
 

 

Copyright © 2021 Pajouhan Scientific Journal. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material 

just in noncommercial usages, provided the original work is properly cite. 

 

 

 

Pajouhan Scientific Journal 
 

Volume 19, Issue 4, Summer 2021, Pages: 59-67 

 

                                                                                               : 10.52547/psj.19.4.59 
 

 

The Effectiveness of Positivity Education on the Students’ 

Perception of Competence and Quality of life  

Moslem Beshkar (Msc)1 , Zahra Nikmanesh (PhD)2,* , Farhad Kahrazei (PhD)2  

1 PhD Student in Educational Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, 

Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran 
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Sistan and 

Baluchestan, Zahedan, Iran 

* Corresponding Author: Zahra Nikmanesh, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, 

Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran. Email: zahranikmanesh@yahoo.com 

 

Abstract 

Background and Objectives Improvement of one’s competencies leads to 

a higher quality of life. Therefore, this study aimed to determine the 

effectiveness of positivity education on the students’ perception of 

competence and quality of life. 

Materials and Methods: This is a  quasi-experimental study with pre-test 

and post-test design and a control group. The statistical population consisted 

of all fifth and sixth-grade students of Chabahar city, Iran, in the academic 

year 2020-2021 from whom 30 people were selected through convenience 

sampling method. The study population was divided into two experimental 

(n=15) and control (n=15) groups and both groups responded to Harter’s 

Perceived Competence and Ravens-Sieberer et al. Quality of Life scales. The 

students in the experimental group were educated about positivity (based on 

Seligman et al.) for eight sessions, each taking 60 min; however, the control 

group did not receive any education. Data were analyzed using SPSS 

software (Version 22) and multivariate analysis of covariance at the 

significance level of α=0.05. 

Results: Based on the obtained results, positivity education significantly 

increased students’ perception of competence and quality of life (P<0.01). 

Conclusions: Based on the obtained results, it is recommended to educate 

positivity to students to improve their perception of competence and quality 

of life.  
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 31/03/1400 تاریخ دریافت مقاله:

 19/04/1400 تاریخ پذیرش مقاله:

 چکیده

 بنابراین، هدف پژوهش سازد؛می پذیرامکان را زیستنفردی، زمینه خوب هایشایستگی بهبود سابقه و هدف:

 آموزان بود.دانش زندگی کیفیت و شایستگی ادراک بر نگریمثبت آموزش حاضر تعیین اثربخشی

بود. جامعه آماری  گواهآزمون با گروه آزمون و پسپیش ی از نوعتجربشبهحاضر  پژوهش ها:مواد و روش

 30که بودند  1400-1399 یلیدر سال تحصچابهار شهر پایه پنجم و ششم ابتدایی آموزان دانش شامل تمام

. نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند 15انتخاب شدند و در دو گروه  گیری در دسترسنمونهبه شیوه  نفر

 پاسخ دادند. همکاران و سیبری کیفیت زندگی راونز هارتر و شایستگی ادراک مقیاس بهآموزان دانش

 قرار ی سلیگمن و همکاراننگرمثبت آموزش تحت اییقهدق 60 جلسه 8 مدت به شیآزما گروهآموزان دانش

نسخه  SPSS افزارنرماستفاده از  باها داده وتحلیلیهتجز .نکرد افتیدر آموزشی گونهچیه گواه گروه .گرفتند

 .شد انجام α= 05/0 یداریمعن سطح در و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره 22

 زندگی تکیفی و شایستگی ادراک موجب افزایش معناداری طوربه نگریمثبت آموزش داد نشان نتایج ها:یافته

 .(P<01/0)شد  آموزاندانش در

 دگیزن کیفیت و شایستگی منظور ارتقای ادراکنگری بهمثبت آموزشنتایج،  بر اساس گیری:نتیجه

 شود.یمآموزان پیشنهاد دانش

 

 ینگرمثبت ؛زندگی کیفیت ؛آموزاندانش ؛شایستگی ادراک واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

 

مقدمه
 سالمت سطح ارتقای و بهداشت اصلی هاییکی از چالش

 توانمی را زندگی کیفیت. ]1[است  باکیفیت جامعه، زندگی افراد

 مالکی و انسان نیازهای تأمین چگونگی بررسی برای مفهومی

 هایجنبه از هاگروه و افراد رضایت عدم و رضایت درک برای

 ساختاری زندگی . کیفیت]2[گرفت  نظر در زندگی مختلف

 هایمؤلفه شامل و دارد ذهنی و عینی ابعاد که است چندبعدی

 . سازمان]3[است  رفتاری و اجتماعی ذهنی، عاطفی، جسمی،

 رد نوجوانان و کودکان زندگی کیفیت اهمیت بر جهانی بهداشت

 . کیفیت]4[دارد  تأکید آموزاندانش سالمت افزایش و مدرسه

 پیشرفت مدرسه، تعلق به با احساس آموزاندانش زندگی

 درسه،م تکالیف به نسبت تعهد و مسئولیت پذیرش تحصیلی،

 برای باال انگیزه مدرسه، امور و تکالیف در بیشتر مشارکت

 بهتر ور تصمیمی ارتباط مدرسه، به نسبت مثبت نگرش یادگیری،

روانی  و جسمی سالمت و ساالنهم سایر و معلم با آموزاندانش

 . ]5[همراه است 

 ادراک و تجربه اساس بر زندگی کیفیت از دید تانگن

 ره متفاوت تجربه و درک به توجه با و کندمی بروز آموزاندانش

 .]6[ گرفت نظر در آن برای واحدی تعریف تواننمی آموزدانش

 مارش به خودپنداشت اصلی مفاهیم و مؤلفه از شایستگی ادراک

 وعن خود، خصوصیات از فرد یافتنآگاهی فرایند به که ]7[آید می

 اشارهها توانایی وها ظرفیت وقایع، از بازخورد دیگران، با روابط

 در موفقیت دهندهشناختی )نشان مختلفهای زمینه بر و دارد

 و ورزشی( و جسمیهای مهارت وها جسمی )توانایی آموزش(،

 همساالن( با ارتباط برقراری در شایستگی اجتماعی )احساس

 برای تالش افزایش باعث شایستگی درک .]8-9[است  متمرکز

 کاهش و اضطراب به شایستگی درک عدم اما شود،می موفقیت

 .]10[شود می منجر موفقیت برای تالش

 نوجوانان و کودکان به نگریمثبت این، آموزش بر افزون

 ی،زندگ دیگران، خود و با مؤثر ارتباط بهبود و تقویت منظوربه

ود ب خواهد مفید بسیار تحصیلی موفقیت و نفسعزت افزایش

 مجله علمی پژوهان  67 تا 59: صفحات ،1400تابستان  ،4شماره  ،19دوره     

 مقاله پژوهشی
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 و همکاران بشکار 

 زندگی مورد در کلی گیریجهت و نگری رویکرد. مثبت]11[

 در خونسردی و آرامش حفظ مناسب و درونی تعادل است؛ یعنی

 را دخو شخصی انگیزه بتواند فرد شودمشکالت موجب می برابر

دهد، می انجام از آنچه و دهد انجام مناسب اقدام کند، حفظ

 شامل نگریمثبتهای رتمها. ]12[احساس خوبی داشته باشد 

 س ونف عزت افزایش ذهنی، تصاویر تغییر منفی، افکار با مبارزه

 بهبود معنیبه نگرمثبت مداخالت. ]13[است  مثبت زندگی

 رکزتم و منفیهای موقعیت با کنارآمدن منظوربه فردهای توانایی

 آموزش از هدف .]14[است  متمرکز مثبتهای مهارت بر

رد است تا ف زندگی و خود از بینانهواقع دیدگاه نگری ایجادمثبت

 واقع، در. کند قضاوت درستیبه خود واقعی مشکالت در مورد

 قابل نفسبهاعتماد کندمی کمک افراد بهها مهارت این آموزش

 در نند،ک برقرار ارتباط باشند تا بتوانند با دیگران داشته قبولی

 و دبگیرن درستی تصمیم روحیه حفظ با مشکالت، بروز صورت

  .]15[کنند  طی نشاط و آرامش با را زندگی مراحل درنهایت

 یشایستگ ادراک بر اندیشیمثبت ها از تأثیر آموزشپژوهش

 ، اثربخشی آموزش]16[ بدسرپرست و سرپرستبی کودکان

 هایتوانمندی) مثبت شناختیروان هایحالت بر نگریمثبت

 نفسعزت بر نگریمثبت آموزش، تأثیر ]17[آموزان دانش( منش

 شیوه به اندیشیمثبت هایمهارت ، اثربخشی]18[ معتاد زنان

 ، تأثیر آموزش]19[آموزان دانش نفسعزت بر گروهی

 دیابت همبتال ب بیماران زندگی کیفیت بر نگرمثبت شناسیروان

ر ب گروهی شیوه به نگریمثبت آموزش ، اثربخشی]20[ دو نوع

 ، تأثیر آموزش]21[ خانوار سرپرست زنان زندگی کیفیت افزایش

 ]22[ سالمندان زندگی به امید و کیفیت افزایش در نگریمثبت

 زندگی بزهکاران کیفیت بر نگریمثبت آموزش و اثربخشی

 حکایت دارند. ]12[ نوجوان

 بر آن اثرگذار نقش به دلیل آموزاندانش در زندگی کیفیت

. ]5[است  دقیق ارزیابی نیازمند اساسی، جسمی و روانی سالمت

 محیط با تعامل در مؤثربودن به نیاز را از سویی، شایستگی

 رد را شایستگی به نیاز مهارت، به اند، لذا دستیابیدانسته

 زا موفقیت با که یادگیرندگانی و کندمی ارضا یادگیرندگان

 .]23[ رسندمی شدهادراک شایستگی به کنند،می گذر هاچالش

 نگریمثبت تأثیر آموزش زمینه در اخیر هایسال در اگرچه

 هایپیشرفت زمینه این در و شده انجام متعددی مطالعات

 تأثیر آموزش زمینه در تحقیقات است، شده حاصل چشمگیری

 در کیفیت زندگی و شایستگی ادراک بر هامهارت این

 هب رسیدن برای را بیشتری تحقیقات و است محدود آموزاندانش

 دستاوردهای میان موجود خأل کردنبرطرف و تردقیق نتایجی

و تعیین  بررسی حاضر با هدف پژوهش لذا،. طلبدمی علمی

 کیفیت و شایستگی ادراک بر نگریمثبت آموزش اثربخشی

آموزان انجام شد و به دنبال پاسخ به این سؤال بود دانش زندگی

 ندگیز کیفیت و شایستگی ادراک بر نگریمثبت که آیا آموزش

 آموزان اثربخش است.دانش
 

 هامواد و روش
 با آزمونپس-آزمونپیش نوع از تجربیشبه حاضر پژوهش

آموزان پسر پایه جامعه آماری شامل تمامی دانش .بود گواه گروه

 1400-1399پنجم و ششم ابتدایی شهر چابهار در سال تحصیلی 

با توجه به بازبودن  1399بازه انجام پژوهش در مهر و آبان ) بودند

گیری در دسترس نفر به شیوه نمونه 30مدارس ابتدایی بود(. 

 در انتخاب شدند که واجد شرایط مشارکت در پژوهش بودند.

 توصیه نفر 15 حداقل گروه هرنمونه در  حجم یامداخله قاتیتحق

ی، بستر هسابق نداشتنشامل  ورود یهامالک .]24[ است شده

 قرارنداشتن ،یامشاوره یهاپرونده اساس بر بیماری هسابق نداشتن

 یبرا رغبت و لیتما و گرید یاثربخش یهاروش ای درمان تحت

غیبت بیش از  نیز شامل خروج هایمالک. بود پژوهش در شرکت

 نکردن در جریان مداخله آموزشی بود.دو جلسه و همکاری

 
 ابزار پژوهش

 کودکان شایستگی ادراک مقیاس
تهیه کرده است  سؤالی را 28 مقیاس این 1982سال  در هارتر

 ،1،2،3،6،7،9،10،12،13،17،21سؤاالت ) شناختی حوزه که سه

 جسمانی و (8،11،14،27سؤاالت ) اجتماعی (،22،23،24،25

( را با طیف لیکرت چهار 4،5،15،16،18،19،20،26،28سؤاالت )

 (4) زیادادراک شایستگی  تا (1) ادراک شایستگی کم ای ازدرجه

 لحاص نیز( کلی خودارزشمندی) کلی شایستگی ادراک سنجد.می

است. کمترین نمره  جسمانی اجتماعی و شناختی، ادراک سه جمع

 کسب بیشتری نمرات افراد هرچه است. 112و بیشترین نمره  28

 تایجن. است خود به نسبت فرد ادراک بهتر میزان دهندهنشان کنند،

 نامهپرسش سنجیروان هایویژگی بررسی با هدف هارتر مطالعه

 لوبمط پایایی و روایی سازه دهندهنشان کودکان، شایستگی ادراک

و پایایی  70/0تا  87/0به روش بازآزمایی بین  پایایی بود. ابزار این

 ناختی،ش شایستگی ادراک ابعاد برای کرونباخ آلفای به روش ضریب

 75/0تا  82/0ین کلی ب شایستگی ادراک و جسمانی اجتماعی،

 طریق از مقیاس . در پژوهش شهیم، روایی]25[ شده استگزارش 

 اجتماعی، شناختی، عامل سه استخراج به منجر عاملی تحلیل

 50/0و  64/0، 61/0، 67/0عاملی  بار با ترتیب به کلی و فیزیکی

 برای و 91/0 مقیاس کل برای کرونباخ آلفای ضرایب شد. همچنین

 74/0و  81/0، 89/0ترتیب  به اجتماعی و جسمانی شناختی، عوامل

کرونباخ برای  آلفای . در مطالعه حاضر ضریب]26[ به دست آمد

، 81/0، 76/0ابعاد شناختی، اجتماعی، جسمانی و کل به ترتیب 

 به دست آمد.  83/0و  79/0

 

 نوجوانان و کودکان زندگی کیفیت نامهپرسش

 سال در سؤالی را 52 نامهپرسشاین  همکاران و سیبری راونز
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 بهزیستی بعد 10 در را سالمت کردند که میزان طراحی 2008

 خلق ،(11 تا 6 سؤاالت) روانی بهزیستی ،(5 تا 1 سؤاالت) جسمانی

 استقالل ،(22 تا 19 سؤاالت) خودپنداره ،(18 تا 12 سؤاالت)

 بعمنا ،(33 تا 28 )سؤاالت والدین با رابطه ،(27 تا 23 سؤاالت)

 سؤاالت) همساالن و اجتماعی حمایت ،(39 تا 36 سؤاالت) مالی

 سؤاالت) زورگویی و( 49 تا 44 سؤاالت) مدرسه محیط ،(42 تا 37

 نامهپرسش این به دهیپاسخ نحوه کند.می بررسی( 52 تا 50

 بعضی در و( 5 نمره) همیشه تا( 1 نمره) هرگز از لیکرت صورتبه

 بیشترین. است( 5 نمره) زیاد بسیار تا( 1 نمره) اصالً از سؤاالت

 نمره است. بیشترین 1 نمره کمترین و 5 سؤال هر برای نمره

 بیشتر نمرات است. 52 آن کمترین و 290 زندگی کیفیت

 المتس با مرتبط زندگی کیفیت نوجوان که است این دهندهنشان

  .دارد تریمطلوب

محتوایی تأیید و ، روایی همکاران و سیبری راونزدر مطالعه 

 نامهپرسش این بعدهای تمامی برای کرونباخ پایایی به روش آلفای

 همبستگی ضریب همچنین است. شده گزارش 77/0تا  89/0بین 

 . در]27[ است آمدهدست  به 56/0تا  77/0بین  ابعاد تمامی بین

 ، شاخص99/0محتوایی  روایی ثناوی و همکاران، شاکری پژوهش

روش بازآزمایی  اساس بر نامهپرسش پایایی و 88/0 محتوایی روایی

کرونباخ  آلفای . در مطالعه حاضر ضریب]28[به دست آمد  93/0

 ،(76/0) روانی بهزیستی ،(64/0) جسمانی برای ابعاد بهزیستی

 والدین با رابطه ،(79/0) استقالل ،(73/0) خودپنداره ،(68/0) خلق

 ،(78/0) همساالن و اجتماعی حمایت ،(67/0) مالی منابع ،(66/0)

( و کیفیت زندگی کلی 71/0، زورگویی )( 69/0) مدرسه محیط

 به دست آمد.  83/0

 

 شیوه اجرای پژوهش

وپرورش شهر در مرحله اجرا پس از گرفتن اجازه از آموزش

چابهار و مجوزهای الزم، به مدرسه هدف مراجعه و هماهنگی الزم 

و نکات الزم درباره اهداف  با مدیر آموزشگاه و معلمان انجام

گواه  پژوهش گفته شد. سپس از هر دو گروه آزمایش و

 شامل اخالقی مالحظات پژوهش این درآزمون گرفته شد. پیش

 امهبرن جلسات در اعضا داوطلبانه حضور والدین، رضایت گرفتن

 رغبت و میل با هانامهپرسش کردنتکمیل گروهی، ایمشاوره

 جلسات اجرای برای مناسب ریزیبرنامه آموزان ودانش توسط

 و آموزگاران تدریس مزاحم ای انجام شد کهگونهآموزش به

 پژوهش در افراد نام و اطالعات نباشد. همچنین مدرسه هایبرنامه

و برای  22نسخه  SPSS افزارپژوهش از نرم نیدر ا .محرمانه بود

 د.ش استفاده از تحلیل کووایاریانس چندمتغیره هیفرض یبررس

 

 نگریمحتوای مداخله آموزش مثبت

 صورتبدین)ها نمونه تصادفی تخصیص از بعد اجرا مرحله در

 ردف یا زوج گوی برداشتن طریق از تصادفی صورتبه هانمونه که

 گرا که شیوه این به شدند؛ تقسیم نفره 15 گروه دو به کیسه داخل

 را فرد گوی اگر و آزمایش گروه در داشت،برمی را زوج گوی فرد

 کهازآنجایی همچنین شد.می داده قرار گواه گروه در داشت،برمی

 زمینه در شناخت اساس بر بود، مداخله مورد مدرسه مشاور محقق

 پرونده و آموزاندانش اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، وضعیت

 پایه و جنسیت ازلحاظ گواه و آزمایش گروه دو تحصیلی آنان،

 ارانتش اثر برای. بودند شدههمگن  مزاحم عوامل دیگر و تحصیلی

 معادل هایآموزش پژوهش، اتمام از بعد گواه گروه به آزمایش، عمل

 یاقهیدق 60 جلسه 8 مدت به شیآزما گروهآموزان دانش( شد. داده

 .گرفتن قرار ]29[ سلیگمن و همکاراننگری مثبت آموزش تحت

 اهداف و محتوا .نکرد افتیدر یآموزش در این مدت گواه گروه

 همکاران در و سلیگمن دیدگاه از یافتهگسترش و برگرفته جلسات

بود. 1 خالصه جلسات آموزش مطابق جدول .بود ینگرمثبت زمینه

 

 ]29[ همکاران و نگری سلیگمنمثبت آموزش برنامه :1 جدول

 هدف جلسه هر هایفعالیتمحتوا و  جلسه

1 
نقاط قوت  بارهگو دروگفت ،اهداف برگزاری جلسات بارهتوضیحات در ارائهمعارفه اعضا، 

 اعضا و نوشتن نقاط قوت
 آزمونسازی و اجرای پیشآماده

2 
رویداد مثبت  سه صحبت درباره نحوه استفاده از نقاط قوت در زندگی روزانه و یادداشت

 در زندگی
 های شخصیتوانمندیشناسایی 

 هاایجاد هیجان مثبت و ذکر نعمت گو درباره سپاسگزاری و نوشتن نامه سپاسگزاری به دوستانوبحث و گفت 3

 بردن از زمان حال و امور خوب در زندگیلذت بردن از زمان حال با تمرکز بر موضوع زمان حالوگو درباره تجربه لذتبحث و گفت 4

 سازنده و فعال و ایجاد تعامل با سایر افراد دهیپاسخوگو درباره بحث و گفت 5
و بهبود روابط با  دهیپاسخآموزش سبک 

 دیگران

6 
 اناطرافی آینده در دارد دوست فرد که هاییارزش و شخصیتی هایویژگی درباره وگوگفت

 .دهند نسبت او به
 گذاریهدفافزایش امید و 

 ها به شکلی نویناستفاده از توانمندی .هایش را بروز دهدتواند تواناییای که فرد میهای مثبت و شیوهتواناییوگو درباره گفت 7

8 
در  شدهارائههای از تمرین مورد عالقهاندیشی و انتخاب یک تمرین مثبت دربارهوگو گفت

 آن بارهجلسات قبل و بحث در

های مثبت و مروری بر جلسات افزایش هیجان

 آزمونو پس قبل
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 و همکاران بشکار 

هایافته
نفر در گواه  15نفر در گروه آزمایش و  15از بین افراد نمونه، 

 67/1قرار داشتند. میانگین و انحراف معیار سن در گروه آزمایش 

و میانگین و انحراف معیار سن در گروه  67/1 با انحراف ±82/11

برای مقایسه سن افراد دو گروه دست آمد. به 63/11± 45/1گواه 

از آزمون تی مستقل استفاده شد که با توجه عدم  آزمایش و گواه

ن شود که بیآمده نتیجه گرفته میدستبه مقدار آماره داریمعنی

 در جدول (.P>05/0) گروه تفاوتی وجود ندارد میانگین سنی دو

شده ارائه بررسی هایگروه تفکیک به تحصیلی پایه متغیر توزیع 2

 

 شدهی بررسیهاگروهتوزیع متغیر پایه تحصیلی به تفکیک  :2جدول 

 گروه

 آزمایش گواه شاخص 

 تعداد درصد تعداد درصد

 پنجم 6 40 7 7/46

 ششم 9 60 8 3/53 پایه تحصیلی

 مجموع 15 100 15 100

 
 گواهکیفیت زندگی در دو گروه آزمایش و  ی وستگیادراک شاآزمون پس-آزمونهای توصیفی نمرات پیششاخص :3جدول 

 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونیشپ

 معیارانحراف  میانگین معیارانحراف  میانگین

 شناختی
 889/3 90/21 262/3 67/15 آزمایش

 057/4 77/16 521/3 87/15 گواه

 اجتماعی
 374/4 80/29 338/6 63/27 آزمایش

 557/5 53/26 890/5 17/27 گواه

 جسمانی
 435/8 47/47 815/8 43/45 آزمایش

 534/8 45 411/7 33/45 گواه

 یستگیادراک شا
 922/11 17/99 440/16 73/88 آزمایش

 091/15 30/88 050/15 37/88 گواه

 بهزیستی جسمانی
 199/3 20/27 298/3 50/22 آزمایش

 791/3 90/22 728/2 93/21 گواه

 روانی یستیبهز
 528/2 57/30 971/3 60/24 آزمایش

 120/3 30/26 033/3 80/25 گواه

 خلق
 679/2 17/30 491/3 53/28 آزمایش

 875/4 60/27 853/4 03/27 گواه

 خودپنداره
 943/1 87/16 344/2 43/12 آزمایش

 402/2 57/14 763/1 17/13 گواه

 استقالل
 740/4 13/20 626/3 77/17 آزمایش

 926/3 97/19 550/3 47/19 گواه

 رابطه با والدین
 194/3 93/28 063/4 33/24 آزمایش

 178/3 80/26 168/4 93/25 گواه

 منابع مالی
 508/3 80/12 025/3 57/9 آزمایش

 930/2 37/12 435/3 17/11 گواه

 حمایت اجتماعی
 914/2 17/23 118/3 93/19 آزمایش

 525/4 07/21 444/4 90/20 گواه

 محیط مدرسه
 925/2 83/26 671/2 03/24 آزمایش

 199/4 77/23 113/3 97/23 گواه

 زورگویی
 946/1 27/12 375/1 80/8 آزمایش

 171/2 33/8 067/2 73/7 گواه

 یزندگ تیفیک
 411/15 93/228 322/16 50/192 آزمایش

 244/20 67/203 681/19 10/197 گواه
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 گیزند کیفیت و شایستگی ادراک بر نگریمثبت آموزش اثربخشی                             

 

ه پای توزیع از نظر دو،خی آزمون نتایج شده است. همچنین طبق

 نداشت وجود معناداری آماری تفاوت گروه دو در تحصیلی

(05/0<P.) 

 آزمونو پس آزمونپیش نمرات معیار انحراف و میانگین

 آزمایش گروه دو یزندگ تیفیو ک یستگیادراک شامتغیرهای 

منظور بررسی به شده است.ارائه  3 جدول ترتیب در به گواه و

ادراک شایستگی بر  ینگرمثبت یهاآموزش مهارت اثربخشی

از آزمون تحلیل کوواریانس  ،آموزاندانش یزندگ تیفیکو 

 یآمارهای فرضیشپیید تأپس از چندمتغیری استفاده شد. 

بودن اسمیرنوف برای بررسی نرمال-کولموگروف هایآزمون)

 هایواریانس برابری شرطآزمون لوین برای  ها،داده

کوواریانس، /واریانس ماتریس همگنی شرط و گروهیبین

 متقابل اثر بررسی طریق رگرسیون از خطوط شیب همسانی

 رهیمتغچند انسیکووار لیتحل نآزمو از( گروه و آزمونپیش

 استفاده شد.

ی شناختهای برای مؤلفه F، آماره 4با توجه به جدول 

(01/0>P ،197/30=𝐹1.55 ،)اجتماع( 01/0ی>P، 412/16=𝐹1.55) 

ها دار است. این یافته( معنیP ،773/7=𝐹1.55<01/0ی )جسمانو 

ها در این متغیرها تفاوت نشانگر آن هستند که بین گروه

نشان  4در جدول  هانیانگیم یبررس جینتاداری وجود دارد. معنی

 ی(، اجتماع911/21) یدر شناخت شیگروه آزما نیانگیم دهدیم

گروه گواه در  نیانگیاز مبیشتر ( 371/47) یجسمان و (627/29)

 095/45 و 706/26، 755/16 نیانگیبا م بیبه ترت رهایمتغ نیا

 یهاآموزش مهارتکه توان گفت یها مافتهی نی. با توجه به ااست

 یستگیادراک شا افزایشو موجب  است بوده مؤثر ینگرمثبت

نشان  4همچنین اندازه اثر در جدول  .شودمیآموزان دانش

 23ی، شناختدرصد از تغییرات  4/35دهد عضویت گروهی می

ی را جسماندرصد از تغییرات  4/12ی و اجتماعدرصد از تغییرات 

 کند.تبیین می

 یستیبهزهای برای مؤلفه F، آماره 5با توجه به جدول 

ی روان یستیبهز(، P ،782/17=𝐹 1.48<01/0ی )جسمان

(01/0>P ،358/61=𝐹1.48 ،)خلق (01/0>P ،058/8=𝐹 1.48 ،)

، P<01/0) استقالل ،(P ،014/40=𝐹1.48<01/0) خودپنداره

349/26=𝐹1.48،) نیرابطه با والد (01/0>P ،260/46=𝐹1.48 ،)

ی اجتماع تیحما(، P ،573/5=𝐹1.48<05/0ی )منابع مال

(01/0>P ،476/23=𝐹1.48 ،)01/0) مدرسه طیمح>P ،

585/11=𝐹1.48 زورگو( و( 01/0یی>P ،472/27=𝐹1.48معنی ) دار

ها در این ها نشانگر آن هستند که بین گروهاست. این یافته

در  هانیانگیم یبررس جینتاداری وجود دارد. متغیرها تفاوت معنی

 یستیدر بهز شیگروه آزما نیانگیم دهدینشان م 5جدول 

 خلق(، 832/30) یروان یستی(، بهز259/27) یجسمان

(، رابطه با 207/21(، استقالل )359/17) خودپنداره(، 708/29)

 یاجتماع تیحما (،406/13) ی(، منابع مال609/29) نیوالد

بیشتر ( 780/11) ییزورگو و (463/26مدرسه ) طی(، مح650/23)

، 841/22 نیانگیبا م بیبه ترت رهایمتغ نیگروه گواه در ا نیانگیماز 

035/26 ،059/28 ،074/14 ،893/18، 124/26، 761/11 ،

یها مافتهی نی. با توجه به ااست 820/8 و 137/24، 583/20

و  است بوده مؤثر ینگرمثبت یهاآموزش مهارتکه توان گفت 

همچنین  .شودمیآموزان دانش یزندگ تیفیک افزایشموجب 

درصد  1/27دهد عضویت گروهی نشان می 5اندازه اثر در جدول 

 یستیبهزدرصد از تغییرات  1/56ی، جسمان یستیبهزاز تغییرات 

درصد از تغییرات  5/45، خلقدرصد از تغییرات  4/14ی، روان

درصد از  1/49، استقاللدرصد از تغییرات  4/35، خودپنداره

ی، منابع مال راتییتغدرصد از  4/10، نیرابطه با والدتغییرات 

 طیمحدرصد از  4/19ی، اجتماع تیحما راتییتغدرصد از  8/32

 کند.یی را تبیین میزورگودرصد از تغییرات  4/36و  مدرسه

 
 یستگیادراک شاهای متغیری تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفهنتایج تحلیل کوواریانس تک :4جدول 

 اندازه اثر F P خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین منبع متغیر

 شناختی
 911/21 آزمایش

156/5 663/0 197/30 001/0 354/0 
 755/16 گواه

 اجتماعی
 627/29 آزمایش

921/2 509/0 412/16 001/0 230/0 
 706/26 گواه

 جسمانی
 371/47 آزمایش

276/2 576/0 773/7 007/0 124/0 
 095/45 گواه

 

 یزندگ تیفیکهای متغیری تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفهنتایج تحلیل کوواریانس تک :5جدول 

 اندازه اثر F P خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین منبع متغیر

 بهزیستی جسمانی
 259/27 آزمایش

418/4 687/0 872/17 001/0 271/0 
 841/22 گواه

 روانی یستیبهز
 832/30 آزمایش

797/4 403/0 358/61 001/0 561/0 
 035/26 گواه
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 .5ادامه جدول 

 خلق
 708/29 آزمایش

649/1 382/0 058/8 007/0 144/0 
 059/28 گواه

 خودپنداره
 359/17 آزمایش

285/3 341/0 014/40 001/0 455/0 
 074/14 گواه

 استقالل
 207/21 آزمایش

314/2 296/0 349/26 001/0 354/0 
 893/18 گواه

 رابطه با والدین
 609/29 آزمایش

485/3 337/0 260/46 001/0 491/0 
 124/26 گواه

 منابع مالی
 406/13 آزمایش

645/1 458/0 573/5 022/0 104/0 
 761/11 گواه

 حمایت اجتماعی
 650/23 آزمایش

067/3 416/0 476/23 001/0 328/0 
 583/20 گواه

 محیط مدرسه
 463/26 آزمایش

326/2 449/0 585/11 001/0 194/0 
 137/24 گواه

 زورگویی
 780/11 آزمایش

96/2 371/0 472/27 001/0 364/0 
 820/8 گواه

 

بحث
 بر نگریمثبت آموزش مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی

 آموزان انجام شد. نتایجدانش زندگی کیفیت و شایستگی ادراک

 افزایش موجب معناداری طوربه نگریمثبت آموزش نشان داد

 شده است. آموزاندانش در زندگی کیفیت و شایستگی ادراک

 گواه و شیآزمااولین یافته پژوهش نشان داد بین دو گروه 

شناختی، ) های آندر نمرات مربوط به ادراک شایستگی و مؤلفه

 آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.در پس اجتماعی و جسمانی(

ه در مرحل یشنمرات گروه آزما یانگینبا توجه به باالتر بودن م

مؤثر بوده و  نگریثبتمکه آموزش  شودیم یجهآزمون، نت پس

آموزان دانشهای آن در بهبود ادراک شایستگی و مؤلفهموجب 

در این زمینه همسو  یشینفوق با مطالعات پ یافته .شده است

های پژوهش صفار حمیدی و همکاران طور مثال، یافتهاست؛ به

 و یشایستگ ادراک است توانسته اندیشیمثبت آموزش داد نشان

 را بدسرپرست و سرپرستبی کودکان اجتماعی هایمهارت

 زاده نشان داد آموزش. مطالعه فرنام و مددی]16[ دهد افزایش

 هب )توکل مثبت شناختیروان هایحالت افزایش در نگریمثبت

 کنترل، احساس شناسی،وظیفه خودکارآمدی، بینی،خوش خدا،

 لقخ معنادار، زندگی زندگی، از رضایت امیدواری، هدفمندی،

 احساس و نفسعزت بودن،اجتماعی شادمانی، و مثبت

 آموزانبخشش( دانش و قدردانی آرامش، احساس ارزشمندی،

ای دیگر نشان داده . در مطالعه]17[ دبیرستانی مؤثر بود دختر

 بر افزایش تواندمی اندیشیمثبت هایمهارت شد آموزش

 ناسازگاری و افسردگی کاهش همچنین و روان سالمت نفس،عزت

پژوهش  نتایج طبق طور. همین]30[ شود واقع مؤثر خانوادگی

Killam  وKim الایدئ توسعه در تواندمی نگرمثبت شناسیروان 

 .]31[ باشد داشته تأثیر بسزایی خود

که در آموزش  توان گفتیمآمده دستدر تبیین یافته به

 یجامثبت رفتارها به یهاها و جنبهیژگیتوجه به و نگری،مثبت

 .است یترفتار حائز اهم یمنف یهاتمرکز بر نقاط ضعف و جنبه

، داشته باشد یزندگ و یگراند ،از خود یمثبت یابیفرد ارز یوقت

به چنین  افراد ینکها یکند. برایم یشتریب یاحساس ارزشمند

ها و یباییها، زییمثبت، توانا یاتاز خصوص یدبا ،برسند یاهیدگد

احترام بگذارند و از  هاآنو به  شوندآگاه  خاص خود یاستعدادها

آموزش . همچنین ]32[ کنند یتها احساس رضایژگیو ینداشتن ا

 رامونیخود را بهتر بشناسند و پ کندیبه آنان کمک منگری مثبت

کنند. در آموزش  یو جهان کنجکاو یشتننظر خود درباره خو

مثبت و خوب  یهاهشوند تجربیم یقآموزان تشودانش نگری،مثبت

احترام خود  یو ارتقا یشرا در افزا هاآنرا بازشناسند و نقش 

ا کسب ر یگرانمثبت د یهاشناخت جنبه ییکنند و توانا یبازشناس

فعال اتخاذ کنند  یآموزند در جهان موضعیم ینآنان همچن کنند.

هر آنچه بر سرشان  ینکهخود را شخصاً شکل دهند، نه ا و زندگی

 که کودکانی همچنین .]33[ بپذیرندمنفعل  یاگونهرا به یدآیم

 شانفیزیکی هایتوانایی و خود ظاهر به نسبت دارند، منفی تفکر

 خود با خیلی را جمالت این معموالً و ندارند مثبتی خودآگاهی

 تصورات این «....و  توانمنمی من ام،عرضهبی من» کنندمی تکرار

 مفیدی استفاده خود هایتوانایی تمام از کودک شودمی باعث

 و خود درباره کودک افکار اگر بنابراین، ؛]16[ باشد نداشته

 ثبتیم خودآگاهی به تواندمی کند، تغییر اشفیزیکی هایتوانمندی

 .خود برسد که همان بهبود ادراک شایستگی است درباره

ر د گواه و شیآزمابین دو گروه  داددیگر یافته پژوهش نشان 
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 گیزند کیفیت و شایستگی ادراک بر نگریمثبت آموزش اثربخشی                             

 بهزیستی) های آننمرات مربوط به کیفیت زندگی و مؤلفه

 اب رابطه استقالل، خودپنداره، خلق، روانی، بهزیستی جسمانی،

 مدرسه محیط همساالن، و اجتماعی حمایت مالی، منابع والدین،

با توجه به آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. در پس و زورگویی(

 آزمون،در مرحله پس شیآزماتر بودن میانگین نمرات گروه باال

 بوده و موجب مؤثر ینگرآموزش مثبتشود که چنین نتیجه می

 شده است.آموزان دانشدر های آن ارتقای کیفیت زندگی و مؤلفه

پیشین در این زمینه همسو های آمده با پژوهشدستنتیجه به

وکیلی نشان داد  زندمنش و پژوهش نیک مثال،طور به است؛

 راباضط افسردگی، نمرات میانگین کاهش بر نگریمثبت آموزش

 ربزهکار مؤث نوجوانان زندگی کیفیت سطح ارتقای و استرس و

 زاده نشان داد آموزشمطالعه فرنام و مددی. ]12[ است بوده

 هب )توکل مثبت شناختیروان هایحالت افزایش در نگریمثبت

 کنترل، احساس شناسی،وظیفه خودکارآمدی، بینی،خوش خدا،

 خلق معنادار، زندگی زندگی، از رضایت امیدواری، هدفمندی،

 احساس و نفسعزت بودن،اجتماعی شادمانی، و مثبت

 آموزانبخشش( دانش و قدردانی آرامش، احساس ارزشمندی،

 Chanو  Dienerپژوهش  . نتایج]17[ دبیرستانی مؤثر بود دختر

 ارتقای بر نگریمثبت آموزش داد نشان ]Wong ]35و  Sing و

 .است مؤثر نوجوانان زندگی کیفیت سطح
 اساساً تمثب شناسیتوان گفت که رواندر تبیین یافته فوق می

 عوامل شناسایی به و پردازدمی انسان هایتوانمندی مطالعه به

 هایتوانمندی از برخی. دارد توجه روانی سالمت دهندهافزایش

 و دارد روانی جنبه شود،می مربوط او سرشت و منش به که انسان

 کند ورتص تهدیدکننده کمتر را بالقوه حوادث کندمی کمک افراد به

. کند کنترل حوادث گونهاین به نسبت را خود هایواکنش یا

 و قوت نقاط متوجه بیشتر مثبت شناسیروان طورکلیبه

 مثبت شناسیروان دیگر هدف. هاستانسان ذاتی استعدادهای

 ادکامیش و سالمتی تأمین به که است مفاهیمی تعریف و شناسایی

 از. ]22[ کندمی کمک سالم زندگی از هاآن مندشدنبهره و افراد

 و جسمانی روانی، وضعیت شناسی،روان و رفتاری علوم دیدگاه

 اندیشه سبک و روانی ذهنی، آرایش از شادی یا درد تجربه نحوه

 نیم،ک فکر زیباتر و ترسالم تر،بزرگ ما هرچه گیرد.می نشئت ما

 تربخشلذت و ترعمیق تر،گسترده را خودمان عینی زندگی

 تعیین ار مانزندگی کیفیت که ماست تفکر شیوه این و کنیممی

 ایجاد با نگریمثبت دیگر، آموزشعبارتی. به]19[ کندمی

 از زندگی به نگاه کردن،زندگی شاد به منجر اندیشیمثبت

 آن، هایمحدودیت و بیماری بر تمرکز با نه و آن خوب هایجنبه

 به مثبت انرژی انتقال و زندگی، افراد در مثبت نقاط دیدن

 هک شودمی نفساعتمادبه ایجاد و روانی هایتنش کاهش دیگران،

  .]20[ شوندمی زندگی کیفیت ارتقای باعث همگی

پژوهش حاضر، خودگزارشی بودن ابزار  هایمحدودیت از

 پایه پنجم و ششم پسران به آماری جامعه پژوهش، محدودکردن

نشدن دوره پیگیری بود. با توجه به نتایج شهر چابهار و برگزاری

 شود متصدیان تعلیم و تربیت نظیرپژوهش پیشنهاد می

دراک ا توسعه منظوربه جوانان ملی سازمان و وپرورشآموزش

 جوان و نوجوان جمعیت برای شایستگی و بهبود کیفیت زندگی

 برای همچنین. کنند برگزار آموزشی هایکارگاه کشور

 در ابهمش پژوهشی شودمی پیشنهاد نتایج بیشتر پذیریتعمیم

های مختلف و پایه دختر نوجوانان ویژهبه جامعه اقشار سایر

شود در مطالعات آینده به پیشنهاد می .پذیرد انجام تحصیلی

نگری با رویکردهای درمانی جدید ازجمله مقایسه آموزش مثبت

 پذیرش همراه با دوره پیگیری پرداخته شود. تعهد و
 

 گیرینتیجه
 نقش آموزش شدنموجب روشن بنیادی، پژوهش حاضر از نظر

زان شد آمودانش زندگی کیفیت و شایستگی ادراک بر نگریمثبت

بهبود  رب نگریمثبت تأثیر آموزش آشکارساختن با کاربردی از نظر و

 یمفید اطالعات آموزان،دانش زندگی کیفیت و شایستگی ادراک

 دیگر و مشاوران شناسان،روان آموزش، اندرکاراندست اختیار در را

 دهد.قرار می تربیت و تعلیم متخصصان
 

 تشکر و قدردانی
چابهار و تمامی  شهر وپرورشآموزشکارکنان  از پژوهشگران

 کردند، یاری پژوهش این اجرای در را ما که کسانی آموزان ودانش

 کنند.تشکر و قدردانی می
 

 تضاد منافع
 منافعی وجود ندارد. تعارض گونهبین نویسندگان هیچ

 

  اخالقی مالحظات
مطالعه حاضر از رساله دکتری نویسنده اول مقاله در رشته 

تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان استخراج  شناسیروان

 دانشگاه از IR.USB.REC.1400.005 اخالق شده است و کد

 .دارد( پژوهش در اخالق کمیته) بلوچستان و سیستان
 

 سهم نویسندگان
در نقش تهیه متن اولیه،  بشکار آقای مسلم اول نویسنده

 ها و تأمین مالی؛داده آوریجمع

عنوان استاد راهنما در منش بهنیک زهرا خانمدوم  نویسنده

 نظارت و مسئول؛ متن، سازینقش ویراستاری و نهایی

عنوان استاد مشاور در کهرازئی به فرهاد آقای سوم نویسنده

 ها.تحلیل داده نقش اعتبارسنجی ابزار و
 

 مالی حمایت
 .است شدهانجام  اول نویسنده شخصی هزینه حاضر با پژوهش
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