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 آموزاندانش زیستیشاد وشناختی روان بر سرمایه اندیشیهای مثبتمهارتآموزش  اثربخشی
 

 3اکبر سلیمان نژاد، 2بهرامی نژاد محمد گل غلامرضا ،1*زادامیر یکانی

  شناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. کارشناس ارشد روان5

 ایرانآذربایجان، تبریز،  مدنی شهید دانشگاه شناسی،تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان علوم گروه . استادیار 2

 شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. استادیار گروه روان 3

 20/80/97تاریخ پذیرش:  27/80/99تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 شپژوه بنابراین ؛استتت مثبت افکاری داشتتتن روانی، امنیت و آرامش تأمین در مؤثر عوامل از یکی کهجایی ازآن :هدفو  زمینه

 شده نجاما ابتدایی آموزاندانش زیستیو شاد شتناتتیروان ر سترمایهب اندیشتی مثبت هایمهارت آموزشتأثیر  بررستی هدف با حاضتر

 است.

پسر  آموزاندانش شامل تمامی آماری جامعه .بود گواه گروه با آزمونپس و آزمونپیش طترح بتتا آزمایشتتی پتتژوهش، روش :روش

 شیوه بهجامعه مذکور بودند که  از نفر 48 تعداد ،آماری . نمونهبود 5391 -5399 در ستا  تصصتیلی توی شتتتتتهر ابتدایی شتشت دوره 

ها آوری دادهبرای جمع .جایدهی شدند نفر در هر گروه( 28) گواه و آزمایش گروه در دو و ،انتخاب ایچندمرحله ایتوشته تصتادفی

 (5909آرجیل و لو، ) آکسفوردشادزیستی  پرسشنامه و (2887و اولیوا،  یوسف لوتاتز،) شناتتیروان سرمایه پرسشنامهدر این پژوهش از 

پژوهش با  هایدادهبه گروه آزمایش، آموزش داده شتتد.  ایدقیقه 98جلستته  58 صتتورتبهاندیشتی مثبتای برنامه مداتله. استتفاده شتتد

 بررسی شد. ،استفاده از روش تصلیل کوواریانس

 کودکان تیزیسو شاد شناتتیروانسرمایه  است توانسته اندیشیمثبت آموزش که داد نشان های این پژوهشتصلیل داده نتایج :هایافته

 شتریبی و شاد زیستی شناتتیروانسترمایه  معناداری، طوربه آزمونپسمرحله  در آزمایشگروه  در موردمطالعه افراد و دهد افزایش را

 (.> 881/8P)داشتند 

و  شناتتیوانرسرمایه  افزایش در اندیشیمثبت آموزش تأثیر و سودمندی پژوهش، این از آمدهدستبه نتایج ،درمجموع: گیرییجهنت

 .کندمی تأیید را کودکان زیستیشاد

 ی، شادزیستیشناتترواناندیشی، سرمایه ی مثبتهامهارت :هاکلیدواژه
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 مقدمه
وان، مزایای فرا باوجود، رستتتانیاطلاعپیشرفت سریع فناوری و 

 دهفزاینرا برای انسان معاصر به وجود آورده است. موج  تلائی

شی، آمدن سن تودک پایینبدبینی و افستردگی، یاس ناامیدی، 

 -و بستتتیتاری از مشتتتکلتتات روانی ،بزهکتاری ،افزایش طلتتا 

ان د که نشتتتهستتتتن انکارناپذیری هایواقعیتاجتماعی دیگر، 

 این .(5) شتتادی از جوامع بشتتری رتت بربستتته استتت دهندمی

 رسهمد در ویژهبه تانوادگی، هایتنش ایجاد بر علاوه مشکلات

 ممکن و بوده تأثیرگذار آموزاندانش میان تعتاملتات نوع بر

معلمان  و هاهمکلاسی بانایافتگی سازش چون مشکلاتی به است

 تماداع کاهش و ،اضطراب تصصیل، ترک تصصیلی، افت (،2)

 .(3)شود  منجر تود به

 کودکان و نوجوانان برای رسدمی نظر به آنچه راستا این در

، ستا هاآن 5شناتتیروان سرمایه تقویت باشد، داشته ضترورت

 ،3بینیتوش ،2امید درونی ابعاد با شتتناتتیروان ستترمایهزیرا 

 هایقابلیت از جامع ادراکی ، 4آوریتتاب و تودکتارآمتدی

 اعما  از یابانهارزش یندفرا در تواندمیکند که ارائه می تویشتن

 دگیزن به بخشتتیدن معنا در فرد تفستتیری زیربنای رتدادها، و

 رمؤث عوامل از یکیهمچنین باید یادآور شد که  (.1و  4) باشد

 تاستت مثبت افکاری داشتتتن روانی، امنیت و آرامش تأمین در

 و درد یا شتتادی تجربه نصوه و جستتمانی روانی، وضتتعیت زیرا

 ندیشها سبك و ذهنی آرایش از ما، زندگی کیفیت طورکلیبه

 گیزند بدبختی و تنیدگی اعظ  قستتمت. گیردمی نشتتأت ما

 ینب ستتهمگین جنگ همیشتته و استتت بافیمنفی تاطر به هاآدم

 ننشتتا هاپژوهش .استتت داشتتته وجود منفی و مثبت تفکرات

 افزایش و ،جسمانی ،روانی بهزیستی سبب مثبت افکار ،اندداده

 زا دارند، مثبتی تفکر که کستتتانی. شتتتودمی افراد عمر طو 

 اندیشتتیمثبت . ارزش(9) برتوردارند بیشتتتری روانی ستتلامت

 سایه در زندگی در نشاط و امید بدانی  که شودمی معلوم وقتی

 و آرام تعامل حاصتتل نگریمثبت. شتتودمی حاصتتل بینیتوش

                                                           
1. Psychological Capital 

2. Sulivan 

 ایمجموعه آن پیامد که است اجتماعی مصیط با مشتکل بدون

 و ،عتمادا و امید ،بینیتوش ،مندیرضایت بر مبتنی تمایلات از

 آموزش باید آموزدانش (. به7). استتتت فرد در تاطر اطمینان

 تعیین او تفکر طرز توستتتط او زندگی شتتتیوه که شتتتود داده

 با همراه و ،مشتتتتاقانه ،بینانهتوش او واکنش اگر. شتتتودمی

 یو به که کرده تلق بینیتوش از یهایچرخ باشتتد، اطمینان

 .است بخشالهام و دهدمی انرژی

 بهبود و شتتتناتتیروان ستتترمایه تقویتت استتتاس این بر

 هایجنبه از مدرستتته در نوجوانان کودکان و زیستتتتیشتتتاد

 و بوده مدرستتته مشتتتاوران و کارانپرورش برای تأملقتابتل

 استفاده مورد آن تقویت جهت آموزشتی گوناگون راهبردهای

 هایمهارت آموزش به توانمی آنها میان از که استقرار گرفته 

 شتتناستتیروان از متأثر هامهارت این. کرد اشتتاره اندیشتتیمثبت

 و اهتوانمندی مثبت، ابعاد شتتناستتایی بر( 0) ستتلیگمن نگرمثبت

 قویتت بر افراد هدفمند تلاش مصرک وکرده  تکیه هاموفقیت

لیگمن س .است هاکاستی برابر در هاتوانمندی ستازیبرجستته و

 بر تمرکز جای به آموزاندانش چنتانچته استتتت معتقتد( 9)

 بتمث ابعاد و هاموفقیت بر تجارب، منفی هایجنبه و هاضتتعف

 یتتقو تود در را مثبت هیجانات ،کنند تأکید تود زندگی

 و ،داده بسط را اجتماعی و جستمی فکری، پایدار منابع ،نموده

 زمان رد تواندمی که کنندمی ایجاد را مستصک  حمایتی حفاظ

 برابر در را فرد و دنگیر قرار استتتفاده مورد تهدید هرگونه بروز

 .دنساز ایمن ،آن از ناشی شناتتیروان هایآسیب

ه ب استاساً جدید شتاته عنوانبهمثبت  شتناستیروان امروزه

 شادمانی. دارد نظر شتادمانی انستان و هانیرومندی علمی مطالعه

 تلاقیت راه از توانندمی مثبت، یهاناهیج عنوانبه تشنودی و

 زانهرو زندگی در تلا  گشتتاییمشتتکل یا عل  و هنر تولید به

بیان ( 58) ، شتتهیدی و موتابیجباری زمینهدر این  (.4)بینجامد 

ش افزای رازیستتتتی شتتتاد میزان نگرمثبت مداتلات که کردند

 بنابراین ،دهندمی تقلیل را نتاکارآمد هتاینگرش و دهنتدمی

3. Optimism 

4. Resilliency 
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 ساززمینه که شناتتیروانمشکلات  کاهش برای را آن توانمی

 .کاربرد هب زندگی کیفیت ارتقای و هستند روانی اتتلالات بروز

 ات کندمی کمك کودکان و نوجوانان به هامهارت این آموزش

 و تویشتتتن درباره تود نظر پیرامون و بشتتناستتند بهتر را تود

 شی،اندیمثبت و بینیتوشآموزش  در. کنند کنجکاوی جهان

 ار توب و مثبت هایتجربه تا شتتوندمی تشتتویق آموزاندانش

 تود احترام ارتقای و افزایش در را آنها نقش ،بازشتتتناستتتند

 را گراندی مثبت هایجنبه شناتت توانایی و ،کنند بازشتناستی

  کنند. کسب

 اریتدای وسیلهبهدرمانی دررواننگری روش مثبت کاربرد

مبتنی بر تقویت  مداتلهکه  دهدمی( نشتتان 55)همکاران  و فرد

 هایتوصیفمثبت شتخصتی توانست به افزایش  هایبرداشتت

تری بیشتتت توداعتمادبهمثبت فرد از تود بینجامد و مراجعان از 

در پژوهش  (52)نیز جوان بخش ستتهرابی و  برتوردار شتتوند.

اندیشتتتی به شتتتیوه مثبت هایمهارت اثربخشتود به بررستتتی 

. دندبیرستتتتانی پرداتت آموزاندانش مهارگریگروهی بر منبع 

 اندیشتی درپژوهشتی نشتان داد آموزش مهارت مثبت هاییافته

ده بو مؤثردبیرستتتان  آموزاندانشمهارگری ستتازی منبع درون

(، 53) پور صتفارحمیدی، حسینیان، زندی هایپژوهش استت.

 ( و51) منصتتور ستتهاه (،54) بخش فرح و رفاهی ی،داربرتور

 آموزش که دادند نشتتتان نیز (59) نژاد نوابی و توی عظیمی

 ادراک چون هاییشتتتاتصتتته بر اندیشتتتیمثبت هایمهارت

 یشرفتپ انگیزه تودتنظیمی،اجتماعی،  هایشایستگی، مهارت

 کاهش و ،روان ستتلامت ،زیستتتیشتتاد ،حرمت تود تصصتتیلی،

 .است مؤثر نوجوانان و کودکان غیرمنطقی باورهای

 و (، بلك57) ستتلیگمن و فورگرد هایپژوهش استتتناد به

 و( 59)ترادو و راموس -، پایلو، فرناندزاورجودو ،(50) ریولند

 کلی ستتتلامت بر اندیشتتتیمثبت براثر علاوه نیز( 28) ونتگ

 ستتترمایه هایمؤلفته برتی بر آن توجتهقتابتل اثر نوجوانتان،

 زارشگرا نیز  موفقیت به امید و بینیتوش چون شتتناتتیروان

 ار بینیتوش مثبت رابطه نیز (25) برنات کهچنان. هماندکرده

 اندیشیمثبت اثر( 22) لوپز و ریبیرو-پایس مارکز، وری؛آتاب با

 کارادماس ؛افستتردگی کاهش همچنین و روانی ستتلامت بر را

 بهبود (24) ستتتیدریدیس و کافهستتتیوس کارادماس، و (23)

 طریق از ذهنی بهزیستتتتی و ،اجتماعی حمایت ،تود حرمت

  .اندکرده گزارش ،نگریمثبت

 هک نتیجه گرفتند فراتصلیل یك در (21) و همکاران بولیر 

 ،ندگیز از رضایت بالای سطح با نوجوان بینانهتوشانتظارات 

 هو، .دارد رابطه ،کمتر اجتماعی روانی مشتتکلات با مقابل در و

 در امعن بین ارتباط بررسی به پژوهشتی در( 29چنگ ) و چنگ

 اننشتت و پرداتته نوجوانان میان در رفاه و بینیتوش، زندگی

 ،دگیزن معنا در داشتتتن با توجهیقابل طور به بینیتوش دادند

 میان در مشتتتکلات به ترجامع نگرش و ،زندگی از رضتتتایت

 ینیبتوش میانجی نقش به همچنین .استتت ارتباط در نوجوانان

 زندگی از رضتتتایت و زندگی به مثبت معنای میان رابطه در

( 27) عابدی و جعفری مرادی،در همین راستا پی بردند.  اشاره

که  نتیجه گرفتند شخصیت و درباره شادمانی مروری مطالعه در

، بینیتوش درونی، مهارگری شتتتناتتی، ابعاد بتا شتتتادمتانی

 توستتتط ای کهمطالعهدر  .دارد ارتباط تلاقیت و ،هتدفمندی

نشتتان  ( انجام گرفت20ستتلیگمن، استتتین، پارک و پیترستتون )

باعث کاهش معنادار  نگرمداتلات درمانی مثبتداده شتتتد که 

 شتتیمای، اتاک،افستتردگی شتتده استتت و در نهایت در مطالعه 

 بین ارتباط که (29) فردریکستتون و اتستتویو ماتستتومی، تاناکا

 درا بررسی کردن ذهنیزیستی شاد و منش نیروی تصتوصتیات

 وردم در بالاتری نمرات شتتاد، مردمان که رستتیدندنتیجه  این به

 ،تتیشنا عملکردی، نوع از رفتارهایی انجام برای تود انگیزش

 .کردند دریافت حرکتی و

ایه ستتترم ارتباط آن با اندیشتتتی وبتا توجه به اهمیت مثبت

 هیجانی و با توجه به مشتتتکلاتشتتتناتتی و شتتتادزیستتتتی روان

، بتا آنهتا روبه رو هستتتتند آموزاندانشکته  رفتتاری متعتددی

انتدیشتتتی توستتتط هتتای مثبتتتضتتتروری استتتت کتته مهتتارت

 پژوهش آموزان بته توبی آموتتته شتتتود. بدین تریتیبدانش

 هایمهارت بهبود جهت مؤثرآوردی روی ارائه با هدف حاضر

 بتتارویتتارویی در  آنهتتا قتتابلیتتت افزایش و کودکتتان زنتتدگی
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 آیا که پردازدمی پرستتتش این به ،کودکی دوران هایچالش

شتتناتتی و روانستترمایه  در اندیشتتیمثبت هایمهارت آموزش

 است؟ مؤثر آنها، شادزیستی بهبود

 روش
 پتتتتتتژوهش، روشکنندگان: الف( طرح مطالعه و شرررکت

 .ودب گواه گروه با آزمونپس و آزمونپیش طترح بتا آزمایشتی

 دوره شش  پسر آموزاندانش همه آماری پژوهش شامل جامعه

که از  بود 5391 -5399 تصصیلی سا  در توی شتتتتهر ابتدایی

به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب شتتده و در دو  نفر 48بین آنها 

 منظور به .اندجایدهی شتتتده گواه و آزمایش نفره 28 گروه

ای تصادفی توشه گیرینمونهانتخاب نمونه پژوهش، از روش 

 جامعه از منظور استتتت. بدین شتتتده استتتتفادهای چنتدمرحله

 یکی ناحیه، آن از و آموزش و پرورش نواحی از یکی پژوهش،

 سهس. شد انتخاب کلاس دو مدرسه، آن از سهس و مدارس از

 و آزمایش گروه ،هاکلاس آن از یکی تصتتتادفی صتتتورتبه

 هاهنمونانتخاب  از پس دادند. تشتتتکیل را گواه گروه دیگری

 دو هر یبرا شادزیستی و شناتتیروان سرمایه آزمونپیش ابتدا

 هایمهارت ستتهس شتتد. اجرا یکستتان، موقعیت تصت گروه،

 داده آموزش آزمایش، گروه هایآزمودنی به اندیشتتی مثبت

 از پس .نگرفت قرار آموزشتتی هیچ تصت گواه گروه و شتتد

 یکستتتان، موقعیت تصت گروه، هر از دوباره آموزش اتمتام

 .دش گرفته شادزیستی و شناتتیروان سرمایه آزمونپس

 ب( ابزار: 

در این پژوهش برای گردآوری اطلتتاعتتات از ابزارهتتای زیر 

 .استفاده گردید

 ز،لوتات توسط پرسشنامه این :5شناتتیروان سرمایه پرسشنامه .5

 شتتناتتیروان ستترمایه ستتنجش برای و( 38)اولیوا  و یوستتف

 و ،بینیتوش ،آوریتاب امید، سازه چهار شامل و تدوین شده

 مجموعاً و گویه 9 شتتامل مقیاسترده هر. استتت تودپنداشتتت

 ندهمان ،پرسشنامه این گذارینمره شیوه گویه است. 24 شتامل

                                                           
1. Psychological Capital Questionnaires (PCQ) 

 از ایدرجهشتتش مقیاس استتاس یك بر آن، هایمقیاسترده

 تنظی  (9) موافق  کاملاً  تا (5) مخالف  کاملاً از لیکرت، نوع

 بهادری و تیرالدین پور بابا ،آبادنصتترت هاشتتمی .استتت شتتده

 استتاس بر را پرستتشتتنامه این اعتبار میزان (35) تستتروشتتاهی

 پژوهش در .است کرده گزارش 01/0 ،کرونباخ آلفای ضریب

 8/ 07 کرونباخ آلفای اساس بر این آزمون اعتبار میزان حاضتر

 از سازه روایی جهت (2887) همکاران و لوتانز. آمد دستت به

 ازهستتت چهار ،نتایج کردند که استتتتفاده تأییدی عاملی تصلیل

 .(32) است کرده یدأیت را سازندگان موردنظر

توستتط  این پرستتشتنامه :2آکستتفورد شتتادزیستتتیپرستشتتنامه  .2

 اساس بر گویه دارد و 29 کهاست  شده تهیه (33)آرجیل و لو 

 بنابراین ؛شتتتودمی گذارینمره 4 تا 5 از ایچهاردرجه طیف

 در نتیجه. است 559 آن حداکثر و 29 آزمودنی هر نمره حداقل

 الاترب سطح شادزیستی نشانگر باشد، بالاتر آزمودنی نمره چه هر

 مطالعات در مقیتاس این روایی .برعکس و بود تواهتد وی

استتتت.  شتتتده تأیید (34) و نوربالاپور  علی جمله از مختلف

 و ،آزمودنی 585را با  98/0فای لضتتتریب آ (33)آرجیل و لو 

 آزمودنی 585را با  07/0( ضریب آلفای 31) و بروین فارنهای 

آزمودنی  585با  (34) نوربالاعلی پور و  .اندآورده دستتتت بته

این  در .اندآوردهه دستتتت رای این مقیتاس برا ب 93/0آلفتای 

این آزمون بر استتتاس آلفای کرونباخ  اعتبارپژوهش نیز میزان 

امه پرسشنباید یادآور شد که این  همچنین .به دست آمد 03/0

دار برتور نظرانصتتتاحبمصتوایی مناستتتبی به تأیید  از روایی

 است.

 اندیشتتی به این برای آموزش مثبت: ایمداخله ایبرنامه( ج

از  هتتایتمرین( و 39) بینتوشکودک  کودکتتان، از کتتتاب

( و بستتتیاری از مقالات و 37کتاب نجات فرزند از تفکر منفی )

موجود که در رابطه با برنامه پیشتتگیری پنستتیلوانیا  هایپژوهش

 استتتتفاده شتتتد. ایدقیقه 98جلستتته به مدت  58بود، در قالب 

 ارائه شده است. 5ای در جدو  تلاصه برنامه مداتله

2. Oxford Happiness Inventory (OHI) 
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 اندیشیمفاهیم مطرح شده در جلسات آموزش مثبت :1جدول 

 اندیشیهای مثبتبرنامه آموزش مهارت جلسات

 جلسه او 
  مفهوم  آموزان باهای اساسی گروه، معرفی ماهیت و اهداف برنامه، شرایط اجرا، طو  دوره و آشنایی دانشروشن نمودن چهارچوبمعارفه، 

 بود.اندیشی و تأثیر آن بر زندگی افراد مثبت

 جلسه دوم
نسبت به  موزانآوتصلیل دیدگاه دانشهای مثبت اندیشی، و تجزیهنصوه تفکر دوباره یك واقعه، شیوه برتورد با آن واقعه، شناسایی علائ  و نشانه

 زندگی بود.

 جلسه سوم

ساده و  یهاآموزان با مثا افکار منفی برای دانشهای مثبت و مبارزه با آشنایی و آموزش مهارت صید افکار و به زبان آوردن باورها و تودگویی

هیجان مربوطه، نمره دادن هیجان، واکنش به ، های عملی آموزش داده شد و همچنین جدو  شناسایی موقعیت، فکرتصاویر کارتونی و با تمرین

 آموزان ارائه شد.هیجان و نتیجه نهایی برای دانش

 جلسه چهارم
رای ب رهای ذهنی و تصویرسازی درونی مثبت و ارائه جدو  و تصاویر آموزش مربوطه و آموزش استفاده از زبانآموزش مهارت تغیر دادن تصوی

 آموزان بود.دانش

 جلسه پنج 
ه حو  ک ها و از تود راندن آن و رویارویی با باورهاییها و آموزش مثبت نگاه کردن به ترسارزیابی باورها پرداتته شد. آموزش ارزیابی نگرش

 آن ترس است.

 جلسه شش 
 های تفکر است و توسط سلیگمن بیان شده است. هدف از این جلسه آشناییسازی که یکی از سبكآموزان با بعد شخصیدانشآشنا کردن 

 ها بود.های بالقوه تویش و آموزش مهارت شناسایی هیجانآموزان با تصقق بخشیدن به تواناییدانش

 جلسه هفت 
دبینانه اورهای بآموزان آموزش داده شد که چطور بپندارانه )مجادله صصیح ( پرداتت. در این جلسه به دانشهای فاجعهله با نگرشبه مجادله و مقاب

 تود مجادله کنند.

 هایی در این رابطه انجام شد.آموزان با سبك تفکر فراگیر که سلیگمن مطرح کرده است، آشنا شدند و تمریندانش جلسه هشت 

 بینانه و اقدام به آن در مرحله بعد گفته شد.بینی از طریق تفکر توشآموزان مهارت ایجاد توشی دانشبرا نه جلسه 

 جلسه ده 
          شده در زندگی روزمره برایهای آموتتهشده، توضیح درباره نصوه کاربرد مهارتاندیشی ارائههای مثبتبررسی میزان اثربخشی مهارت

 کننده در جلسات.آموزان شرکتجلسه و تشکر و قدردانی از دانشآموزان، اتتتام دانش

 

ه اجرای پژوهش، از ب ابتتدا مجوزهتای مربوط: اجراد( روش 

گرفته شتتد و با مراجعه به  شتتهرستتتان توی پرورشآموزش و 

و  ،انتختتاب حج  نمونتته ،وپرورشآموزشمرکز مشتتتتاوره 

اجرای  ،آزمتتایش و گواه فراینتتد درگروهتتای آنهتتا دهیجتتای

 اساس بر آزمایشی گروه دبیر روش این در .شتد پژوهش آغاز

 را لازم هایآموزش پژوهشتتتگر، توستتتط شتتتدهتنظی  یبرنامه

 و هدف اندیشتتی، های مثبتمهارت اصتتو  و مفاهی  درزمینه

 هایمهارت هایویژگی اندیشتتتی، های مثبتمهارت اهمیتت

 در. شتتد داده آموزش هایمهارتاین  کاربرد و ،اندیشتتیمثبت

 تباطار در دبیر با مستتتمر طوربه پژوهشتتگر نیز دوره این ضتتمن

 قرار ایشتتان اتتیار در را لازم هایمشتتورت و هاراهنمایی و بود

 .دادمی

پژوهش  هایپرستتشتتنامهقبل از انجام مداتلات آموزشتتی  

نمرات آن  آزمتتایش و گواه، تکمیتتل و هتتایگروهتوستتتط 

ستتهس گروه آزمایش مداتلات آموزشتتی را  شتتد، راجخاستتت

گروه گواه مداتلات آموزشتتتی را  کهدرحالیدریافت کردند، 

 هایپرستتشتتنامه دوباره ،آموزش اتمام از پس دریافت نکردند.

 موقعیت تصتتآزمتایش و گواه،  هتایگروهپژوهش توستتتط 

ا هو در نهایت داده شد استتخراجو نمرات آن  تکمیل یکستان،

 افزارنرم طریق از استتتتنباطی و توصتتتیفی آمار بخش در دو

spss18 بررستتتی برای. گرفتتت قرار وتصلیتتلتجزیتته مورد 

 . .شد استفاده کوواریانس تصلیل از پژوهش هایفرضیه

 جهتتت رعتتایتتت اتلتتا  در پژوهش رضتتتتایتتت اولیتتا  و

 آنها و شد برای شترکت در برنامه مداتله کسب آموزاندانش

برنتامته مداتله آگاه شتتتدند. همچنین به افراد گروه از تمتامی 

 ،نیز پس از اتمام فرایند پژوهش آنهاگواه اطمینان داده شد که 

. کرد دریتافت تواهندبته طور تلتاصتتته این متداتلتات را نیز 
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 آنهاهمچنین بته هر دو گروه اطمینتان داده شتتتد کته اطلاعات 

 و نیازی به درج نام نیست. ماندمیمصرمانه باقی 

 هایافته
 نآزموپس – آزمونپیشمیانگین و انصراف استتتاندارد نمرات 

 ارائه 2جدو  در  گواهمتغیرهای پژوهش دو گروه آزمایش و 

-است. همچنین در این جدو  نتایج آزمون کالموگروف شده

برای بررستتی نرما  بودن توزیع متغیرها  (K-S Z)استتمیرنف 

 Zاستتتت. با توجه به این جدو  آماره  شتتتدهگزارش درگروها

 دارمعنیاستتتمیرنف برای تمامی متغیرها  -آزمون کالموگروف

ا نتیجته گرفتت کته توزیع این متغیره توانمییستتتت بنتابراین ن

 است.نرما  
 

 (44تعداد=) گواهدر دو گروه آزمایش و  آزمونپس – آزمونپیشتوصیفی نمرات  هایشاخص :2جدول

 K-S Z P استاندارد انحراف میانگین گروه وضعیت متغیر

 امیدواری

 آزمونپیش
 93/8 49/8 01/2 53/54 آزمایش

 94/8 47/8 41/2 95/53 گواه

 آزمونپس
 09/8 13/8 02/3 55/28 آزمایش

 72/8 95/8 30/2 94/53 گواه

 آوریتاب

 آزمونپیش
 32/8 09/8 39/2 78/54 آزمایش

 33/8 04/8 07/2 11/54 گواه

 آزمونپس
 01/8 17/8 78/2 43/25 آزمایش

 75/8 93/8 75/2 45/54 گواه

 بینیتوش

 آزمونپیش
 59/8 95/8 44/2 15/59 آزمایش

 45/8 79/8 04/2 72/59 گواه

 آزمونپس
 38/8 07/8 19/3 03/22 آزمایش

 43/8 75/8 99/2 79/59 گواه

 تودپنداشت

 آزمونپیش
 91/8 44/8 23/2 81/52 آزمایش

 94/8 49/8 53/2 89/52 گواه

 آزمونپس
 32/8 01/8 45/2 95/57 آزمایش

 92/8 49/8 50/2 39/52 گواه

 مثبت شناتت

 آزمونپیش
 54/8 93/8 71/2 01/59 آزمایش

 59/8 00/8 08/2 77/59 گواه

 آزمونپس
 78/8 94/8 09/3 83/21 آزمایش

 50/8 09/8 70/2 03/59 گواه

 اجتماعی تعهد

 آزمونپیش
 51/8 95/8 45/2 47/52 آزمایش

 32/8 04/8 59/2 59/52 گواه

 آزمونپس
 49/8 78/8 70/2 51/59 آزمایش

 05/8 19/8 58/2 52/ 35 گواه

 آزمونپیش تلق مثبت
 89/8 52/5 95/2 03/57 آزمایش

 52/8 99/8 09/2 92/57 گواه
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 آزمونپس
 77/8 95/8 89/3 54/23 آزمایش

 55/8 97/8 08/2 70/57 گواه

 کنتر  زندگی

 آزمونپیش
 98/8 15/8 89/2 12/55 آزمایش

 95/8 49/8 29/2 85/55 گواه

 آزمونپس
 5 32/8 99/2 93/59 آزمایش

 99/8 42/8 55/2 48/55 گواه

 سلامت جسمانی

 آزمونپیش
 07/8 11/8 14/3 99/27 آزمایش

 94/8 49/8 94/3 15/27 گواه

 آزمونپس
 5 29/8 29/4 99/34 آزمایش

 95/8 40/8 90/3 39/27 گواه

 رضایت از تویشتن

 آزمونپیش
 99/8 90/8 93/2 00/57 آزمایش

 42/8 73/8 77/2 82/50 گواه

 آزمونپس
 90/8 48/8 83/3 55/21 آزمایش

 04/8 10/8 49/2 17/50 گواه

 هوشیاری روانی

 آزمونپیش
 58/8 90/8 90/2 47/55 آزمایش

 35/8 04/8 11/2 58/52 گواه

 آزمونپس
 39/8 70/8 07/2 87/51 آزمایش

 33/8 05/8 37/2 93/52 گواه

 

 رب اندیشتتی مثبت هایمهارت آموزش برای بررستتی تأثیر

آوری، تاب شتتتناتتی )امیدواری،روان ستتترمتایته هتایمؤلفته

 ت)شنات شتادزیستیهای مؤلفه ( وتودپنداشتتو  ،بینیتوش

 امتستتتل زندگی، مثبت، کنتر  تلق اجتماعی، تعهد مثبتت،

 (روانی هوشتتتیاری و ،تویشتتتتن از رضتتتایتت جستتتمتانی،

یری متغی از تصلیل کوواریانس چندپستتتر ابتتدای آموزاندانش

نتایج آزمون بررستتی همگنی شتتیب رگرستتیون  استتتفاده شتتد.

شتتناتتی در روان ستترمایه هایمؤلفه آزمونپسو  آزمونپیش

 هایمؤلفه و (P،971/3=39،4F=895/8) گواهگروه آزمایش و 

نشتتان داد که شتتیب  (P،284/5=35،7F=728/8) شتتادزیستتتی

 رگرسیون در هر دو گروه برابر است.

نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس متغیرهای  

 ستتترمایه هاینشتتتان داد که واریانس مؤلفه درگروهاوابستتتته 

 آوریتاب (،=48/8P<،99/8F1,38)امیدواری شتتتناتتی روان

(35/8P<،89/5F1,38=،) بینی توش(39/8P<،04/8F1,38=) 

 هتتای( مؤلفتته=97/8P<، 21/8F1,38) ؛تتودپتنتتداشتتتتتو 

 تعهد(، =13/8P<،15/8F1,38)مثبت  شتتتناتت یستتتتیزشتتتاد

متتثتتبتتت  تتتلتتق(، =27/8P<، 91/8F1,38)اجتتتتتمتتاعتتی 

(39/8P<،19/8F1,38=) ، 50/8)زنتتدگتتی  کتتنتتتتترP<، 

17/5F1,38= ،)جستتتمانی  ستتتلامت(29/8P<،92/8F1,38= ،)

 هوشتتیاری( و =24/8P<،90/8F1,38)تویشتتتن  از رضتتایت

 است.برابر  درگروها( =51/8P<،99/5F1,38)روانی 

 هاشتیب همگنی آزمون کوواریانس، تصلیل اجرای از قبل 

 تصلیل انجام از قبتل دبتایت آزمون این. استتتت شتتتده انجتام

 هک استتت معنی این به هاشتتیب همگنی. شتتود اجرا کوواریانس

 وابستتته رمتغی بینیپیش در آزمونپیش و گروه عامل متقابل اثر

 هاروهگ آزمونپس اتتلاف و نیستتت کنندهتعیین( آزمونپس)

 قابلمت اثر کهدرصتتورتی. یستتتن آزمونپیش نمرات از تابعی

 که دهدمی نشتتتان باشتتتد دارمعنی آزمونپیش و گروه عامل

 آزمونپیش نمرات از تتتابعی ،هتتاگروه آزمونپس اتتتلتتاف

 رااج نباید کوواریانس تصلیل شتترایط این در و استتت هاگروه

 P=895/8)شناتتی مهارت روان در مذکور آزمون نتایج. شود
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،971/3=39،5F)  شتادزیستیو (728/8=P،284/5=39،5F)  نشان

 را کوواریانس تصلیل ،هاشیب همگنی فرض با تواندهد میمی

یر ز کوواریانس هایماتریس همستتانی بررستتی برای کرد. اجرا

 متغیرهای) شتتادزیستتتی و شتتناتتیستترمایه روان هایمقیاس

 از یکی عنوانبه مستتتقل متغیر مختلف ستتطوح بین در( وابستتته

 ام“ آزمون از متغیری، چند واریانس تصلیتل هتایمفروضتتته

رمایه برای س آمدهدستبه نتایج که است شده استتفاده ”باکس

( و =579/8P< ،285/5 F=،915/50Box`sM)شناتتی روان

( =312/8P< ،933/8 F= ،950/51Box`sM) شتتتادزیستتتتی

 در هاکوواریانس ماتریس همسانی مفروضته برقراری از حاکی

نتایج آزمون تی دو بارتلت  .استتت مستتتقل متغیر ستتطوح بین

 رمایهس هایمؤلفه رابطه بین داریمعنیبرای بررسی کرویت یا 

882/8𝑃) شتتتتنتتاتتتتتتیروان < ،0𝑑𝑓 = ،252/51x2  و( =

885/8𝑃) شتتتتتادزیستتتتتتتتیهتتای متتؤلتتفتته < ،59𝑑𝑓 = ،

415/39x2  هایفرضیشپاستت. پس از بررسی  داریمعن( =

ه بین داد کنشان تصلیل کوواریانس چند متغیری، نتایج آزمون 

 p > 885) شتتتناتتیروان ستتترمتایه هتایدو گروه در مؤلفته

،79/59F4,35= ،45Wilk's Lambda=. ) هتتایمؤلفتتهو 

 885/8p< ،83/51F7,32= ،49/8Wilk's) یستتتتیزشتتتتاد

Lambda=.)  وجود دارد. برای بررستتتی  داریمعنیتفتتاوت

 هتتایمؤلفتتهاز  یتتك کتتدامدر گواه گروه آزمتتایش و  کتتهاین

فاوت با یکدیگر ت یستیشادز هایو مؤلفه شناتتیروان سرمایه

متغیری نتتتایج تصلیتتل واریتتانس تتتك 4و  3دارنتتد در جتتدو  

 .است شده گزارش
 

 شناختیروان سرمایه هایمؤلفهدر  گواهمتغیری تفاوت گروه آزمایش و نتایج تحلیل واریانس تک :3جدول

 اندازه اثر F P خطای استاندارد نمیانگیتفاوت  میانگین گروه مؤلفه

 امیدواری
 99/57 آزمایش

94/2 79/8 53/51 884/8 29/8 
 94/54 گواه

 آوریتاب
 71/50 آزمایش

75/4 91/8 82/57 885/8 39/8 
 99/54 گواه

 بینیتوش
 34/28 آزمایش

83/7 14/8 58/28 885/8 43/8 
 24/54 گواه

 تودپنداشت
 10/57 آزمایش

83/4 90/8 07/59 885/8 37/8 
 54/53 گواه

 

 ستتترمایه هایبرای مؤلفته Fآمتاره  3بتا توجته بته جتدو  

 یآورتاب، 884/8( در ستتطح 53/51شتتناتتی امیدواری )روان

 885/8( در سطح 58/28) ینیبتوش، 885/8( در سطح 82/57)

این استتت.  دارامعن 885/8( در ستطح 07/59) تودپنداشتتو ، 

ت ها تفاودر این مؤلفه هاگروهکه بین  دهندنشتتتان می هایتافته

 در جدو  فو  هایانگینموجود دارد. نتایج بررسی  دارییمعن

کتته میتتانگین گروه آزمتتایش در امیتتدواری  دهتتدیمنشتتتتان 

و  ،(34/28) یتتنتتیبتتتتتوش(، 71/50) یآورتتتاب(، 99/57)

در این  گواه( بیشتتتتر از میانگین گروه 10/57) تودپنداشتتتت

( و 24/54)(، 99/54(، )94/54)هتا بته ترتیتب با میانگین مؤلفته

وزش گفت که آم توانیم هایافته. با توجه به این است( 54/53)

انتتدیشتتتی موجتتب افزایش امیتتدواری، مثبتتت یهتتامتهتتارت

پستتتر  آموزاندانش تودپنداشتتتتو  ،ینیبتوش، یآورتتاب

نشتتان  3. همچنین اندازه اثر در جدو  شتتماره دشتتویمابتدایی 

درصد از تغییرات امیدواری،  29که عضتویت گروهی  دهدیم

تغییرات  ازدرصتتتتد  43، یآورتتتابدرصتتتتد از تغییرات  39

را تبیین  تودپنداشتتتتدرصتتتد از واریتانس  37و  ،ینیبتوش

 .کندیم
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 زیستیشاد هایمؤلفهدر  گواهمتغیری تفاوت گروه آزمایش و نتایج تحلیل واریانس تک :4جدول

 

 

زیستتتی شتتاد هایمؤلفه برای Fآماره  4با توجه به جدو  

، تعهد اجتماعی 883/8( در ستتتطح 59/55شتتتنتاتتت مثبتت )

( در ستتتطح 89/51، تلق مثبتتت )885/8( در ستتتطح 52/59)

، ستتتلتامت 885/8( در ستتتطح 55/59، کنتر  زنتدگی )882/8

و رضتتایت از تویشتتتن ،  885/8( در ستتطح 07/57جستتمانی )

 نشتتانگر هایافته . ایناستتت داریمعن 885/8( در ستتطح 79/59)

 دارییمعن تفاوت هامؤلفه این در هاگروه بین که ندهستتت آنها

در جدو  فو  نشتتتان  هایانگینمنتتایج بررستتتی  .دارد وجود

(، 21/23)که میانگین گروه آزمایش در شناتت مثبت  دهدیم

(، کنتر  زندگی 31/25)(، تلق مثبت 93/54تعهتد اجتمتاعی )

و رضتتایت از تویشتتتن  ،(00/35)(، ستتلامت جستتمانی 57/59)

 ترتیب هب هامؤلفه این در گواه گروه میانگین از ( بیشتر29/22)

 یزنتتدگ(، کنتر  80/50(، )77/52)(، 70/28)متیتتانتگین  بتتا

جدو   هاییافته. همچنین استتت( 59/59) (،02/27) (،79/55)

در مؤلفتته  گواهکتته بین گروه آزمتتایش و  دهنتتدیمنشتتتتان  4

وجود ندارد. با توجه به  دارییمعنتفاوت  ،هوشتتتیتاری روانی

مثبتتت  یهتامهتتارتگفتتت کته آموزش  توانیم هتتایتتافتتهاین 

 قتل اجتماعی، تعهد مثبت، شتتناتت اندیشتتی موجب افزایش

یشتن تو از رضایت و ،جسمانی ستلامت زندگی، مثبت، کنتر 

اما تأثیری بر هوشتتتیاری  ،دشتتتومیپستتتر ابتدایی  آموزاندانش

نشان  4همچنین اندازه اثر در جدو  شتتماره روانی آنان ندارد. 

درصتتد از تغییرات شتتناتت  29که عضتتویت گروهی  دهدیم

درصتتتد از  20درصتتتد از تغییرات تعهد اجتماعی،  35مثبتت، 

 31درصتتد از تغییرات کنتر  زندگی،  45تغییرات تلق مثبت، 

درصد از واریانس  33و  ،درصتد از تغییرات ستلامت جستمانی

 .کندیمرضایت از تویشتن را تبیین 

 گیرییجهنتبحث و 
 یهامهارت آموزش اثربخشتتی بررستتی حاضتتر پژوهش هدف

 آموزانشدان یستیزشاد و یشناتتروانسرمایه  بر اندیشیمثبت

 میانگین ،دستتت آمدهبه هاییافته به توجه با .بود ابتداییپستتر 

 گروه در مداتله از بعد آموزاندانش شناتتیروانسرمایه  نمره

 افتهییشافزا دارییمعن طوربه گواه به گروه نستتتبت آزمایش

 اندازه اثر F P خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه مؤلفه

 شناتت مثبت
 21/23 آزمایش

84/2 72/8 59/55 883/8 29/8 
 70/28 گواه

 تعهد اجتماعی
 93/54 آزمایش

89/3 93/8 52/59 885/8 35/8 
 77/52 گواه

 تلق مثبت
 31/25 آزمایش

09/2 99/8 89/51 882/8 20/8 
 80/50 گواه

 کنتر  زندگی
 57/59 آزمایش

23/1 19/8 55/59 885/8 45/8 
 79/55 گواه

 سلامت جسمانی
 00/35 آزمایش

99/4 19/8 07/57 885/8 31/8 
 02/27 گواه

 رضایت از تویشتن
 29/22 آزمایش

43/3 95/8 79/59 885/8 33/8 
 59/59 گواه

 هوشیاری روانی
 09/53 آزمایش

83/5 25/5 89/4 89/8 58/8 
 03/52 گواه
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 یهامهارت آموزش که گرفت نتیجه توانیم یجهنت در ،استتت

 زانآمودانششتتناتتی روانستترمایه  یشافزا بر اندیشتتی مثبت

 داشته است. مثبت تأثیر

، (52)جوان بخش سهرابی و  یهاپژوهش نتایج با یافته این

 ،(54) و همکاران یداربرتور ،(53) و همکاران صفارحمیدی

 و فورگرد ،(59) نژاد نوابی و تویی عظیمی ،(51منصور ) سهاه

 همکارانش و اورجودو ،(50) ریولند و بلك ،(57) ستتلیگمن

 است.همسو  (24) و همکاران کارادماس و ،(28) ، ونگ(59)

د تود به این نتیجه رسیده بودن مطالعات در نیز این پژوهشگران

اندیشتتی ستتبب افزایش ستترمایه های مثبتکه آموزش مهارت

 یبهزیست اجتماعی، حمایت و بهبود حرمت تود،شناتتی روان

نتایج این  غیرمنطقی شتتتده استتتت. باورهای کاهش و ،ذهنی

 بر ( مبنی0) ستتتلیگمن نتگرمتثتبتتت آوردپتژوهتش بتتا روی

 مثبت یهامهارت رشتتد امکان و ینیبتوش بودن آموزشقابل

 نظر با مطابق چراکه ،استتتت ، همستتتوآموزش واستتتطهبه نگر

 ندمان آن کیفیت و آموتت توانیم را ینیبتوش( 9) سلیگمن

 آن یادگیری برای فرد کوشتتتش و علاقه به هاآموتته ستتتایر

 مطابقت توان گفدست امده میدر تبیین نتیجه بهدارد.  بستگی

 ( و23) کارادماس مانند نگرمثبت آوردروی مدافعاندیدگاه  با

 نگری،مثبت یهامهارت درآموزش (24) همکاران و کارادماس

مالاً احت گذشتته، شتتیرین و توب تجارب و قوت نقاط به توجه

 و ادهد افزایش تویش از را ترمثبت شخصی یهابرداشت بروز

 رد بیشتتتر مستتلولیت به پذیرش را آموزاندانش موضتتوع همین

 مهار در نتیجه در وکند می هدایت تود اعتبار و ارزش قبا 

واقع  رمؤثنایافته ، و ستتازشتکانشتتی رفتارهای ،هیجانات منفی

 با تا ندکیم یاری را افراد اندیشتتیمثبت بدین ترتیب .شتتودمی

 رکد بهتر را تود و اعتبار ارزش ،هایتوانمند تقویت و تمرکز

 یمنف یهاجنبه و هایکاستتت اصتتلاح به آن حفظ برای و کرده

 یزشتتآموتجربه ستتخن دیگر به بهردازند؛ تود یوزندگ رفتار

 بر مرکزت یستو به نگرش تغییر طریق از استتت توانستتته حاضتر

نجر م آینده به امید و ینیبتوشتقویت  به تود، مثبت ابعتاد

احستتاس  و دهد، بهبود را آموزاندانش یآورتاب میزان ،شتده

در این راستتتا  .شتتود موجب آنها در را بیشتتتری تودپنداشتتت

 ینانهبدب تا افکار کندیم کمك آموزاندانش بته نگریمثبتت

 رد آموزاندانش. کنند مقابله آن با و کرده شتتناستتایی را تود

 که ستتتتآنها بدبینانه این باورهای که آموزندیم نگریمثبت

 زیر با گیرندآنها یاد می. شتتودیم مجدد تلاش و بازنگری مانع

 را یمنف احستاسات و افکار تود، بدبینانه باورهای ستؤا  بردن

. اشندب ینبتوش، پیامدهای مطلوب به دستیابی به و نموده مهار

 نگریمثبت استتت ( معتقد9) ستتلیگمن به همین دلیل استتت که

 نگرتو مثب ینبتوشافکار  ایجاد برای مستند روش کاملاً یك

 .است

آموزش این پژوهش،  هتتاییتتافتتتهبتته  توجتته بتتا همچنین

 یستتتتیزشتتتاد یشافزااعث بت انتدیشتتتی مثبتت یهتامهتارت

 لیر وبو یهاپژوهش نتایج با یافته این شتده است. آموزاندانش

، (27) و همکاران ، مرادی(29) و همکاران ، هو(21) همکاران

همستتتو  (29) و همکاران اتاک و ،(20) و همکاران ستتتلیگمن

 ردهک بیان نوعی به تودمطالعات  در نیز این پژوهشگران است.

ستتتبب افزایش  های مثبت اندیشتتتیآموزش مهارتکه  بودند

وان بیان تدر تبیین این نتیجه می است.شده ی در افراد زیستشتاد

 آموزندیم افراد، نگرمثبت یهامهارت آموزش در داشتتت که

 تمرکز با ،کنندهفلج و بدبینانه گذاردن باورهای کنار موازات به

و  نیروبخش یهتتایتودبتتاور ،مثبتتت ابعتتاد و هتتایتتتموفق بر

 تسلی  یجا به باورها این و کنند تقویت تود در را برانگیزاننده

 عا ف واکنش وکرده  تقویت آنها در را موفقیت به امید شتتدن،

 تواهند قادر آنها صتتورت این در. کندیم تصریك آنها در را

 همچون مانع، یك یجا به را ناملایمات و گرفتتاری بود تتا

(. 4)کنند  تود تلقی تصو  و رشتتد برای چالشتتی و فرصتتت

 با توانندیم که کستتتانی (30و لوپز ) استتتنایدرنظر  بتا مطتابق

 تجربه را شتتکستتت ستتایرین اندازه به کنند، ستتازش هاچالش

 از که اندداده پرورش تود در مثبت را باور این اما ،اندکرده

 مشتتتکلات با مواجه هنگام دربنابراین  ،آینتدیبرم اشعهتده

 به ،در آنها یأس و تش  گریتهدا منفی غلبه هیجانات یجابه

 دستتتکنند و امیدوارانه عمل می دستتترس در یهاهدف یافتن
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 مقاومت موفقیت بته رستتتیتدن برای و دارنتدیبرنمتلتاش  از

 مانند مدافعان دیگر و سلیگمن کهچنان آن حا  ینا با .کنندیم

 یوستتتفی،و (، 35 از نقل به ؛2880 5وینهون( )23) کارادماس

 نگریمثبت ،دارند یدتأک آن بر( 39) شتتکن گردان و غرضتتی

 یستتت،ن تلقینی و غیرواقعی باورهای باورانه،توش تکرار فقط

 آموزنتتدیم افراد نگر،مثبتتت یهتتامهتتارت آموزش در بلکتته

 سازیفاجعه از پرهیز بدبینانه و باورهای گذاردن کنار با همزمان

 نبنابرای ؛کنند قضتتتاوت نگرجامع طوربه و تریمنطق مداوم،

 ینیبتوش فدای را واقعیت باورها، بازستتازی برای نگریمثبت

 و هاتیقابل بر تمرکز با تا کنتدیم کمتك افراد بته و نکرده

 تود کارآمدی از ایینانهبواقع درک تود، مثبت یهتاجنبته

افراد با تلق شاد، در حل مشکلات و مسائل تود  .باشند داشتته

 ، این در حالی است که افراد با تلقکنندیمبه شیوه جدید فکر 

منفی و ناشتتاد در حل مشتتکلات و مستتائل تود به اطلاعات و 

دیگر برای حل  هاییوهشتتتو به  کنندیمقبلی بستتتنده  یهتاراه

 .اندیشندینممشکل 

 ییهایتمصدود دیگر پژوهش هر همانند حاضتتر، پژوهش

 دامنه این مطالعه به بودن مصدودرا به دنبا  داشتته است، مانند: 

 ،عدم مطالعه بر روی هر دو جنسپایه تصصیلی و سنی تاص، 

ر  و عدم کنت ،پرستشنامه به یریگاندازه ابزارهای بودن مصدود

و ستتتطح  ،درآمد متغیرهای مانند ستتتطح فرهنگی تانواده ها،

با  اضرح پژوهش شتودیم پیشتنهاد بنابراین ؛تصصتیلات والدین

 توان تا هتا در مطالعات آتی دنبا  شتتتودرفع این مصتدودیتت

یز همچنین سبك والدگری والدین ن .یابد افزایش هایافته ی تعم

شتتناتتی وشتتادزیستتتی یکی از متغیرهای مه  در ستترمایه روان

رار قبررسی متغیر مورد  ، ایندر این پژوهش کودکان است که

ه پرداتت آنهتای آینده به بهتر استتتت در پژوهشنگرفتت کته 

 شود.

نهاد پیش ،از پژوهش حاضتر آمدهدستت بهبا توجه به نتایج 

 هایبا روش اندیشیمثبت یهامهارتاز طریق آموزش شود می

یا  ،ایفای نقش ،بارش مغزی، مشتتتارکتی همچوننوین تدریس 

 هتتاییتتهستتترمتتاو ارتقتتای بتته رشتتتتد هتتا تلفیقی از این روش

 وفصلحلرا در  آنهاو شود کمك  آموزاندانش یشناتتروان

ریزی نظام . همچنین در برنامهیاری رستتتاند ،مستتتائل تریمنطق

یك  عنوان بهاندیشتتتی آموزش مهارت مثبتآموزشتتتی بتاید 

آشناسازی  .گرفته شود موضتوع مه  درسی در مدارس در نظر

در  ینیبتوش و اندیشیمثبتسازی نهادینه هاییوهشتوالدین با 

 وظایف با والدین کهیدرصتتورت زیرافرزندان ضتتروری استتت 

 زندگی مختلف یهاعرصتته در اندیشتتیمثبت اهمیت و تود

 ندتوانیم باشند برتوردار لازم دانش و آگاهی از و شوند آشنا

 دوزیستی فرزندان تشناتتی و شادروانسترمایه  افزایش باعث

  .شوند

این مطالعه به صورت مستقل اجرا شده است و  :قدردانی و تشرکر

وش توی مجوز اجرای آن بر روی افراد نمونه از سوی آموزش و پر

وستتیله از ینبد صتتادر شتتد. 87/89/91در تاریخ  324/929با شتتماره 

و  ،وپرورشآموزشاداره  ، مستتتلولتتانهتتای این پژوهشیآزمتودن

ری و یتتل همکتتابتته دلهمچنین از کتتادر اداری و مربیتتان متتدارس 

تشتتتکر و قتتدردانی  ،مشتتتارکتت فعتا  در طو  اجرای این پژوهش

 شود.می

نافعی گونه تضاد میچهاین پژوهش برای نویسندگان  تضراد مناف::

 نداشته است.

 

 

 

 

                                                           
1. Vinhon 
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Abstract 

Background and Purpose: Since one of the most important factors influencing mental peace and 

security is having positive thoughts, the present study aimed to investigate the effect of teaching 

positive thinking skills on the psychological capital and happiness of elementary students. 

Method: The research method was experimental with pre-test and post-test design with control 

group. The statistical population consisted of all male students of the sixth elementary school in 

Khoy city in the academic year 2016-2017. The sample consisted of 40 people who were selected 

by multistage random cluster sampling and assigned in experimental and control groups (20 in 

each group). In order to collect data in this study, psychological capital questionnaires (Luthans, 

Youssef, & Avolio, 2007) and Oxford happiness questionnaire (Argyle & Lu, 1989) were used. 

Positive thinking skills was trained in 10 sessions of 90 minutes to the sample group. Data analysis 

was performed using multivariate analysis of covariance. 

Results: The results of the data analysis showed that positive thinking can increase the 

psychological and happiness of children, and the subjects in the experimental group in the post test 

stage had significantly higher psychological and happiness (P <0.005) 

Conclusion: In sum, the results of this study confirm the usefulness and impact of positive-

thinking education on increasing the psychological capital and happiness of children. 

Keywords: Positive thinking, psychological capital, happiness 
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