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 شود.يم هتوصی دختر آموزان
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 مقدمه -6-6

 يطارررررش ءوررررس کررررياز  جديد عصردر  تطالعاا ونفزاروز شگسترو  ژیتهنولوو  علم پیشررررفت

 هررایپیچیرردگيو  ندگيز سبک تغییر الت سررريع اجتمراعي، تحو يهرد یسوو از  دهکر تسهیلرا  دگيرر نز

روی  یشرر پ درجدي تمشهالکند. مي تهديدرا  هاانسان نيروا مشو آرا شتابهدسالمت،  وزیررما دگيرنز

 غمرعلي وزهمرا (.6983؛ سرهرابي،  2336، 6دهرد )کررتیس  مري  يشافزرا ا هاانسان ییبپذيررسآ ريتربش

 ندگيز مسايل با بسیاری از افرراد در رويرارويي  ندگي ز یهاهشیودر تغییر و  فرهنهي عمیق اتتغییر ديجاا

 ندگيز  تهالررررمشو  مسايل با جههامورا در  نناآ مرا همینو  هستند ساسيو ا زمال هرررایتوانرررايي فاقد

 ژینرا شتندا يطياشر چنیندر  (.6989خرراني، ؛ محمررد2334 2اسررت )کلینهرره دهکر سیبپذيرآ همرروز

و ضررررروری  ندگيز یجنبهها همه به نسبت دنبو بینشخو روشرررو  و وش دنبوآن و دارا  حفظو  مثبت

 دبهبو ایبر نناانوجوو  نارررکدکو هژررريو به دممر ایبر 9نديشيامثبت هررایمهررارت زشموآو ست ا حیاتي

که بتواننرد احسراس خروبي دربراره خرود داشرته باشرند و روابرط         برای اين انيهرو د دخو با مثبت طتباار

ارزشمند و مثبت با ديهران برقرار کنند و عملهرد موفقي در تحصیل داشته باشند بسیار سرودمند و مفیرد   

 (.6981رسند )میرزابیهي، نظر ميبه

ی رفتار امروزه بیش از همیشره بررای   عنوان علم مطالعه شناسي به ، روان4پرورش در زمینه آموزش و

ترين مسائلي که آمروزش و  و آموزش موردتوجه قرار گرفته است. يهي از مهم 5سازی فرآيند يادگیریبهینه

 ای،ها بره داليرل عمرده   آموزان است که آنهای آموزشي و تحصیلي دانشرو است، ضعفپرورش با آن روبه

هايي کره  چنین از جمله چالشهم (6932آبادی،  الزم را برای ادامه تحصیل ندارند )شاه 1و اشتیا  6هیجان

توانايي کنار آمدن  ها در ارتباط باآموزان هنهام ورود به محیط آموزشي پیش روی دارند، تفهرات آندانش

                                                
1. Curtis 

2. Clinke 

3. positive thinking skills 

4. education 

5. learning 

6. emotion 

7. engagement 
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هرايي بررای رفرع    (. چه برنامره 2331، 6هيشان تثثیرگذار باشد )زيچووسبا استلزاماتي است که بر سازگاری

-ها در مدارس وجود دارد؟چه راههارهايي برای مقابله با اين امور وجود دارد؟ در اين رابطه مري اين چالش

بره   یعمدهرای  فعالیتيا  مانيدر یهاشرو انديشي اشاره کرد که شاملهای مثبتتوان به آموزش مهارت

افرراد اسرت    2های مثبت، شناخت و ادراک مثبت، باال بردن بهزيستيمنظور ترويج احساسات مثبت، رفتار

شناسري اساسرا    عنوان شاخه جديدی از روانبه 4شناسي مثبتامروزه روان(. 2333، 9)سین و اليبومیرسهي

-شناختي مانند شرادی، خروش  های روانها و شادماني انسان نظر دارد. پديدهی علمي نیرومندیبه مطالعه

شناسري  و خرد که ناشي از تجارب مثبت ذهن است در مرکز توجه و مطالعات روان 6امید، خالقیت، 5بیني

تواننرد بره تولیرد هنرر و علرم درزنردگي       مي 1های مثبتعنوان هیجانمثبت است. شادماني و خشنودی به

بینانره از  طرور واقرع  آموزان کمک کرد کره بره  چنین الزم است به دانش(. هم2336، 8روزمره بینجامد )کار

هرايي از  های خويش آگاه شوند و بتوانند از طريق کمک به خود و ديهران بر آن جنبره توانايي و محدوديت

وکنار آمدن برا مطالعرات را در خرود     3صورت توانايي سازگاریتوانند فايق آيند در غیر اينها که ميکاستي

بیني، قابل دسترسي اسرت  ي همراه با واقعانديشهای مثبتپرورش بدهند اين مهم از طريق آموزش مهارت

عنوان يک واحد درسي اختیاری نیرز در  انديشي حتي بههای مثبتولي بايد اذعان نمود که آموزش مهارت

در اين راسرتا، هردف از پرژوهش حاضرر اثربخشري      های درسي دوره متوسطه گنجانیده نشده است. برنامه

آمروزان دخترر پايره دوم دوره    دگیری و سرازگاری دانرش  انديشي برر هیجران يرا   های مثبتآموزش مهارت

 باشد.آباد ميمتوسطه اول خرم

 

 

                                                
1. Zychowski 

2. well-being 

3. Sin & Lyubomirsky 

4. positive psychology 

5. optimism 

6. creativity 

7. positive emotion

8. Kar 

9. compatibility 
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 بیان مسئله -6-2

ی گذشته تالش و توجهات تجربي و نظری فراواني را بره خرود   يهي از موضوعاتي که طي دو دهه

 و انسران  رشرد  بنیراد  پايره و  را هرا هیجان معاصر باشد. پژوهشهرانمي "هیجانات"جلب کرده است بحث 

 بررای  کلیردی  عامرل  اسرت و  فررد  سراختار  اساسي بخش هیجان که طوری به گیرند،مي نظر در او روابط

 ازجملره  هااحساس و ها(. هیجان6939 زاده،و موسي نصیرلوساریعالي نريماني،)باشد مي خود سازماندهي

 آمروزان دانرش  يرادگیری  برر  و دارنرد  يرادگیری حضرور   فراينرد  سراسر در که آموزنددانش شخصیتي ابعاد

کنند. های مختلفي را تجربه ميهای متفاوت هیجانآموزان در موقعیت(. دانش2336، 6تثثیرگذارند )پهران

 آمروزاني کره  مقابرل دانرش   هسرتند، در  روحیره  برا  و پرانرژی بااليي دارند، مثبت هیجان آموزاني کهدانش

، 6و پدرسرن  5، کرروس 4، دنولت9هستند )اسپندلر انرژی کم و نهران مضطرب، دارند، بااليي 2منفي هیجان

عنروان   برا  و شناسرايي  را تحصریلي  پیشرفت و آموزش يادگیری، ويژه های( هیجان2336) پهران. (2333

"های تحصیليهیجان"
 طرور  بره  هسرتند کره   هرايي هیجران  تحصیلي، هایهیجان از منظور. کرد معرفي 1

ايرن   (.2332، 63پرری  و 3، تیترز 8پهرران، گروتئز  )انرد  گره خرورده  های تحصیليبه نتايج و فعالیت مستقیم

تعريف داللت بر اين دارد که عالوه بر هیجانات تحصیلي مربوط به نترايج تحصریلي، هیجانرات وابسرته بره      

-( هیجران 2332شوند. پهران و همهاران )های تحصیلي تلقي ميهای مرتبط با تحصیل نیز هیجانفعالیت

سه بخش مربوط به کالس درس، امتحان و يادگیری مورد بررسي قررار دادنرد کره در    های تحصیلي را در 

پژوهش حاضر هیجان مربوط بره يرادگیری مردنظر اسرت و دارای دو زيرمقیراس هیجران مثبرت )لرذت،         

 مثبرت  باشرد. هیجانرات  امیدواری، افتخار( و هیجان منفي )خشم، اضطراب، ناامیدی، شرم، خستهي( مري 

                                                
1. Pekrun 

2. negative emotion 

3. Spindler 
4. Denollet 

5. Kruse 

6. Pedersen 

7. academic excitement 

8. Goetz  

9. Titz 

10. Perry 
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 در. باشرند آمروزان مري  دانش هوشیاری و فاعلیت احساس و تحصیل به اشتیا  و شور انی میزدهندهنشان

و  6دهنرد )کرالرک  مري  نشران  را ناخوشرايند  و اشتغال دروني ناراحتي عام بعد يک منفي، هیجانات مقابل،

 بره  تنهرا  نره  هرای رسرمي  آموزش طي در آموزاندانش که معتقدند شناسان تربیتي(. روان6333، 2واتسون

 و يرادگیری  برا  منفي مررتبط  و مثبت هایهیجان بلهه شوند،مي نايل 9شناختي هایمهارت و دانش کسب

 (.6933 خیر، حسیني و) دهندمي رشد را پیشرفت

 تثکید رفتارها در بودن هیجان مفید های اولیه، برنظريه خالف بر امروزه هیجان تحصیلي و سازگاری

 بهینره  را فرد سازگاری شوند ومي واقع رفتارها از ها قبلهیجان که است اين بر عمومي ديدگاه کنند ومي

آمروزان در هیجانرات مثبرت    دانش اشاره کرد توانتحصیل نیز مي یزمینه در (.2365 4)گروس، سازند مي

 اضرطراب،  برا  سرازگارانه،  راههارهای ايجاد های منفي درهیجان شوند اماتری را جويا ميهای سازگارانهراه

آگاهانره   بیش و کم شناسي، فرايندیروان در سازگاری. (2335 5است )فردريهسون، همراه و ناامیدی يثس

 انطبرا   ايرن . يابرد مري  6انطبرا   فرهنهي يا اجتماعي، طبیعي محیط با فرد آن یپايه بر که شودمي فرض

 نتیجره  نمايرد و در  ايجراد  محیط تغییراتي در فعاالنه کهاين يا داده تغییر را خود فرد که آن است مستلزم

 مختلفري  ابعراد  سرازگاری (. 2335حجازی وخانزاده،  بنهدار،) شود  ايجاد و محیط فرد بین الزم هماهنهي

: اسرت  شرده  اشراره  آن بعرد  سره  به(  6989 احقر، نقل از به ،6339) 1سینگ و سینها تحقیق در که دارد

 اجتماعي، سازگاری
 شرامل  اجتمراعي  سرازگاری . 63تحصریلي  سرازگاری  و 3عراطفي -هیجراني  سرازگاری 8

 به محیط يا و خود دادن تغییر با است ممهن سازگاری اين است که خود اجتماعي محیط با فرد سازگاری

 مرراودات  میران  در را خرود  جايهراه  توانندهای اجتماعي، ميمهارت کارگیری به آموزان بادانش آيد. دست

                                                
1. Clark 
2. Watson 

3. cognitive skills 

4. Gross 

5. Fredrickson 

6. conformity 

7. Singha & Sing 

8. social adjustment 

9. emotional adjustment 

10. academic adjustment 
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 و گیرند قرار اجتماعي پذيرش مورد و کنند پیدا بزرگساالنو  خود هایهمسن و سال با ارتباط و اجتماعي

 از زمراني  آمروز دانرش  واقرع  در. شرود مري  اجتمراعي  سرازگاری  منجر به اجتماعي پذيرش امر در موفقیت

-انهیرزه  و کررده  برقرار سالم یرابطه اشاجتماعي محیط خود و میان بتواند که شودمي مندبهره سازگاری

 سرازگاری  .( 6919 نسب،اسالمي) کنیممي قلمداد ناسازگار را صورت او اين غیر در کند، ارضا را خود های

افهرار   و هرا فعالیرت  احساسرات،  میران  هماهنهي و شخصي زندگي از رضايت خوب، رواني سالمت هیجاني

-پیردا مري   عراطفي  ثبات فرد ها،آن توسط که هاييمهانیزم يعني هیجاني سازگاریديهر،  عبارت به. است

 ر سرازگاری تثثیرگرذار بر   کننرده تعیرین  عوامرل  از هیجراني  و اجتمراعي  هایشايستهي و هاتوانمندی .کند

ها در زمینره  (. يهي از مهمترين عرصه2333 صفوی، و اکبری لطفي، موسوی،) شوندمي تحصیلي محسوب

، محریط،  باشد. سازگاری تحصیلي به میزان انطبا  فررد برا شررايط   سازگاری مفهوم سازگاری تحصیلي مي

و  6انتظارات، درخواست ها و ساختارهای اجتماعي حاکم بر محیط آموزشهاه اشاره دارد )عیسي، ساسراگاوا 

 و  تحصریلي  برا تقاضراهای   آمردن  کنرار  برای فرد توانايي را تحصیلي (. برخي نیز سازگاری2336، 2فرايک

 و گررم  روابرط  شرامل  تحصریلي عبرارتي سرازگاری   (. به2332، 9تاني) کنندمي تعريف مدرسه هایفعالیت

 موفقیرت  در مدرسره  اهمیرت  به آنان نسبت عقايد مدرسه، به نسبت آموزاندانش نهرش معلم، آمیزمحبت

 5و لمبرورن  4باشرد )پرالوک  مري  درسري نمررات   معدل و تهالیف آمیزموفقیت انجام از غرور احساس آينده،

 عملهررد  سرازگار شروند   خروب  قادرنرد  کره  آمروزاني دانرش  معتقدنرد  (2333)همهاران  و (. عبداهلل2336،

 دهند.مي نشان شوند،سازگار مي جديد محیط با سختي به که هاييآن با مقايسه در را بهتری تحصیلي

شود )موسوی، مي محسوب تحصیلي سازگاری بر ی تثثیرگذارکنندهتعیین عوامل از 6مثبت نهرش

تری نسربت بره مسرائل    افراد بتوانند نهرش مثبتشوند (. همچنین هیجانات مثبت باعث مي2333لطفي، 

-ای کره دانرش  گونره (. به2334فسیر کنند )فردريهسون، ای ديهر تعبیر و تها را به گونهداشته باشند و آن

                                                
1. Sasagawa 

2. Frike 

3. Tanyi 

4. Pallock  

5. Lamborn 

6. positive attitude 
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ها و هیجان مثبت توجه کننرد نره برر    باال، دوست دارند بیشتر بر شايستهي آموزان برخوردار از تفهر مثبت

آمروز  هیجانرات مثبرت دارد ديردی     (. زمراني کره دانرش   2369، 6ي )میشلاحتمال شهست و هیجان منف

 (.2،2363شود )گارلندبه تفهرات مثبت منجر مي کند که اين ديد غالبا گسترده و غیرتونلي را تجربه مي

(. 2333دارد )فردريهسرون،  9ريشره در کارهرای سرلیهمن    نهرر شناسي مثبرت زيربنای نظری روان

هرا  ی علمي نیرومنردی شناسي اساسا  به مطالعهی جديدی از روانعنوان شاخهبه شناسي مثبتامروزه روان

. 2. هیجانرات مثبرت   6ی اصرلي دارد:  شناسي مثبت سه حوزه(. روان2336شادماني انسان نظر دارد )کار، 

عبرارت از   انديشي(. مهارت مثبت2335های مثبت )سلیهمن، . نهادها وسازمان9های مثبت افراد خصیصه

ر نظرر  و چهونهي تحلیل رويدادهاسرت،که فررد برا د    های منفييادگیری خوب انديشیدن، تغییر در نهرش

نمايرد )چمرزاده،   وجرود آورده و حفرظ مري   را در خرود بره   له ديدگاه مثبتهای يک مسثگرفتن تمام جنبه

خود را بهترر  کند تا آموزان کمک ميدر حوزه تحصیل، به دانش های مثبت انديشي(. آموزش مهارت2364

شروند ترا   ی خويشتن و جهان کنجهاوی کنند و همچنین تشويق مري بشناسند و پیرامون نظر خود درباره

های مثبت ديهران را کسب کنند. آنان های مثبت و خوب خود را بازشناسند و توانايي شناخت جنبهتجربه

کره  را شخصا  شهل دهند نره ايرن   آموزند تا در جهان، موضعي فعال اتخاذ کنند و زندگي خودچنین ميهم

های اغلب مردارس  (. امروزه برنامه6336ای منفعل بپذيرند )سلیهمن، آيد را به گونههر آنچه بر سرشان مي

متمرکز است. اما بدون تفهرر مثبرت     4های خواندن، نوشتن، حساب کردن و تفهر خال بر فراگیری مهارت

 (.2338، 6پیترسون و 5)پارک توان در آرزوی انجام درست کارها بودنمي

در  هاپژوهش و مطالعات خوشايند، هایهیجان به ويژه آموزشي بافت بر هاهیجان اهمیت وجود با

وئتز و همهراران  همچنرین گر  (. 6933اسرت )حسریني وخیرر،    انردک  تربیتري  محققان وسیلۀ به حوزه اين

 انديشري، مثبرت  بر اهمیتشان دلیل به يادگیریهای هیجان هرچند که اندکرده تثکید نهته اين ( بر2339)

                                                
1. Micheal 

2. Garland 

3.Seligman 

4. creative thinking 

5. Park 

6. Peterson 
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 دربرار   انردکي  هرای دانستني هستند ولي اهمیت با کالس درس ذاتا  اجتماعي تعامالت و کیفیت يادگیری

(. 2339، 2هرال  و پهران ،6بل يرنگ گوئتز،) دارد وجود خاص تحصیلي هایحوزه در هاهیجان از اين دسته

 تقويرت  تفهر مثبرت سربب   داشتن که نتیجه رسید اين به خود پژوهش ( در2363) 9ونتزلاما با اين حال 

 دادکه آمروزش  نشان پژوهشي در( 2336) 4گرينبرگ است. شده آموزانمثبت دانش هایعواطف و هیجان

 از نقرل  بره ) 5اسرتون  هایشود. پژوهش مي آموزاندانش در مثبت هیجانات ايجاد باعث هیجان بر متمرکز

-دانرش  عملهررد تحصریلي   افرزايش  به منجر تواندمي مثبت عواطف داشتن که داد نشان( 6989حسیني،

( نشان دادنرد کره عواطرف و هیجانرات مثبرت موجرب       6336) 1هويمايرز و برکلمنز ،6وابلس .شود آموزان

 همهراران،  و 8)مراژور هرای  پرژوهش  شوند. نترايج مي آموزاندانش عاطفي و تحصیلي هایافزايش موفقیت

اسرت. در   مثبرت   تفهرر  ترثثیر  تحت که سازگاری، است آن از حاکي( 6331 همهاران، و پارک( و )6338

دارد  رابطه وجرود  ضعیف، سازگاری و منفي بین تفهر اند کرده گزارش( 2335) همهاران و 3درير تحقیقي

-هرای مثبرت  است. در زمینه مهرارت  کارآمد و مؤثر سازگاری کنندهبینيانديشي پیشمثبت هایمهارت و

(. با اين حرال  6332اند )پهران،انديشي و هیجانات نیز مطالعات کمي به بررسي رابطه بین اين دو پرداخته

آمروزان از يرادگیری برا هیجانرات را     ، به نقل از فريبرز نیهدل( رابطه ادراک دانش2336گوئتز و همهاران )

با لذت و غرور رابطره مثبرت و   بررسي کردند. در اين مطالعه احساس تقويت مثبت، تشويق معلم و آموزش 

 برر  کره ( 6936) کاووسیان و عربزاده فرزاد، نیهدل، کديور، با خشم و خستهي ارتباط منفي داشت. مطالعه

هرای  و هیجران ( امیردواری  و لرذت ) مثبت هایهیجان انجام دادند، رابطه دبیرستاني آموزدانش 843 روی

 بیشرترين  ازکالس خستهي که داد نشان و کرد تثيیديادگیری  با را( عصبانیت و خستهي اضطراب،) منفي

                                                
1.Yerengbell 

2. Hall 

3. Wentzel 

4. Greenberg 
5. Ston 

6. Wubbels 

7. Brekelmans & Hooymayers 

8. Major 

9. Dreer 
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 و سالمتي دهندمي افزايش را 6خودکارآمدی مثبت هایهیجان. دارد رايادگیری  کنندگيبینيپیش قدرت

ثیر آمروزش  ثهايي که تر ازجمله پژوهش(. 2332 ،2جوينر و فردريهسون)آورند مي فراهم را فرد بهزيستي و

( کره ترثثیر   6988اند عبارتند از پژوهش برخرورداری و همهراران )  تثيید نموده انديشي راهای مثبتمهارت

یرد  دبیرسرتاني را تثي آموزان انديشي در افزايش انهیزه پیشرفت و شادکامي دانشهای مثبتآموزش مهارت

، نقرل از پرژوه، خانجراني، حیردری و شررهوهي     2334) 9(. واگنرر 6981نمروده اسرت )احردی و همهراران     

فرردی در  از جملره روابرط مثبرت برین     4های اجتمراعي کند که آموزش مهارت( خاطرنشان مي6981يهتا،

ثر بوده است. در پژوهش ديهرر  آموزان مؤهای هیجاني و اجتماعي دانشکاهش بخش وسیعي از ناسازگاری

آموزان دبیرسرتاني مرورد   رل دانشبه شیوه گروهي بر منبع کنتانديشي های مثبتاثربخشي آموزش مهارت

، نشران داد کره   (6983(. نترايج پرژوهش انصراری )   6985 يید قرارگرفته است )جروانبخش و همهراران،  تث

آمروزان  دانرش  5موجب افزايش انهیزه پیشرفت و خودکارآمدی تحصریلي انديشي های مثبتمهارتآموزش 

-( نشان داد که عوامل متعددی از جمله نوع تفهر )مثبت يا منفي( مي6335) 6های هیتر. پژوهششودمي

-دانرش  کره  هاييچالش جمله ثیر بهذارند. ازم در سازگاری اجتماعي و تحصیلي تثطور مستقیتوانند بهمي

 برا  آمردن  کنرار  توانرايي  با ارتباط در هاآن تفهرات روی دارند، پیش آموزشي محیط به ورود هنهام آموزان

 و آذيرن  پرژوهش  نترايج  (.2331، زيچووسرهي ) باشرد مري  شان تثثیرگرذار سازگاری بر که است استلزاماتي

 معنراداری  ارتبراط  آمروزان دانرش  اجتماعي سازگاری با دبیران، عملهرد بین که داد ( نشان6933موسوی )

 بیشرتر  سازگاری به 1رمحويادگیرنده آموزشي سبک و آموزمعلم، دانش مثبت دارد و همچنین ارتباط وجود

برا   (.2366 فراسرت،  و خنردقي  امرین )شود مي منجر وآموزشي اجتماعي هیجاني، بعد سه در آموزاندانش

انديشي برر  های مثبتهای به عمل آمده، پژوهشي در ارتباط با بررسي تثثیر آموزش مهارتتوجه به بررسي

                                                
1. efficacy 

2. Joenir 

3. Wagner 

4. social skills 

5. educationalauto education 

6. Heather 

7. learner-centered
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دهي بره سرواالت   حاضر بررسي و پاسخهیجان يادگیری و سازگاری تحصیلي يافت نشد. لذا هدف پژوهش 

 زير مي باشد:

دخترر پايره دوم دوره   آمروزان  انديشري برر هیجران يرادگیری دانرش     های مثبتآموزش مهارتآيا  .6

 تثثیر دارد؟ آبادمتوسطه اول شهر خرم

دخترر پايره دوم دوره متوسرطه اول شرهر     آمروزان  انديشي بر سازگاری دانشهای مثبتآيا مهارت .2

 تثثیر دارد؟ آبادخرم

 ضرورت پژوهش  -6-9

ی خرود، ديهرران و   نهر دربارهای مثبتاز روحیه )مقاطع گوناگون تحصیلي( آموزانکه دانشبرای اين

ترر  بینانره ای روشرن و ديردی واقرع   دنیا برخوردار شوند و خود را مفید دانسته و بتوانند زندگي را با انديشه

ها با امیرد  شود تا آنبیش از هر زمان ديهری برای آنان احساس ميسپری کنند، نیاز به مداخله و آموزش 

تواننرد بره بیشرترين    مدارس زماني مي (. چراکه6989فرد،یشتر به تحصیل بپردازند )خداياریای بو انهیزه

و سرازگاری   هیجران يرادگیری   های خود را بره منظرور افرزايش   میزان موفقیت دست يابند که تمام تالش

 2هرای هیجراني  ترا حیطره قابلیرت    6هرای شرناختي  و دامنه توجه خود را از قلمررو قابلیرت   يهپارچه سازند

 مانند اضطراب منفي هایبر هیجان توجه قبلي، تحقیقات (. در2339، 4و سندی 9گسترش بخشند )کوهن

 يرادگیری،  از لرذت  مثبرت تحصریلي ماننرد    هرای هیجران  بره  بیشتر هانهاه اکنون امتحان متمرکز بود، اما

 ، همهراران  و پهرران  ؛ 2335 ،5برينکلینن)است  شده يادگیری معطوف به افتخار و به يادگیری امیدواری

 تررم  در فعرال  تحصریلي و شررکت   درگیرری  بره  تواننرد مي مؤثر طور به مثبت تحصیلي (. هیجانات2332

 نوجوانران  از بسریاری تعداد  کهاين به توجه چنین باهم (. 2332 ،1و اکلس 6ويهفیلد) شوند تحصیلي منجر

 وجرود  برا  اهرداف آموزشري   بره  حصرول  کره  داشرت  توجره  هستند، بايرد  تحصیل به مشغول مدارس در ما

                                                
1. cognitive abilities 

2. emotional features 

3. Cohan 

4. Sandy 

5. Linnenbrink 

6. Wigfield 

7.  Eccles 
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 و مسرائل  برا  خود سني مقطع در نوجوانان کهاين به با توجه و است و غیرممهن مشهل ها امریناسازگاری

 الزم هرای شايسرتهي  ايجراد  شروند مي مواجه... و بلوغ، تحصیلي فردی، بین روابط با سازگاری در مشهالتي

جايي که دوره نوجرواني  از آن .رسدمي نظر به ضروری آينده حال و هایچالش با کارآمد و مؤثر مقابله برای

آموز است، بنابراين کمک به او برای رسیدن به سرازگاری در مدرسره و   ای بسیار مهم در رشد دانشمرحله

(. برا توجره بره مطالرب ذکرر شرده بره کرارگیری روش         6911نژاد،رسد )شعاریجامعه، ضروری به نظر مي

نظر آموزان را افزايش دهد، ضروری به ای که بتواند میزان هیجان مثبت يادگیری و سازگاری دانشمداخله

 رسد.مي

-رود که يافتهپژوهش حاضر از لحاظ بنیادی وکاربردی حائز اهمیت است. از لحاظ بنیادی انتظار مي

يشري برر   اندهای مثبتثیر آموزش مهارتهای مفیدی را در خصوص تثهش اطالعات و آگاهيهای اين پژو

رود معلمران و  آموزان ارائره نمايرد. از لحراظ کراربردی نیرز انتظرار مري       دانشهیجان يادگیری و سازگاری 

-هرای مثبرت  های پژوهش حاضر در خصوص کراربرد مهرارت  مسئولین آموزش و پرورش با آگاهي از يافته

گیرری  آمروزان  تصرمیم  انديشي در کالس درس به منظور افرزايش هیجران يرادگیری و سرازگاری دانرش     

 مناسبي را اتخاذ نمايند.

 اهداف پژوهش -6-4

 هدف کلي:

آموزان دخترر  انديشي بر هیجان يادگیری و سازگاری دانشهای مثبتبررسي تثثیر آموزش مهارت

 آباد.پايه دوم دوره متوسطه اول شهر خرم

 

 های جزئي:هدف

آموزان دخترر پايره   انديشي بر هیجان مثبت يادگیری دانشهای مثبتبررسي تثثیر آموزش مهارت -6

 آباد.دوم دوره متوسطه اول شهر خرم

آموزان دخترر پايره   انديشي بر هیجان منفي يادگیری دانشهای مثبتبررسي تثثیر آموزش مهارت -2

 آباد.دوم دوره متوسطه اول شهر خرم
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آموزان دختر پايره دوم  انديشي بر سازگاری اجتماعي دانشهای مثبتتثثیر آموزش مهارت بررسي -9

 آباد.دوره متوسطه اول شهر خرم

آمروزان دخترر پايره دوم    انديشي بر سازگاری عاطفي دانشهای مثبتبررسي تثثیر آموزش مهارت -4

 آباد.دوره متوسطه اول شهر خرم

آموزان دخترر پايره دوم   انديشي بر سازگاری تحصیلي دانشهای مثبتبررسي تثثیر آموزش مهارت -5

 آباد.دوره متوسطه اول شهر خرم

 

 

 پژوهش فرضیه های  -6-5

 کلي: فرضیه

آمروزان دخترر پايره دوم    انديشي بر هیجان يادگیری و سرازگاری دانرش  های مثبتآموزش مهارت

 .آباد تثثیر دارددوره متوسطه اول خرم

 

 جزئي: فرضیه های

آموزان دختر پايره دوم دوره  انديشي بر هیجان مثبت يادگیری دانشهای مثبتآيا آموزش مهارت  -6

 آباد تثثیر دارد؟متوسطه اول شهر خرم

آموزان دخترر پايره دوم دوره   انديشي بر هیجان منفي يادگیری دانشهای مثبتآيا آموزش مهارت -2

 آباد تثثیر دارد؟متوسطه اول شهر خرم

آمروزان دخترر پايره دوم دوره    انديشي بر سرازگاری اجتمراعي دانرش   های مثبترتآيا آموزش مها -9

 آباد تثثیر دارد؟متوسطه اول شهر خرم

آمروزان دخترر پايره دوم دوره    انديشي برر سرازگاری عراطفي دانرش    های مثبتآيا آموزش مهارت -4

 آباد تثثیر دارد؟متوسطه اول شهر خرم

آمروزان دخترر پايره دوم دوره    سرازگاری تحصریلي دانرش   انديشي بر های مثبتآيا آموزش مهارت -5

 آباد تثثیر دارد؟متوسطه اول شهر خرم
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 تعاریف مفهومی و عملیاتی -6-1

 اندیشیهای مثبتمهارت -6-1-6         

به منظور ترويج  یعمدهای فعالیتيا  مانيدر یهاشرو انديشي شاملمثبتهای مهارتتعریف مفهومی: 

های مثبت، شرناخت و ادراک مثبرت، براال برردن بهزيسرتي افرراد اسرت )سرین و         رفتاراحساسات مثبت، 

 (.2333اليبومیرسهي، 

انديشري، بسرته آموزشري مبتنري برر      هرای مثبرت  در پژوهش حاضر منظرور از مهرارت   :تعریف عملیاتی

شرود.  جلسره آمروزش داده مري    63که در باشد مي (6986ي )سده و صادقيبرات ترجمه (2339) 6یلیامکوئ

پرژوهش حاضرر    2-9ها به همراه خالصه محتوای جلسات آموزشري مربروط در قالرب جردول     اين آموزش

 )فصل سوم( ارائه گرديده است.

 هیجان یادگیری: -6-1-2

هرای  هیجان يادگیری به احساس، عالقه، عاطفه و هیجران يادگیرنرده کره در موقعیرت     تعریف مفهومی:

 شرود با يادگیری تحصیلي و موفقیت آموزشي مربوط است، اطال  مري  ما یمستقشود و يادگیری تجربه مي

 (.6332پهران،)

آمروزان از پاسرخ   ی است کره دانرش  ا نمرهمنظور از هیجان يادگیری  در پژوهش حاضر،تعریف عملیاتی:  

 کنند.( کسب مي2332پرسشنامه هیجان يادگیری پهران و همهاران ) سؤاالتدادن به 

 یادگیریهیجان مثبت  -6-1-9

هیجان مثبت يادگیری به احساس لذت، امیدواری، افتخار و آسودگي يادگیرنده کره در  تعریف مفهومی: 

شرود )پهرران و   کنرد و يرادگیری تحصریلي را در پري دارد، اطرال  مري      های يادگیری تجربه مري موقعیت

 .(2332همهاران، 

                                                
1.Quilam 
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آمروزان از  ای اسرت کره دانرش   نمره در پژوهش حاضر، منظور از هیجان مثبت يادگیریتعریف عملیاتی: 

-( اسرت، کسرب مري   2332پرسشنامه هیجان يادگیری پهران و همهاران ) 22تا  6پاسخ دادن به سؤاالت 

 کنند.

 

 

 هیجان منفی یادگیری -6-1-4

هیجان منفي يادگیری به احساس خشم، اضطراب، ناامیدی، شرم و خستهي يادگیرنرده   تعریف مفهومی:

 (.2332هاران، شود )پهران و همکند، اطال  ميتحصیلي تجربه ميهای که در موقعیت

آمروزان از  ای اسرت کره دانرش   در پژوهش حاضر، منظور از هیجان منفي يادگیری نمرهتعریف عملیاتی: 

 کنند.( کسب مي2332پرسشنامه هیجان يادگیری پهران و همهاران ) 15تا  29پاسخ دادن به سؤاالت 

 سازگاری -6-1-5

ای کره  سازگاری شرايط يا حالتي است که در آن رفتار فرد با نیازهای فرهنگ ياجامعره  مفهومی:تعریف 

اند و يا ارضا خواهنرد شرد   کند که نیازهايش ارضا شدهشود و فرد احساس ميبه آن تعلق دارد، منطبق مي

 (.6988)کاظمي، 

آمروزان از  ی اسرت کره دانرش   ا نمرره آموزان منظور از سازگاری دانش در پژوهش حاضر،تعریف عملیاتی: 

 کنند.( کسب مي6339آموزان سینگ و سینها )پرسشنامه سازگاری دانش سؤاالتپاسخ دادن به 

 :سازگاری اجتماعی -6-1-5

را  ياجتمراع  ی( سرازگار 6984به نقرل از حجراری،   ،6334) هايپزشهان آمرانجمن روانتعریف مفهومی: 

کره غالبرا     يطر یمح یازهرا یکند: هماهنگ ساختن رفتار بره منظرور بررآورده سراختن ن     يم فيتعر نیچن

 هاست.نهرش ايها جانیمستلزم اصالح تهانه ها، ه
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آمروزان از پاسرخ   ای است که دانشدر پژوهش حاضر، منظور از سازگاری اجتماعي نمرهتعریف عملیاتی: 

 کنند.( کسب مي6339سینها و سینگ )پرسشنامه سازگاری اجتماعي  23تا  6دادن به سؤاالت 

 سازگاری عاطفی -6-1-1

 دگيرر زن از ايترر رض ،خوب رواني سالمت وانرر ت املرش توانمي را اطفيرع ازگاریرس تعریف مفهومی: 

 يعني عاطفي سازگاری ارترر عب هرر ب. دانسرت  اررر افه وهرا  ، فعالیرت احساسات میانهماهنهي  و صيرشخ

 (.6985کند )پورافهاری، مي پیدا عاطفي ثبات فرد ،هاآن توسط که هاييمهانیزم

آمروزان از پاسرخ   ای است کره دانرش  در پژوهش حاضر، منظور از سازگاری عاطفي نمرهتعریف عملیاتی: 

-( کسرب مري  6339پرسشنامه پرسشنامه سازگاری اجتماعي سینها و سینگ ) 43تا  23دادن به سؤاالت 

 کنند.

 سازگاری تحصیلی -6-1-7

 دهماآ دفرآن  سیلهو به که دشومري  گفته هاييواکرنش  مجموعه به تحصیليسرازگاری  تعریف مفهومی: 

را هد اميخواز وی  محیطآن  که هرراييفعالیررتو   سهرمد يطاشر با هماهنگو  زونمو پاسخي تا دميشو

 دن،بو معلم عالقه ردمو ،یليرر تحص رفترر پیش ،هرر سرمداز  ايترضر املرش تحصیلي ریگازساارائه نمايد. 

-مرري هغیرو  زموآنشدا دررررعمله هرررب بترررنس هرررسرمد ئولینرررمس ررررنظ زان،موآشندا ساير با طتباار

( سازگاری تحصیلي را توانرايي کنرار آمردن برا     2332تاتي ) ( همچنین6383، 6روت و اسهاتباشد)اسهات

 داند.  های مدرسه ميتقاضاهای تحصیلي و فعالیت

آمروزان از پاسرخ   ای است که دانشمنظور از سازگاری تحصیلي نمره در پژوهش حاضر،تعریف عملیاتی: 

-( کسرب مري  6339پرسشنامه پرسشنامه سازگاری اجتماعي سینها و سینگ ) 63تا  43دادن به سؤاالت 

 کنند.

 

                                                
1. Scott rott & Scott
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 فصل دوم:

 مباني نظري پژوهش
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 مقدمه  -2-6

انديشي، هیجان های مثبتهای مهارتپژوهشي سازهدر اين فصل به ارائه تاريخچه مفاهیم، مباني نظری و 

 پرداخته شده است. يادگیری و سازگاری

 اندیشیهای مثبتمهارت مبانی نظری -2-2

شناسري   هرای عمرده در روان   گررا بره يهري از گررايش     شناسري مثبرت   در طي دهره گذشرته روان  

ايرن گررايش در تبرديل بره يرک      سرعت جايهاه مناسبي در اين رشته يافته است. سررعت   شده و به تبديل

مقايسه نیست. اين سررعت   های ديهر قابل يک از گرايش با پیشینه هیچ گرا و مبتني بر شواهد رويهرد عمل

انرد،   گررا ابرداع و مورداسرتفاده قرارگرفتره     شناسي مثبت که در روان ها و مداخالتي ی شیوه ويژه درزمینه به

ر ارتقرای کیفیرت زنردگي، خشرنودی بیشرتر از زنردگي،       منظو چشمهیر است. کاربست مداخالت مثبت به

کرالم سرعادتمندی    شادکامي و نشاط و دسرتیابي بره خروش باشري )احسراس ذهنري آسرايش( و در يرک        

 گرا های مثبت ها تا جايي است که در چند سال اخیر از درمان باشد. گسترش اين کاربست )خوشبختي( مي

هرا   م اين مداخالت و بررسي نتايج مطالعات مبتني بر آنبرای فه (.2336شده است )سلیهمن،  سخن گفته

گرا، ماهیت و اصول آن شناخت داشته باشیم. به همین مناسربت   شناسي مثبت نخست الزم است تا از روان

کررده و آنهراه بره مثبرت درمراني،       های عمل و مطالعات اين رشته اشاره  در آغاز به پیشینه، تعريف و حوزه

که افراد بتوانند ارتباط میان افهار، احساسات و رفتار خرود را  ههارهای آن جهت ايناصول و مداخالت و را

هرای بدبینانره، رويردادها را     جای يثس و انفعال و تفسیر های مختلف بتوانند به درک کنند و با انجام تمرين

 خواهد شد. رو شوند پرداخته ها به صورتي سازنده روبه بینانه تفسیر کنند و با آن ای خوش گونه به

 گرا شناسی مثبت پیشینه روان-2-2-6

شناسري   است کره روان  گرا معتقد شناسي مثبت ( در کتاب مباني روان2336) 6کريستوفر پترسون

ای بسیار کوتاه دارد. وی در اين زمینه معتقد است هرچند اين حوزه  ای طوالني و پیشینه گرا گذشته مثبت

                                                
1. Christopher Peterson 
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ايرن در آثرار    از  هرا پریش   مهراران او ابرداع شرد ولري مردت     توسرط مرارتین سرلیهمن و ه    6338از سال 

گويرد برر    شناساني چون آبراهام مزلو و در آثار وی آنجا که از خالقیرت و خرود شرهوفايي سرخن مري      روان

عنروان   حرال آنچره بره    ايرن  شناسري تثکیرد شرده اسرت. برا      های مثبت در آدمي و در روان وجوهي از جنبه

برا   2333و توسط سلیهمن آغاز و از سال  6338طور مشخص از  شود به ميگرا شناخته  شناسي مثبت روان

شناسري وارد   سرما  در مترون روان  شناسي آمريهايي به اين رشرته ر  های مجله روان اختصاص يهي از شماره

 گرا چیست و چه ضرورتي برای آن وجود داشته است؟ شناسي مثبت اما روانشد 

 گرا شناسی مثبت تعریف روان -2-2-2

گرا را مطالعه علمي امور درست در زندگي از تولد ترا مررگ و    شناسي مثبت ( روان2336ترسون )پ

شناسري   ( در مرورد هردف روان  2333) 6سرلیهمن و چیهزنرت میهرای     دانرد.  های بین اين دو مي توقفهاه

تغال شناسري، از اشر   گرا آغراز تغییرر در نروع پرداخرت روان     شناسي مثبت هدف روان»نويسند  گرا مي مثبت

و آبه معتقدند کره   يلوبومیرسه«. خاطر صرف به بدترين امور در زندگي به پرداختن به شرايط مثبت است

دهد ترا   ها و جوامع اجازه مي گرا متعهدند تا عواملي را بررسي کنند که به افراد، خانواده شناسان مثبت روان

( در مقالره  2335و سرلیهمن )  2رشد کرده شهوفا شوند و به شهلي بهینه عمرل کننرد. داک ور ، اسرتین   

گررا را چنرین تعريرف     شناسري مثبرت   ني، روانشناسري برالی   جامعي در نخستین شماره مجله سالنامه روان

 :اند کرده

های مثبت و صفات فردی مثبت و نهادهايي است که  گرا مطالعه علمي تجربه شناسي مثبت روان»

شناسي مثبت با توجه بره اينهره بره آسرايش روانري و کرارکرد بهینره         کنند. روان ها را تسهیل مي رشد آن

شناسي بالیني يرا بخشري از آن باشرد امرا مرا چیرز ديهرری         ت روانپردازد، در بدو امر شايد يک پیوس مي

کننرد در زنردگي بره     شناختي را تحمل مي معتقديم. باور ما اين است افرادی که شديدترين فشارهای روان

مراتب بیشتر از تسهین يافتن از درد و رنج هستند. افرراد دچرار مشرهل در پري خشرنودی       دنبال امری به

                                                
1. Csikszentmihalyi 

2. Duckworth, Steen 
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رضايتمندی بیشترند تا صرف کمتر کردن غم و نهراني. آنان به دنبرال سراخت نقراط     بیشتر، لذت بیشتر و

ها به دنبال زندگي معنادار و دارای قصد و هدفند. بديهي است که ايرن   شان، آنقوتند نه اصالح نقاط ضعف

رتیرب  بردين ت  (.2335)داک ور  و همهاران، « شوند. سادگي و با رفع درد و ناراحتي حاصل نمي شرايط به

هرای   ها و فضریلت  توان مطالعه علمي تجارب و عواطف مثبت آدمي، توانمندی گرا را مي شناسي مثبت روان

 شخصي و خشنودی آدمیان تعريف کرد.

 گرا شناسی مثبت ضرورت وجود روان -2-2-9

شود آن است کره اساسرا     گرا مطرح مي شناسي مثبت هايي که درباره روان يهي از نخستین پرسش

شناسري   ديهر سؤال ايرن اسرت کره مهرر روان     بیان شناسي وجود دارد؟ به نیازی به اين گرايش در روانچه 

صدسال اخیر چه کمبودی داشته که اينک نیاز بوده تا اين نحله جديد به آن افزوده شود؟ پاسرخ بره ايرن    

دست دهد. بره ايرن   شناسي قرن اخیر به  تواند تبیین مناسبي از روان پرسش حائز اهمیت بسیار است و مي

شناسري   شناسري علمري از آغراز ايجراد آن ترا زمران ابرداع روان        منظور بررسي اهداف و کارکردهرای روان 

 کننده است. گرا سودبخش و کمک مثبت

 شناسی اهداف اولیه روان -2-2-4

شناسري   اند که تا قبل از جنگ جهراني دوم روان  ( متذکر شده2333سلیهمن و چیهزنت میهای )

بخرش بررای    های روانري ب( سراختن زنردگي برارآور و رضرايت      جزا داشت: الف( درمان بیماریسه هدف م

 ج( شناخت و پرورش استعدادهای باال.  همهان

 های روانی الف( درمان بیماری

ها و جامعه ايرن ضررورت را    های رواني برای بسیاری از افراد، خانواده پیامدهای وحشتناک بیماری

هرا باشرد.    حل و درمان اين بیمراری  های علمي در پي راه شناسي با استفاده از روش پیش آورده بود تا روان

هرا   ل شردند. در ايرن سرال   ای نائر  مالحظه های قابل باره به موفقیت ها دراين شناسي و پزشهي طي سال روان

های رواني بره کرار گرفتره شرد ترا       درماني يا دارودرماني برای شفا يا کنترل عالئم بیماری ها روش روان ده
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-رواني سخن گفت )سلیهمن و چیهزنت نوع اختالل 64توان از درمان قطعي  جايي که امروز به جرأت مي

 (.2333میهای، 

 رای همگانبخش ب ب( ساختن زندگی بارآور و رضایت

هرای   بخش صررفا  ترثمین نیازهرای آنري در محردوده      منظور از ساختن يک زندگي بارآور و رضايت

زماني خاص نیست بلهه مقصود يک زندگي خشرنودکننده و شرادکامانه اسرت. مرردم نیراز بره چرالش در        

د، آنران بره   هايشران را مرورد امتحران قررار دهر      آورند کره مهرارت   ها به کارهايي روی مي زندگي دارند، آن

ها و استعدادهايشان نیاز دارند. همچنین افرراد   هايي برای يادگرفتن افهار و آرای نو و توسعه توانايي فرصت

 (.2336به استقالل و خودمختاری نیاز دارند تا بتوانند در جهت موفقیت گام بردارند )پترسون، 

 ج( شناخت و پرورش استعدادهای برتر

هرای افرراد برود.     ي يافتن )شناختن( و پروراندن استعدادها و تواناييشناس سومین هدف اولیه روان

شرده   شناسان تبرديل  شناسي علمي موضوع هوش به مقوله مهمي در مطالعات روان اگر در اوايل ايجاد روان

های افراد در نظرر   ترين استعدادها و سرچشمه توانايي بود، دقیقا  از همین نهاه بود که هوش يهي از اساسي

هرا   های کاری و خرانواده  هايي چون مدارس، محیط شد. محققان ديهر به مطالعه تغییر در محیط ته ميگرف

تر شرده و اسرتعدادهای برالقوه خرويش را شرناخته و شرهوفا        پرداختند تا به آدمیان کمک کنند که خال 

ي مورد غفلت قررار  شناسي پس از جنگ جهاني دوم به داليل گانه روان اما دو هدف از اين اهداف سه سازند.

شناسان محدود و معطوف به هدف اول يعني درمان بیماران رواني شد. سرلیهمن   گرفت و کل رسالت روان

ینه دخیل و حائز اهمیرت  شناسي آمريها در اين زم گرا دو دلیل اصلي را در روان شناسان مثبت و ساير روان

( 2شرناختي   ازمنرد دريافرت خردمات روان   شرمار افرراد نی   ( وقوع جنگ جهاني دوم و خیل بري 6دانند:  مي

هرای هنهفتري کره ايرن موسسره بررای پرژوهش و         تثسیس موسسه ملي سالمت روان در آمريها و بودجره 

؛ داک ور ، اسرتین و سرلیهمن،   2339های رواني اختصراص داد )سرلیهمن،    های مرتبط با بیماری فعالیت

2335.) 
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 ( وقوع جنگ جهانی دوم6

ويرژه کشرورهای غربري     پايان يافت که در کشورهای مختلرف دنیرا بره   جنگ جهاني دوم در حالي 

شناسراني کره هرم در جنرگ      بار آن در رنج و فشار بودند. در آمريها، روان بسیاری در اثر پیامدهای وحشت

 براره برا خیرل    يرک  های نظامي نقش فعالي داشرتند بره   جهاني اول و هم در اين دومین جنگ در سرويس

شناختي بودند. مسئوالن بررای سراماندهي    های روان شدند که نیازمند دريافت کمکشمار کساني روبرو  بي

شناختي کهنه سربازان بازگشته از جنگ دوم جهاني و کمري بعردتر بررای سرربازان بازگشرته از       امور روان

ک و شناسران را بررای کمر    جنگ کره، جنگ ويتنام و... اداره کهنه سربازان را بنیان نهادند. ايرن اداره روان 

شرناختي شرده    دهي به سربازان برگشته از جنگ و کساني که در اثر جنرگ دچرار مشرهالت روان    سرويس

گرفتنرد جهرت داد    بايرد پري مري    شناسران مري   بودند به کار گرفت و به شهلي به مسیر کاربردی کره روان 

 (.2335؛ داک ور ، استین و سلیهمن، 2339)سلیهمن، 

 ( تأسیس موسسه ملی سالمت روان2

شده برود ولري    چند که موسسه علمي سالمت روان در آمريها قبل از جنگ دوم جهاني تثسیسهر

هرای هنهفرت پژوهشري بره مسریر تحقیقرات        موسسره برا اختصراص دادن بودجره     ،بعد از خاتمره جنرگ  

ترتیب بود که طي بریش از پنجراه    اين وسو داد. به های رواني سمت شناسان در بررسي و درمان بیماری روان

هرای روانري شرد )داک ور  و     شناسي سنجش، شناخت و درمران بیمراری   ذشته رسالت عمده روانسال گ

تراکنون در مقابرل    6881( و اين توجه به حدی برود کره سرلیهمن معتقرد اسرت کره از       2335همهاران، 

همره   شده است.  برااين  اثر درباره شادکامي تهیه 2358شناسي فقط  مقاله درباره افسردگي در روان 13856

شناسي را بره   های رواني مثمر ثمر بود و هرچند که روان اين تالش برای شناخت، سنجش و درمان بیماری

توان به درمان صدها هزار فررد   ها مي تبديل کرد اما مزايای بسیاری داشت که ازجمله آن «قرباني شناسي»

هرای   و کنتررل عالئرم بیمراری   ها روش برای درمران   شناختي، يافتن و ابداع ده های روان نیازمند به درمان

بیمراری اساسري روانري     64هرای قطعري مختلرف بررای حرداقل       ويژه کشف و پديدآيي درمران  رواني و به

 ( اشاره کرد.2336)سلیهمن، 
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های ديهر خود درگذشرته نیرز مرورد     شناسان از اهداف و رسالت شناسي و روان روان  موضوع غفلت

تروان بره    گررا قرارگرفتره برود. در ايرن زمینره مري       شناسان انسران  ويژه روان شناسان بزرگ به مخالفت روان

شناسري در   شناسان بر اين باور بودنرد کره روان   اشاره کرد. اين روان های کارل راجرز و آبراهام مزلو ديدگاه

 . مفهروم کنار پرداختن به موضوعات منفي و مشهالت افراد بايد به وجوه مثبت آنان هم توجه داشته باشند

های  سازی ارای کارکرد کامل در نظريه راجرز و يا افراد خودشهوفا در ديدگاه مزلو ازجمله مفهوماشخاص د

غفلرت از وجره مثبرت     يرژه بره  و به 6شناس هستند. مزلو مرتبط باديد مثبت به آدمي نزد اين دو متفهر روان

 نويسد: شخصیت ميکرده است. او در کتاب انهیزش و  صراحت اشاره يهي از آثار خود بهانسان در 

شناسي بیشتر در نهاه منفي بره آدمري موفرق بروده ترا نهراه مثبرت بره او. ايرن علرم در مرورد             علم روان»

های او، نقاط ضعفش مطالب زيادی بر ما عیان کرده ولي از استعدادهای برالقوه   کمبودهای انسان، بیماری

شناختي بااليش چیزی نهفته اسرت. توگرويي    روانهای  هايش، اهداف قابل حصولش يا توان آدمي، فضیلت

هرم   هرای خرود پرداختره اسرت و آن     ای از تخصرص و صرالحیت   دلخواه به نیمه شناسي تعمدا  و به که روان

ويرژه در غررب چنردان     (؛ اما سیر پرشتاب شرايط در جوامع و بره 6354)مزلو، « تربوده تر و نازل تاريک نیمه

کره سرلیهمن    6338طور مشخص از سرال   و به 6333از اواخر دهه  خت.فرصتي برای اين هشدار مهیا نسا

شناسي معطوف شرد. بررای تحقرق     شناسي آمريها شد، توجه به اهداف مورد غفلت روان رئیس انجمن روان

ای در  هرای ترازه   گرا بر مبنای اصول و مفروضره  شناسي مثبت يا مثبت بخشیدن به اين اهداف بود که روان

 ي قرار گرفت. کانون مطالعات علم

 شناسی مثبت مبانی روان -2-2-5

نروعي در تقابرل برا     هايي است که به شناسي مثبت مبتني بر اصول و مفروضه ونه که اشاره شد روانگهمان

هرا    ترين اين تفاوت شناسي بالیني قرار دارند. اصلي ويژه روان و به شناسي معمولي های روان اصول و مفروضه

( 2333مرتبط با سرشت و ماهیرت انسران اسرت. سرلیهمن و چیهزنرت میهرای )       های در اصول و مفروضه

 است که تا حد    شناسي معاصر اولويت را به آن مفهومي از انسان داده شوند که روان متذکر مي

                                                
1. Maslow 
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Abstract:

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of teaching positive thinking 

skills on learning excitement and adaptation of second grade primary school students in 

Khorramabad city.This research was carried out using a semi-experimental design with 

pre-test-post-test design with control group.The statistical population of this study included 

all second grade female students, Khorramabad first grade high school students in the 

academic year 2016-2017.The method of sampling in this study was multi-stage cluster 

random sampling. From among the education districts of Khorramabad city, a district is 

randomly selected and selected from the selected district of a school and selected from the 

school, two classes are Randomized sampling was used. Finally, in a randomized way, a 

class was considered as the experimental group (30) and the other was considered as the 

control group (30 people).The instrument used in this study was the Askan Exercise 

Exercise Questionnaire (Packeran et al., 2002) and the Suina and Singh High School 

Student Adjustment Questionnaire (1993).At first, both groups were tested pre-test. Then, 

the experimental subjects underwent experimental (positive thinking) 8 sessions for 10 

sessions, but the control group did not receive any intervention. Then, from both groups 

The test was carried out.In order to analyze the data, descriptive statistics (mean and 

standard deviation) and multivariate and one-variable covariance analysis were used.The 

results of this study showed that teaching positive thinking skills affects learning 

excitement and adaptability of the second grade primary school girl students in 

Khorramabad city (P <0.001). According to the results, teaching positive thinking skills to 

increase the learning excitement and adaptation in female students is recommended. 
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