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 چکیده

که منجر به  باشدترین اختالل روان پزشکی در بین کودکان و نوجوانان میترین و شناخته شدهیش فعالی شایعاختالل کمبود توجه و ب

های نوین آموزشی باشیم، سازد که به دنبال روشما را ملزم میبنابراین، این مسئله . گرددیادگیری دانش آموزان می ایجاد اختالل در فرآیند

ان آموزدانشمفاهیم را آن طور که باید، در سطح ابتدایی به  این اختالالت را کنترل و های جدیدبه طوری که بتوانیم با به کارگیری این روش
های آموزشی جدید با هدف ارتقا بهزیستی در مدارس انجامیده گرا با تاکید بر سالمت و بهزیستی به ایجاد مداخلهی مثبتروانشناسیاد دهیم. 

شود. بنابراین هدف از انجام این تحقیق استفاده از مداخله ان میآموزدانشاست که باعث بهبود یادگیری و همچنین افزایش سطح بهزیستی 

از  ق،یتحق نیادر باشد. میدچار نقص کمبود توجه و بیش فعالی ان آموزدانش در بهبود کیفیت سطح یادگیریر گرا ددرمانی مثبتروان

دانش  40تعداد مدرسه به صورت تصادفی انتخاب گردید )دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه(  4 بوشهرمدارس ابتدایی شهرستان  میان

از مدارس ابتدایی  -CSI 4های اختالالت رفتار ایذایی دارای نمره باال در دسته مقیاسدختر(  دانش آموز 20، پسردانش آموز  20 ) آموز

ساعته  2جلسه  14در  یشیآزما ایگروه یبراگرا درمانی مثبتمداخله روان قرار گرفتند.های آزمایش و کنترل گروه درانتخاب و  بوشهرشهر 

ان قبل و بعد از اجرای مداخله آزمون بهزیستی آموزدانش ین مدت مورد مداخله قرار نگرفتند.در او گروه کنترل  انجام شد ای یک بار()هفته

داری بر افزایش بهزیستی گرا در گروه آزمایش اثر معنیدرمانی مثبتس ثبت شد. نتایج نشان داد که روانورا تکمیل کرده و نمرات در

گیری با بهره ق،یتحق نیا جیبراساس نتاز در گروه آزمایش افزایش پیدا کرد. ان داشته است. همچنین سطح پیشرفت تحصیلی نیآموزدانش

  د.یرا بهبود بخش انآموزدانشمیزان پیشرفت درسی توان یمگرا درمانی مثبتاز روان
 

 گرا، بهزیستی، پیشرفت تحصیلی، دوره ابتدایی کمبود توجه/بیش فعالی، روانشناسی مثبت کلمات کلیدی:

 
 



 مقدمه

-( از اختالل های دوران کودکی است که با عالئم کمبود توجه و یا بیش فعالیADHDالل کمبود توجه/بیش فعالی )اخت

این اختالل بر . درصد در کودکان مدرسه ای گزارش شده است 12تا  ۸تکانشگری مشخص می شود. میزان شیوع این اختالل 

همچنین در صورت ناشناخته ماندن و عدم مداخله گذارد. تاثیر میان کارکردهای تحصیلی، اجتماعی، رفتاری و هیجانی این کودک

درمانی مناسب و به موقع این اختالل، پیامدهای نامطلوبی نظیر شکست تحصیلی، طرد از سوی همساالن و رشد نایافتگی عزت 

رش شده است. شیوع این درصد گزا ۵تا  ۳نفس در کودکان مبتال بروز خواهد کرد. شیوع این اختالل در سنین کودکی بین 

ها سعی در مهار انواع متعددی از درمان .(1۳94و همکاران،  سبزیاناختالل در ایران بین سه تا شش درصد گزارش شده است )

 تا که درمانی، رویکردهای از هاییمجموع بر تأکید با روانشناسی، علم اگرچهاند. کردن اختالل کمبود توجه/بیش فعالی داشته

 بهبود تعدادی در است توانسته به خوبی بود؛ هاآن درمان و کمبودها ،هانارسایی ذهنی، اختالالت متوجه کارکرد آن ،21قرن  آغاز

 محیط موضوع در است. این مانده بشریت جا ارتقای هایدروازه پس در به طورجدی حاضر حال در اما بردارد؛ گام اختالالت از

 توانند بدونمی مدارس که است معتقد گرفته شکل مثبت روانشناسی مفاهیم راساسب که دیدگاهی .کندمی صدق نیز آموزش

 شادکامی، مثل مثبتی مفاهیم بهزیستی و هایمهارت آموزش به همزمان باشد، دیگری نفی پی در هدف دو این از هیچ یک آنکه

تدا اهمیت بسیار زیادی به آموزش و سلیگمن، از همان اب .(1۳96بپردازند )حکیمی و همکاران،  معنا و شجاعت خوشبینی،

دانیم، مدرسه نیز به طور فزاینده، نقش مهمی در کمک جوانان برای توسعه طور که میداد و همانپرورش در معنای وسیع می

 های آموزش مثبت، روان درمانی مثبت گرا که براساس مفاهیمکند. از میان روشهای شناختی، اجتماعی و عاطفی ایفا میمهارت

سلیگمن از شادکامی و بهزیستی ایجاد شده است، رویکردی براساس فرضیه بررسی شده پترسون است که تاکید می کند، 

گرا (. روانشناسی مثبت1۳96ها نیز درگیر باشد )رسا و همکاران، ها درگیر است، با قوتروانشناسی باید همان اندازه که با ضعف

های آموزشی جدید با هدف ارتقا بهزیستی در مدارس انجامیده است که باعث د مداخلهبا تاکید بر سالمت و بهزیستی به ایجا

های روان شناختی مثبت ایجاد شده از طریق شود. ویژگیان میآموزدانشبهبود یادگیری و همچنین افزایش سطح بهزیستی 

مه یادگیری موثر است )حکیمی و همکاران، مداخالت مثبت گرا با پیشرفت تحصیلی بیشتر ارتباط دارد؛ زیرا سالمت روان، الز

تری را انی که بهزیستی باالتری دارند، عملکرد تحصیلی قویآموزدانشدهد (. شواهد خوبی نیز وجود دارد که نشان می1۳96

ت انی که دارای سطح باالی بهزیستی هستند، از باالترین نمراآموزدانشدریافتند که  Suldo et al, 2011نشان می دهند. 

نشان داد  Howell, 2009ترین نرخ غیبت از مدرسه حتی تا یک سال بعد برخوردارند؛ به طور مشابه تحصیلی و پایین

انی با نرخ متوسط آموزدانشانی که سالمت روان باالتری داشتند دارای نمرات باالتر و اهمال کاری پایین تری نسبت به آموزدانش

ر است به شکوفایی و بهزیستی به عنوان مکمل اهداف تحصیلی نگرسته شود. پس با اجرای سالمت روانی بودند؛ از این رو، بهت

رود پیشرفت تحصیلی نیز ارتقا یابد. در گرا که با افزایش بهزیستی همراه است، انتظار میدرمانی مثبتمداخالتی مانند روان

یت آن از نظر بنیادی و کاربردی همواره مورد توجه ها، به لحاظ اهمان و سالمت روان آنآموزدانشنهایت، بررسی عملکرد 

بسیاری از روانشناسان، مشاوران و علمای تعلیم و تربیت و متخصصان بهداشت روانی و سایر افرادی که به نحوی با دانش آموزان 

صت منحصر به فرد گرا یک فردرمانی مثبتگوید، روانمی Rashid, 2015طور که سروکار دارند، بوده است. به عالوه، همان

تواند در آموزش و پرورش گرا میکند که روانشناسی مثبتدهد. سلیگمن اظهار میهای افراد ارائه میبرای احیای رشد و پتانسیل

مفید واقع شده و تبدیل به یک ابزار قابل اعتماد برای افزایش قطعی بهزیستی روانی شود. وی همچنین معتقد است، روانشناسی 

ر حال حاضر باید در آموزش و پرورش ارائه شود، زیرا وقتی بهزیستی و سالمت روانی یادگرفتنی است پس بهتر است گرا دمثبت

گرا در زمینه های آموزشی مثبتنقص برای اجرای مداخلهتواند یک مکان بیها آموزش دهیم؛ چرا که مدرسه میآن را در مدرسه

کنند که در آن مداخالت های در دسترس و نسبتا پایداری را فراهم میها مکانرسهیادگیری بهزیستی روانی باشد؛ به عالوه، مد

شوند و همچنین پتانسیل عظیمی برای ارتقا سالمت و بهزیستی دارند. با در نظر گرفتن این امر که ارتقا بهزیستی بهتر اجرا می

درمانی شود، مداخالت روانپرورش منجر میافزایش شادکامی و بهزیستی به افزایش یادگیری یعنی هدف سنتی آموزش و 

شود )حکیمی و شوند که منجر به یادگیری بهتر نیز میای میگرا به خاطر ساختن جو مثبت، باعث مشارکت یاری دهندهمثبت

ی برابر تمام و کمال، بهزیستی از اولویت ها آموزدانشگرا معتقد است در ایجاد یک (. از آنجا که آموزش مثبت1۳97همکاران، 



با یادگیری تحصیلی است؛ به این ترتیب، تمام مداخالت روان شناسی مثبت گرا مبتنی بر مدرسه، یک برنامه بهزیستی طراحی 

کرده اند که به صراحت به دانش اموزان مهارت های الزم برای افزایش احساسات مثبت و نقاط قوت شخصیت به منظور ترویج 

مثبت در زندگی، نقش مهمی در بهزیستی روان شناختی و جسمانی انسان ها دارند و روان  هایهیجانبهزیستی را می آموزد. 

(. افرادی که فشارهای روان Seligman et al, 2006درمانی مثبت نگر بر فرایندهای مثبت و توانایی های افراد تاکید دارد )

ز تسکین یافتن درد و رنج هستند. این افراد به دنبال شناختی زیادی در زندگی تحمل می کنند به دنبال امری به مراتب بیشتر ا

باشند. تفکر مثبت با عمل کردن به عنوان یک مانع در برابر ساخت نقاط قوت خود، زندگی معنادار و دارای قصد و هدف می

راد می گردد. تمرکز استرس و افزایش راهبردهای کنار آمدن فعاالنه و استفاده از رفتارهای سالم باعث افزایش بهزیستی ذهنی اف

این رویکرد بر کاربست مداخالت مثبت به منظور ارتقای کیفیت زندگی، خشنودی بیشتر از زندگی و سعادتمندی می باشد 

(Joseph and Linley, 2006از آنجا که آسیب .) های روانی بر اثر نبود منابع مثبت و به کارگیری افکار منفی در زندگی

گرا در ابتدا نسبت به بهزیستی روانی، ، الزم است که دانش آموزان با استفاده از روانشناختی مثبتشوندایجاد و ماندگار می

ها افزایش عزت نفس، بهبود ارتباط مثبت خود و دیگران تالش کنند و به تبع این تغییرات، موجب رشد و پیشرفت تحصیلی آن

هایی که در جهت حمایت از بهبود سالمت روان و بهزیستی برنامهتوان بیان نمود خواهد شد. با توجه به مطالب ذکر شده، می

روان شناختی دانش آموزان می باشد بسیار کارساز بوده بنابراین برگزاری جلسات گروهی با رویکرد روانشناسی مثبت نگر برای 

گرا بر بهزیستی و پیشرفت  مطالعه حاضر به بررسی تاثیر روان درمانی مثبتدانش آموزان امری ضروری می باشد. از این رو 

 تحصیلی دانش آموزان دچار اختالل کمبود توجه/بیش فعالی پرداخته است. 

 روش

پس آزمون با گروه -: پژوهش حاضر به صورت شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمونگیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

و پسر دوره ابتدایی شهرستان بوشهر بود که در سال تحصیلی  ان دخترآموزدانشکنترل اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش همه 

مدرسه  4در مدارس دولتی مشغول به تحصیل بودند. برای شناسایی نمونه، ابتدا از مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان  96-97

 20، پسردانش آموز  20 ) دانش آموز 40تعداد )دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه( به صورت تصادفی انتخاب گردید. 

و در دو گروه آزمایش و کنترل  انتخاب -CSI 4های اختالالت رفتار ایذایی دارای نمره باال در دسته مقیاسدانش آموز دختر( 

گرا در گروه آزمایش اجرا شد و برای گروه کنترل نیز طبق روال گذشته درمانی مثبتقرار گرفتند. سپس برنامه آموزشی روان

 اجرا گردید. بعد از اتمام دوره آموزش، پس آزمون به عمل آمد. برنامه سنتی 

پرسشنامه از ابزارهای غربالگری رایج برای شایع ترین انواع اختالالت  این(: CSI-4پرسشنامه عالئم مرضی کودکان، )

آماری اختالالت روانپزشکی در کودکان بوده است که عبارات آن بر اساس مالک های چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و 

( تدوین شده است. با توجه به اهمیت منابع اطالعات متعدد، این پرسشنامه دارای دو فهرست والدین و معلمان DSM-IVروانی )

. اختالل کمبود توجه 1اختالل رفتاری و هیجانی از جمله:  17( شامل فهرست عالئم CSI-4هست. پرسشنامه مرضی کودکان )

مطالعات محدودی  (.1۳۸4؛ به نقل از مهرابی، 1۳76ی مقابله ای و اختالل سلوک هست )سلیمان نژاد، بیش فعالی، بی اعتنای /

-CSIدر زمینه پایایی و اعتبار این پرسشنامه انجام گرفته است از جمله در مطالعه ای که توسط گریسون و کارسون بر روی فرم 

3-R  ه دست آمد. همچنین گادو و اسپرافکین ب 77/0یش فعالی آن برای اختالل کمبود توجه/ب «حساسیت»آن انجام شد

 و همکاران بدست آوردند، همچنین در تحقیق کالنتری ۸۳/0و ویژگی آن را ۵۸/0حساسیت این پرسشنامه در فهرست معلم 

محاسبه  ۸۵/0و برای فهرست والدین  91/0( پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش تصنیف برای فهرست معلمان 1۳۸0)

(. همچنین ضریب اعتبار بازآزمایی این پرسشنامه با فاصله زمانی دو هفته برای اختالل های گوناگون در 1۳۸4شد )مهرابی، 

( از این ابزار در این مطالعه جهت ارزیابی شدت 1۳90برآورد شده است )به نقل از گنجی و همکاران،  76/0تا  29/0دامنه ای از 

 د توجه استفاده شد.عالئم بیش فعالی و کمبو

 جهت Rashid and Seligman, 2013 توسط شکوفایی یا بهزیستی پرسشنامة :شکوفایی یا بهزیستی پرسشنامة

 توسط و تدوین شده موفقیت، و روابط معنا، تعهد، مثبت، مقیاس هیجانات خرده ۵از  استفاده با افراد میزان بهزیستی گیریاندازه



پنج  لیکرت مقیاس در سؤال 2۵شامل  سیاهه، این است. شده هنجاریابی و ترجمه ایرانی نمونه در (1۳9۳خانجانی و همکاران )

 نمرة که دارد قرار 12۵ تا 2۵ بین ایمحدوده در این سیاهه نمرة شود.می نمره گذاری=1هیچوقت  تا =۵همیشه  از ایدرجه

 مشغولیت؛  2،7،12،17،22های سؤال مثبت؛ هیجان 1،6،11،16،21هایسؤال .سنجدمی بالندگی و بهزیستی در را فرد کلی

 گیریاندازه را یا پیشرفت موفقیت ۵،10،1۵،20،2۵های سؤال و روابط ۳،۸،1۳،1۸،2۳های سؤال معنا؛ 4،9،14،19،24های سؤال

 به ۸0/0عادلم کرونباخ، آلفای از استفاده با را این پرسشنامه اولیه درونی نسخة همسانی میزان  Guney, 2011 کنند.می

 آمده به دست۸4/0 کرونباخ آلفای از استفاده با سیاهه درونی همسانی (،1۳9۳همکاران ) و خانجانی در پژوهش آورد. دست

  .آمد به دست۸۳/0 کرونباخ آلفای از استفاده با آزمون این اعتبار ضریب حاضر، پژوهش در است.

ان در ترم آموزدانشآزمون از نمرات دروس ریاضیات و علوم گیری این متغیر در پیش : برای اندازهپیشرفت تحصیلی

گیری گرا بود، برای اندازهدرمانی مثبتگذشته استفاده شد. سپس از نمرات پایان همان ترم که همزمان با تمام شدن مداخله روان

 پیشرفت تحصیلی  در پس آزمون استفاده شد. 

جلسه  14جلسه دو ساعتی به مدت  14در  Rashid, 2015اخله اصلی در این پژوهش، برنامه مدبرنامه و شیوه اجرا: 

ان، آموزدانشان گروه آزمایش انجام شد. ابتدا پیش آزمون اجرا شد، سپس برای هر کدام از آموزدانش)هرهفته یک جلسه( بر روی 

س آزمون پرسشنامه بهزیستی یا ای برای انجام تکالیف مداخله در نظر گرفته شد. پس از به پایان رسیدن مداخله، پکتابچه

 ارائه شده است. ابتدا 1شکوفایی برای گروه کنترل و آزمایش در یک دوره زمانی یکسان اجرا شد. خالصه تمرینات در جدول 

 کتبی رضایت مداخله، در دربارة شرکت هاآزمودنی همه از سپس شد. اجرا کنترل و آزمایش گروه دو هر برای هامقیاس تمامی

 14 میزان به نیز، آموزشی جلسات شد. اجرا گروه این در آموزش مثبت برنامة آزمایشی، گروه مشخص شدن از بعد د. ش گرفته

 در یکبار مکمل برنامة یک به عنوان مدرسه، مدیر توسط الزم هایهماهنگی با که بود زمانبندی شده ساعته 2 آموزشی جلسه

 موضوعات مشخصی مورد در آزمایشی، گروه انآموزدانش جلسه، 14این  لخال در شد.می اجرا انآموزدانش برای این هفته

 برای دادند. انجام نیز مشخص شده،1شمارة  جدول در که همانگونه را مربوطه تکالیف و تمرینات از هایمجموع و دیدند آموزش

 مبحث آموزش از پس و جلسه هر انتهای در شد. تهیه تمرینات مداخله، و هاآموزش شامل کوچک ایکتابچه ،آموزدانش هر

 پایان در دهند. انجام هفته طول در بود، شده مشخص جلسه همان در که را شد تکالیفیمی خواسته انآموزدانش از موردنظر،

 1جدول  آموزشی در جلسات محتوای و ساختار خالصة آمد. عمل به پس آزمون ها،گروه افراد تمامی از نیز، مجددا مداخله کل

  .است شده آورده
 گرا در گروه آزمایشدرمانی مثبت. خالصه برنامه روان1جدول

 خالصه محتوا و تمرینات جلسه  

 های خودمعرفی مثبت از خود. تکمیل پرسشنامه در رابطه با توانمندی اول    
 هها در مسائل روزمرهای شخصیتی برتر و بحث در رابطه با به کارگیری آنتعیین توانمندی دوم    

 ها )سه اتفاق خوب( و آموزش نحوه تکمیل کردن آندفترچه موهبت سوم   

 های ناگوارخاطرات بد در مقابل خاطرات خوب و بحث درباره احساس، هیجانات و معنایابی تجربه چهارم  

خصیتی برتر. استفاده های شنامه بخشندگی و آموزش نوشتن و ارائه آن. تخلیه هیجانات ناخوشایند. بررسی توانمندی پنجم   
 های جدیدها به شیوهاز آن

 نامه قدردانی و آموزش نوشتن و ارائه آن. سپاسگزاری با استفاده از بارش مغزی  ششم  

گرا های شخصیتی. بحث در رابطه با رشد هیجانات مثبتبررسی تکالیف جلسه پیش. بازبینی اهداف با توجه به توانمندی هفتم  

 انآموزدانشو بازخورد 
 نهایت بودن. تهیه فهرست خشنودیبرنامه رضایت بخش بودن به جای بی هشتم  

 های دشوارموقعیت در مفید دستاوردهای کسب توانایی امید. سطح افزایش با بهزیستی. تمرین ارتباط و امید تعریف نهم  

 های دوستانهتمرین واکنش سازنده فعال در رابطه دهم  

 ان و بحثآموزدانشهای شخصیتی از دید امه توانمندیشجره ن یازدهم   

 سازی و قدردانی از خودها و تجربه آن در کالس، شریک کردن دیگران، خاطرهتمرین مزه مزه کردن رویدادهای لذت دوازدهم

 و تهیه گزارش هایی برای خود و دیگرانهای شخصیتی از طریق انجام دادن خدمتنعمت زمان: استفاده از توانمندی سیزدهم



 بحث درباره مفهوم زندگی کامل، تمرینات و دستاوردها چهاردهم 

 

 

 

 نتایج 

از  ازمون تحلیل اندازه گیری مکرر چند  هاداده تحلیل ( استفاده شد. برای20)نسخه SPSSهای آماری از نرم افزار برای تحلیل

 ر گزارش شد. معیا انحراف  ± میانگین صورت به متغیری استفاده شد. مقادیر
اختالل کمبود توجه/بیش فعالی با مشکل در بازداری پاسخ، خود کنترلی و نقص در کنش اجرایی همراه است که بر توانایی 

های شناختی که در موفقیت تحصیلی اهمیت دارند، اثر قابل توجهی بر کودکان در توجه کردن، پیروی از قواعد و انجام تکلیف

ان دوره ابتدایی دچار آموزدانشگرا بر پیشرفت تحصیلی اس، در مطالعه حاضر، اثر روانشناسی مثبتگذارد. بر این اسجای می

نشان داده شده است.  با توجه به جداول  ۳و  2اختالل کمبود توجه/ بیش فعالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون درجداول  

داری گرا( به صورت معنیای آزمایش )مورد مداخله روشناسی مثبتهمیزان بهزیستی و پیشرفت تحصیلی در تمام گروه  ۳و  2

های این مطالعه نشان داد که مداخله (.  نتایج یافتهp<0.05نسبت به گروه کنترل )مورد مداخله قرار نگرفته( باالتر بود )

ب ارتقا پیشرفت تحصیلی در دروس گرا اثر مثبتی در افزایش بهزیستی داشته است. به عالوه، این مداخله موجدرمانی مثبتروان

 ان شد.آموزدانشریاضیات و علوم 

 بحث و نتیجه گیری

های شخصیتی ای به بررسی تاثیر اجرای مداخله آموزش مثبت بر شکوفایی، توانمندسازی( در مطالعه1۳97حکیمی و همکاران ) 

های موزش مثبت بر سطح بهزیستی و توانمندیها گویای تاثیر مثبت مداخله آان پرداختند. یافتهآموزدانشبینی و خوش

های های این پژوهش درباره آموزش مثبت، نشان داد که یادگیری مهارتباشد.  به عالوه، یافتهان میآموزدانششخصیتی 

ت های موجود در مدرسه، نوید بخش پیامدهای مثبها در چارچوب برنامهان و گنجاندن آنآموزدانشگرا به ورانشناسی مثبت

( اثر بخشی روان 1۳96سازان این کشور خواهد بود. حکیمی و همکاران )فراوانی در زمینه سالمت روان و عملکرد تحصیلی آتیه

ان در دروس ریاضیات و علوم تجربی را مورد مطالعه قرار آموزدانشگرا بر افسردگی، بهزیستی و پیشرفت تحصیلی درمانی مثبت

داری بر کاهش میزان افسردگی داشته است. گرا در گروه آزمایشی، اثر معنیدرمانی مثبتوانها نشان داد که ردادند. یافته

همچنین گروه آزمایش به میزان باالتری از بهزیستی، روابط و دستاورد نسبت به گروه کنترل دست یافت. به عالوه، سطح 

ها با نتایج پژوهش حاضر هم سو ا کرد. این یافتهپیشرفت تحصیلی ریاضیات و علوم تجربی نیز در گروه آزمایشی افزایش پید

تواند موجب پیشگیری و گرا افراد دارد، میهای مثبتای که بر افزایش جنبهگرا به دلیل توجه ویژهباشد. روان درمانی مثبتمی

 ان شود.  آموزدانشکاهش عالئم افسردگی و نیز افزایش شکوفایی 
 

 ان پسرآموزدانشتغیرهای آزمایشی در . میانگین و انحراف معیار م2جدول 

 آزمایش 
  کنترل  

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

 9۸/4۳±96/14 91/4۳±4۵/1۵ 26/۵7±4۵/1۳ ۵0/44±72/16 بهزیستی 

 6۳/12±۸6/۳ 26/12±70/۳ 62/14±۳2/2 40/12±۸۵/۳ هیجانات بهزیستی

 01/11±7۸/2 7۸/11±4۵/2 10/1۳±02/2 6۵/11±۵۵/2 مشغولیت 

 26/10±64/4 06/10±4۵/4 62/12±72/۳ 6۵/10±02/4 روابط 

 9۸/14±01/4 ۸۳/14±9۵/۳ ۵0/16±06/۳ 62/14±90/۳ معنا 

 10/11±62/4 06/11±4۵/4 9۸/1۳±92/2 2۳/10±92/۳ دستاورد 



 95/13±4۵/2 7۵/1۳±21/2 92/14±72/1 6۸/1۳±02/2 پیشرفت ریاضی 

 0۸/14±۸9/1 ۳۸/14±62/2 6۸/16±۵2/2 6۸/14±9۵/1 پیشرفت علوم 

 

 ان دخترآموزدانش. میانگین و انحراف معیار متغیرهای آزمایشی در 3جدول 

 آزمایش 
  کنترل  

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

 بهزیستی

 99/۵۵±01/1۵ 2۳/۵6±62/1۵ 7۵/67±2۳/1۳ 12/۵6±70/16 بهزیستی

 0۳/1۳±97/2 66/12±9۵/2 ۵2/14±۳2/2 40/12±۸۵/۳ هیجانات

 01/1۳±70/2 7۸/12±4۵/2 10/14±24/2 6۵/12±۵0/2 مشغولیت
 10/11±64/4 06/11±4۵/4 62/1۳±72/۳ ۸۵/10±02/4 روابط

 0۸/11±11/4 9۳/10±90/۳ ۸0/1۳±16/۳ 72/11±92/۳ معنا

 90/10±62/4 ۳۵/11±40/4 0۸/1۳±97/2 6۳/11±92/۳ دستاورد

 پیشرفت ریاضی

 پیشرفت علوم

12/2±9۸/1۵ 

02/2±7۸/16 

۸۵/1±77/17 

42/2±0۸/1۸ 

۳1/2±۸۵/1۵ 

۳1/2±6۸/16 

۵۵/2±0۵/16 

12/۳±9۸/16 
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Abstract 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder is the most common and well-known psychiatric disorder in 

children and adolescents that leads to disruption in students' learning process. Therefore, this requires 

us to look for new teaching methods so that we can use these new methods to control these disorders 

and to teach the concepts to the students at the elementary level, as appropriate. Positive psychology, 
with emphasis on health and well-being, has led to the creation of new educational interventions aimed 

at promoting well-being in schools that improve learning as well as increase students' well-being. 

Therefore, the purpose of this study was to use positive psychotherapy intervention to improve the 
quality of learning in students with attention deficit hyperactivity disorder. In this study, 4 schools were 

randomly selected from Bushehr elementary schools (two girls 'schools and two boys' schools). A total 



of 40 high school students (20 male students, 20 female students) with high scores in the CSI-4 offensive 

behavior disorder scales were selected from Bushehr elementary schools and were assigned to 
experimental and control groups. Positive psychotherapy intervention for experimental groups was 

performed in 14 sessions, 2 hours (once a week) and the control group did not receive any intervention 

during this period. Students completed the well-being test before and after the intervention and the 

scores of the courses were recorded. The results showed that positive psychotherapy in the experimental 
group had a significant effect on increasing the students' well-being. Academic achievement levels also 

increased in the experimental group. Based on the results of this study, using positive psychotherapy 

can improve students' academic achievement. 

Keywords: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, Positive Psychology, Well-being, Academic 

Achievement, Elementary School  

 

 


