برقرار اسـت .بـرای اطمینان
از همگنـی و برابـری ماتریـس واریانسهـا نیـز از آزمون باکس اسـتفاده شـد که نتایج نشـان داد که
ایـن پیشفـرض برقـرار اسـت ( .)F =1/34, Box M= 60/24, P<0/05جهـت برقـراری فـرض
وجـود همبسـتگی معنـادار بیـن متغیرهـای وابسـته کـه از پیشفرضهای اساسـی تحلیـل واریانس
چندمتغیری میباشد از آزمون بارتلت استفاده شد و سطح معناداری ( =764/66 ،P>0/001خی دو)
نشـان داد کـه ایـن پیشفـرض نیـز برقـرار اسـت .بـا توجـه بـه ایـن نتایـج از آمـارة النـدای
ویلکـز بـرای آزمـون چندمتغیـری اسـتفاده شـد .نتایـج تحلیـل چندمتغیـری نشـان میدهـد کـه
بیـن دو گـروه در حداقـل یکـی از نمـرات بهبـود متغیرهـای وابسـته تفـاوت معنـادار وجـود دارد
( = 0/77مجذور اتا = 0/23 ،F)8 ,37(= 15/69 ،P> 0/0001 ،الندای ویلکز).

 ëشمارة66
 ëسال هفدهم
 ëتابستان1397

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره متغیرهای خوشبینی ،بهزیستی و توانمندیهای شخصیتی

متغیر
وابسته

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

η2

خوشبینی

0/348

1

0/348

0/001

0/97

0/0001

بهزیستی

4809/48

1

4809/48

21/11

0/0001

0/324

خرد

508/84

1

508/84

76/94

0/0001

0/636

شهامت

305/39

1

305/39

62/21

0/0001

0/586

انسانیت

173/87

1

173/87

71/01

0/0001

0/617

عدالت

174/21

1

174/21

48/45

0/0001

0/524

پرهیزکاری

227/08

1

227/08

48/03

0/0001

0/522

تعالی

551/68

1

551/68

93/94

0/0001

0/681
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نخســتین فرضیة این مطالعه آن بود که مداخلة آموزش مثبت موجب باال رفتن ســطح بهزیستی در
دانشآموزان میشود .همانگونه که در جدول  2مالحظه میشود ،نسبت  Fمشاهدهشده بین گروه آزمایشی
و کنترل در مورد متغیر بهزیستی معنادار است ( .)F =21/11 ،df=1 ،P> 0/0001این یافته بدین معناست که
سطح بهزیستی یا شکوفایی دانشآموزان تحت مداخلة آموزش مثبت ،بهطور معناداری بیشتر از دانشآموزان
گروه کنترل است.
فــرض دیگر این پژوهش ،در رابطه بــا تأثیر مثبت و معنادار مداخلة آموزش مثبت بر روی شــش
طبقه توانمندیهای شــخصیتی بود .یافتهها نشان داد که نســبت  Fهای مشاهدهشده بین گروه آزمایشی
و کنتــرل در مورد شــش طبقه توانمندیهــای شــخصیتی خــرد (،)F =76/94 ،df=1 ،P> 0/0001
شــهامت ( ، )F =62/21 ،df=1 ،P> 0/0001انســانیت (،)F =71/01 ،df=1 ،P> 0/0001
عدالت ( ،)F =48/45 ،df=1 ،P> 0/0001پرهیزگاری ( )F =48/03 ،df=1 ،P> 0/0001و تعالی (0/0001
> )F =93/94 ،df=1 ،Pمعنــادار اســت؛ یعنی اختالف معناداری بین میانگیــن نمرات دو گروه ،در همة
شش طبقة توانمندی شخصیتی وجود دارد و میزان توانمندیهای شخصیتی در دانشآموزان تحت مداخلة
آموزش مثبت ،بهطور معناداری بیشتر از دانشآموزان گروه کنترل است .بیشترین اندازهاثر در این میان به طبقة
تعالی اشاره دارد و سپس طبقة خرد دارای بیشترین اندازهاثر است .در میان توانمندیهای شخصیتی ،طبقة
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پرهیزگاری کمترین اندازهاثر را به خود اختصاص داده است.
همچنین در این مطالعه فرض شــد که مداخلة آموزش مثبت ،تأثیر مثبت و معناداری بر روی متغیر
خوشبینی خواهد داشت .یافتهها نشان داد اثر مداخله بر متغیر خوشبینی معنادار نیست (=0/001 ،P>0/05
 .)Fاین یافته نشان میدهد که مداخلة آموزش مثبت نتوانسته است بر روی متغیر خوشبینی دانشآموزان در
گروه آزمایشی اثر مثبت بگذارد و از این نظر هیچ تفاوت معناداری بین گروه آزمایشی و گروه کنترل وجود
ندارد (جدول  .)3بههرحال یافتهها حاکی است که تفاوت نمرات پیشآزمون خوشبینی در گروه آزمایش و
کنترل  F = 9/21است .در هر دو گروه میزان رشد نمرات از پیشآزمون به پسآزمون در حدود  8/5نمره بود.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی مداخلة آموزش مثبت بر بهزیستی ،توانمندیهای
شخصیتی و خوشبینی دانشآموزان بود .نتایج نشان داد که مداخلة آموزش مثبت ،در افزایش
سطح بهزیستی دانشآموزان اثر معناداری دارد .این یافته همسو با پژوهشهایی است که به
دنبال اثر آموزش مثبت فردی (مارکز و همکاران )2011 ،و همچنین آموزش مثبت گروهی
(ســلیگمن و همکاران2009 ،؛ فراه و همکاران2009 ،؛ شوشــانی و استینمتز2014 ،؛ روث
و همکاران2017 ،؛ الفرینک و همکاران )2017 ،صورت گرفته و پیامدهای امیدوارکنندهای
در بــردارد .بدینگونه که آموزش مثبت در مدارس ،نهتنها باعث میشــود که دانشآموزان
از نظر بهزیســتی پیشــرفت قابلمالحظهای بکنند ،بلکه این مداخالت پیامدهای تحصیلی
مثبت ،جو خوشــایند مدرسه و بهزیســتی معلم را نیز به همراه دارد (شانکلند و روست،32
 .)2017یکی از بهترین مدلهای مفید نظری برای تبیین اثر مثبت مداخلههای آموزش مثبت
بر بهزیســتی دانشآموزان نظریه فردریکسون 33است .فرایند آموزش مثبت باعث باال رفتن
هیجانات مثبتی مانند امید ،مهربانی کردن و قدردانی میشــود و تئوری گسترش و ساخت
هیجانات فردریکسون ( )2001معتقد است که این هیجانات مثبت منجر به عملکرد بیشتر
میشــود .بهعالوه ،پژوهشهای انجام شده بر اســاس این مدل تأکید کردهاند که هیجانات
مثبت باعث گسترش دامنه توجه ،افکار و اعمال میشود و به افزایش پیشرفت تحصیلی و
بهبود خالقیت بیشــتر کمک میکند (شانکلند و روست .)2017 ،این نظریه همچنین معتقد
است که شایستگیهای جدید توسعهیافته از طریق فرایند حل خالق مسئله ،دانشآموزان را
قادر میکند تا بهتر بتوانند خود را با شرایط استرسزای احتمالی در آینده بهتر وفق دهند ،در
نتیجه به سطوح باالتر و پایدار بهزیستی نیز منجر میشود (فردریکسون 2001؛ فردریکسون
و برانیگان.)2005 ،34
یافتة دیگر این پژوهش در رابطه با توانمندیهای شخصیتی بود که نتایج نشان داد که
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مداخلة آموزش مثبت ،در افزایش سطح توانمندیهای شخصیتی دانشآموزان اثر معناداری
دارد .این یافته با نتایج رشــید ( ،)2008ســلیگمن و همکاران ( )2009و مادن و همکاران
( )2011همسو بود .در تبیین نتایج مشابه ،میتوان گفت که استفاده از روش توانمندیهای
شخصیتی میتواند منجر به درک عمیق و آگاهی از توانمندیهای شخصیتی شده و دریافت
افراد از مهارتهایشــان را افزایش میدهد ،در نتیجه احتمال همخوانی و تناسب چالش با
مهارت افزایش مییابد .ســوکاچ )2017( 35بر این باور اســت که توانمندیهای شخصیتی
برای موفقیت در درازمدت اهمیت دارند و شــواهد رو به رشــد نشان میدهد که عالوه بر
اینکــه مدارس میتوانند مکانهای قدرتمندی برای توســعه این توانمندیها در نوجوانان
باشــند؛ مداخالت آموزش مثبت از این دســت نیز نوجوانان را در رشــد و استفاده از این
توانمندیهــا یاری میکند .بهعالوه ،وایت و واترز )2015( 36معتقدند با در نظر گرفتن این
رویکردهــای جدید ،هرکدام از دانشآموزان از طریق تمرینات آموزش مثبت ،میتوانند در
مورد توانمندیهای شــخصیتی خود ،بقیه دانشآموزان همکالسی و معلمانشان اطالعات
بیشتری فراگیرند .همینطور سلیگمن و همکاران ( )2006میگویند :فرض ما بر این است که
شناخت توانمندیهای شخصیتی برتر دانشآموزان و آموزش راههای عملی برای استفاده از
این توانمندیهای شخصیتی به شیوههای جدید ،بهطور قابلتوجهی عالئم منفی افسردگی
را تسکین خواهد داد .همچنین کشف و استفاده از توانمندیهای شخصیتی موجب فرایند
خودیابی میشــود که تقریب ًا جــای خالی آن در تمامی مراحل آموزشوپرورش به چشــم
میخــورد .چرا که در آموزشوپرورش ،معدل کارنامه ،پیشــرفت تحصیلی کلی دانشآموز
را نشان میدهد ،اما سایر زمینههای علمی فردی را که در آن دانشآموزان به چالش کشیده
میشــوند ،در ابهام میگــذارد (کرن ،37واترز ،آدلــر 38و وایت .)2014 ،بیشــترین اختالف
معنادار در گروهها در رابطه با توانمندیهای شــخصیتی طبقه تعالی بود .این طبقه شــامل
توانمندیهایی از جمله قدردانی و معنویت است و ازآنجاکه تشکرکردن از خداوند به خاطر
نعمتهایــش و همینطور از کارهای خوب دیگران در حق ما ،بخشــی از فرهنگ مذهبی
و اخالقی کشــور ما بهحساب میآید ،بنابراین میتوان گفت که این طبقه توانمندی ،دارای
پتانسیل بیشتری برای ترقی بوده است .از سوی دیگر ،کمترین اختالف معنادار در گروهها
در رابطه با توانمندیهای شخصیتی طبقه پرهیزگاری بود .این طبقه که دارای توانمندیهایی
از جمله فروتنی ،خویشتنداری و احتیاط است کمتر تحت تأثیر مداخله قرار گرفته است.
در تبیین این یافته میتوان به شرایط سنی که نوجوانان آزمودنی در آن قرار دارند اشاره کرد،
چراکه نوجوانی محدوده سنی است که افراد دارای یک افسانه شخصی و گاهی خیالی در
مورد خود هستند که بهطور مداوم در حال خودنماییهای اغراقآمیز ،ابراز احساسات شدید
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و انجام کارهای ریســکپذیر برای تجربه هیجانات خاص و نمایش منحصربهفرد بودن و
قدرتمند بودن هستند؛ بنابراین ،میتوان گفت که قدرت این تخیالت به حدی بوده است که
مداخله موردنظر ما اندازهاثر کمتری روی این طبقه داشته است.
یافتــه دیگر ما نشــان داد که آموزش مثبت اثر معناداری بــر روی متغیر خوشبینی در
دانشآموزان ندارد .این یافته البته با نتایج سلیگمن و همکاران ( ،)2009برون واسر و گیلهام
( )2008و فراه و همکاران ( )2008ناهمســو است که برنامه مداخله مثبت در پژوهشهای
آنان موجب باعث ارتقای ســطح خوشبینی دانشآموزان شده بود .در این مطالعه نمرات
پیشآزمون خوشبینی در گروه کنترل بیشــتر از گــروه آزمایش بود .در طی مداخله نمرات
خوشبینی گروه آزمایش در حدود  8/5نمره افزایش یافت .البته در گروه کنترل نیز این مقدار
افزایش مشــاهده شد .تبیینهای متفاوتی را میتوان مطرح کرد .نخست این احتمال وجود
دارد که تغییرات نمرات در این بازه ممکن اســت معمول بوده و ناشــی از اثر شانس باشد.
کما اینکه تفاوت بیــن دو گروه در نمرات خوشبینی معنادار نبود .تبیین احتمالی دیگر آن
است که گروه کنترل ممکن است دستخوش تجاربی شده باشند که خوشبینی آنها را تحت
تأثیر قرار داده است .افزایش حدود  8الی  9نمره در متغیر خوشبینی در گروه کنترل ممکن
است ناشی از اثر یک متغیر مداخلهگر بوده باشد .بههرحال مطالعات بیشتری الزم است تا
اثربخشی مداخله مثبت نگر بر نمرات خوشبینی روشنتر شود .از دیدگاه دیگر ،این ابزار در
پژوهش حاضر دارای اعتبار به نسبت پایینتری بود و این امر ممکن است دادهها را تحت
تأثیر قرار داده باشد.
در تفســیر یافتههای این مطالعه باید به برخی محدودیتها ،مانند عدم امکان انتساب
تصادفی افراد به گروههای آزمایشی و کنترل ،اشاره کرد؛ چراکه دانشآموزان در ابتدای سال
تحصیلی در کالسهای مشــخصی گروهبندی شــده بودند .بهعالوه ،انتخاب یک جنسیت
خاص بهعنوان نمونه (دختران) ،باعث میشــود که نسبت به تعمیم این نتایج به کل جامعه
دانشآموزان ،محتاطتر بود.
نتایج بهدستآمده از مداخلة آموزش مثبت بررسی شده ،میتواند به پژوهشگران ،معلمان،
دستاندرکاران آموزشوپرورش و حتی روانشناسان که به دنبال ایجاد برنامههای بهزیستی
و روانشناســی مثبت هستند ،پیشنهادهای تازهای در ارائه رویکردهای آنها بدهد .چرا که
یکی از ویژگیهای مهم این طرح ،نشان میدهد که تزریق آموزش مهارتهای روانشناسی
مثبت (توانمندیهای شخصیتی شخصیت ،معنا ،مهربانی ،هیجانات مثبت ،قدردانی و  )...به
پیکره چارچوب برنامههای موجود در مدرسه مانند هنر ،دین و زبان ،نویدبخش پیامدهای
مثبت فراوانی در زمینه سالمت روان و عملکرد تحصیلی آتیهسازان این کشور خواهد بود.
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