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پیشرفت تحصیلی خودکارآمدی و ، آموزش مثبت نگری بر سخت رویی تأثیر

 دانش آموزان
 

 2معصومه اسکندری آذر، 1 شاهرخ مکوند حسینی
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 چکیده

با عالقه وافري در فعالیت درسی خود غوطه ور شده و اين موقعیت را  ،گی تعهد بااليی برخوردار هستندی که از ويژدانش آموزان

هاي اخیر پژوهشگران به طور روزافزون به  در سال .براي نیل به اهداف آموزشی خود تلقی می کنند ،به عنوان بهترين شیوه

از آنجا که از جمله اهداف و وظايف مهم آموزش و پرورش ايجاد زمینه براي ا لذ .اند شدهمند  سالمت و بهزيستی ذهنی عالقه

در اين  ،کارآمد و مسئول براي ايفاي نقش در زندگی فردي و اجتماعی است، هاي سالم رشد همه جانبه فرد و تربیت انسان

خودکارآمدي و پیشرفت  ،ت رويین بر روي سخا تأثیرسعی بر ان شده است که به آموزش مثبت نگري پرداخته شود و  مقاله

شهر تهران می  81و  88منطقه کلیه دانش آموزان دبیرستانی  در پژوهش حاضر جامعه آماري شامل .دانش آموزان بررسی شود

و خودکارآمدي ، آموزش مثبت نگري بر سخت رويیدر انتهابه اين نتیجه رسیديم که . و ابزار اندازه گیري پرسشنامه است باشد

 . اثر دارد آموزان حصیلی دانشپیشرفت ت

 

 .پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،خودکارآمدي، سخت رويی ،آموزش مثبت نگريهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

برخی از افراد  .اند از همان ابتداي تمدن بشري متفکران به بحث و گفتگو در مورد حیات انسانی و زندگی مطلوب پرداخته

ي اين افراد از لحاظ  همه .بینند ضی در داشتن روابط پرمعنا و گروهی در کمک به افراد نیازمند میعب ،در ثروتآل خود را  ايده

 .(8410 ،برخوردارند)مرادي و همکاران ولی از يک احساس بهزيستی ذهنی ،شرايط و ضوابط بیرونی با يکديگر متفاوتند

ول تاريخ خود اغلب به احساسات منفی شناسی در ط نادهد که رو یتا کنون نشان م 8111از سال  شناسی هاي روان چکیده

 . پرداخته است

هوشی و میزان انگیزش تحصیلی ارتباط  هاي آزمون از حاصل هوشبهر میزان با تحصیلی عملکرد و پیشرفت معمول طور به

 يکی از مهم نتی به عنواويژگی هاي شخصی .انگیزش از لحاظ مفهومی به عنوان خصیصه اي شخصیتی تلقی می گردد .دارد

در پژوهشی مشخص شد دانش آموزانی که از جديت و وجدان بااليی  .ترين عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی به شمار می آيند

چنین ويژگی هايی به  .سخت کوش و واجد پشتکار هستند ،طالب پیشرفت ،برخوردارند در فعالیت هاي تحصیلی خود کنجکاو

سخت رويی  ،جالب توجه آن که .( تعريف نموده منطبق است8111سا )ويی که کوبارخصیتی سخت خوبی با مفهوم ويژگی ش

شخصیتی ارتباط مثبتی با سخت کوشی و جديت در کار دارد سخت رويی را ترکیبی از باورها در مورد خويشتن و جهان 

بر  ،خوردار استهد بااليی بر عشخصی که از ت .تشکیل شده است و کنترل تعهد ،تعريف می کند که از سه مؤلفه مبارز ه طلبی

باور دارد و بر همین مبنا قادر است در مورد هر  ،ارزش و معناي اين که چه کسی است و چه فعالیتی انجام می دهد ،اهمیت

 . (84448، معنايی بیابد و کنجکاوي خود را برانگیزد)گاتفردسون ،آنچه که انجام می دهد

توسعه و تعالی کشور بر هیچ  ،قش بی بديل اين قشر در روند رشدسوب می شوند نحينده جامعه مدانش آموزان سرمايه هاي آ

ضروري است)به نقل از  ،هرگونه سرمايه گذاري براي اين قشر در جهت رشد و عنوان پشتوانه اي اساسی ،کس پوشیده نیست

ند و مدارس هم تشکیل می ده اکنونی ما ر لذا نظر به اينکه دانش آموزان بخش عظیمی از جامعه .(8411، پورجعفردوست

بنابراين با توجه به نقش مثبت نگري بر ويژگی هاي شخصیتی  ،نقش مهمی در پیشگیري و بهداشت روانی دانش آموزان دارند

و خودکارآمدي و همچنین پیشرفت و يادگیري دانش آموزان ضرورت تحقیق حاضر را در ايجاد کرده  همچون سخت رويی

 . است

 خودکارآمدي و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،آيا آموزش مثبت نگري بر سخت رويیاله این است: قسوال اصلی این م

خودکارآمدي و پیشرفت  ،با توجه به فقدان مطالعات کافی در مورد آموزش مثبت نگري بر سخت رويی تاثیرگذار است؟

-اين پژوهش و نتايج حاصل از آن میام جان ،در اين زمینهو بخصوص عدم وجود بررسی هاي منسجم  تحصیلی دانش آموزان

بدين معنا که نتايج اين تحقیق می تواند باعث شود با بررسی زمینه هاي متفاوت  .هاي قابل توجهی فراهم آوردتواند کمک

 ،ارتقاء سخت رويیدانش منسجم الزم در اين زمینه تدوين و زمینه الزم براي پرورش و  ،آموزش مثبت نگري در دانش آموزان

 . دانش آموزان از طريق بررسی اين آموزش فراهم شود خودکارآمدي و پیشرفت تحصیلی

                                                           
1 - Gottfredson 
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 مبانی نظری

 مثبت نگری

براي  ،استفاده کردن از تمامی ظرفیت هاي ذهنیِ مثبت و نشاط انگیز و امیدوار کننده در زندگی ،خوش بینی را می توان

دشواري ارتباط با انسان ها و رويارويی با  يأس آورِ ناشی از ايه ذهن و احساس هتسلیم نشدن در برابر عوامل منفی ساخت

خوش » ،و به تعبیر شايع« داشتن امید همیشگی به يافتن راه حل»مثبت انديشی را می توان  ،در يک کالم .طبیعت دانست

روانشناسی جهان م اين است که در نظاهدف روانشناسی مثبت  .(8418، و خود برشمرد)همپتن ،انسان ،نسبت به جهان« بینی

 . بوجود آورد و توجه صرف به ترمیم بدترين چیزها را به سوي بهترين کیفیت ها در زندگی تغییر دهد تحول

 

 روانشناسی مثبت نگری

به رهبري مارتین سلیگمن استاد برجسته دانشگاه  ،جنبش روانشناسی مثبت ،شايد مهم ترين رويداد در روانشناسی جديد

در برخوردي که بین او و  .شناسی امريکا و ريیس پیشین انجمن روانشناسی آمريکا باشدو ريیس انجمن روانا سیلوانیاي امريکپن

آسیب ها و  ،عیب ها ،ساله اش نیکی روي داد او متوجه شد تمرکز عمده روانشناسی قرن بیستم روي نقاط ضعف 5دختر 

سلیگمن پیشنهاد  .براي رشد و کمال غفلت شده استهاي انسان ديو توانمن ،يی هاترمیم آسیب ها بوده است و از توجه به توانا

بلکه بايد به نیمه مثبت انسان نیز توجه نمايد و  ،کرده است که روانشناسی نبايد خود را به ديدگاه آسیب شناسانه محدود کند

ادت انسان مهم کمال و سعع يکی از مناب .وداز تمام امکانات فردي و اجتماعی براي ارتقاء سالمت ذهنی انسان استفاده ش

معنويت است که در طول قرن بیستم توسط اکثر روانشناسان ناديده گرفته شد يا بطور منفی گرايانه از حوزه مطالعات 

در حالی که مطالعات روز افزون حاکی از آن بودند که بر خالف ادعاي برخی از روانشناسان که  .روانشناسی کنار گذاشته شد

بطور فزاينده آشکار شد که گرايش هاي معنوي نقش اساسی در  ،ی انسان می دانستندا مانع سالمت روانر گرايش هاي معنوي

سازمان  .مشکالت خانوادگی و زناشويی دارند ،اعتیاد ،اضطراب ،پیشگیري از اختالالت روانی شايع روانی مانند افسردگی

يکی از اهداف اين مطالعه  .نیز توجه شودست به جنبه معنوي ا عريف انسان الزمبهداشت جهانی نیز توصیه کرد ه است که در ت

اين است که به انديشمندان حوزه و دانشگاه کشورمان نشان داده شود که گرايش به مطالعات منوي در غرب چقدر جدي و 

 . اساسی است

 

 آموزش مثبت نگری

اين انديشه ها يمان است که زندگی مان را شاد يا  ،«ويلیام جیمز»گفته به  .تفکر مثبت است ،اولین الزمه شادي و شادزيستن

عملکرد منفی از انسان  ،احساس نیز منفی می شود و با تفکر و احساس منفی ،وقتی تفکر انسان منفی باشد .غمگین می کند

خود ارائه می  ازر و تحلیل متفاوتی تفسی ،در مورد موقعیتی يکسان ،انسان ها با توجه به تفکرات متفاوتی که دارند .سرمی زند

 ،اگر به دنبال شادزيستن هستیم .عده اي موقعیت پیش آمده را فاجعه می دانند و عده اي تنها يک موقعیت ناخوشايند .دهند

قفل هر مشکل هم تنها با راه حل خاص خودش باز می  ،بايد بدانیم همان طور که هر قفلی با کلید خاص خودش باز می شود

توقع نتیجه مطلوب  ،شايد دچار جبر تکرار شده باشیم يعنی از راه حل هاي تکراري ،ی را حل کنیمکلاگر نمی توانیم مش .شود

، هايی که در علت يابی و يا پیش بینی رفتار مورد توجه قرار می گیرد انگیزش افراد استيکی از زمینه  .و دلخواهمان را داريم
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قبیل است عواطف واحساسات هوش ومواردي از اين  ،ادراک وتفکر ،چرا که محور اساسی بحث در زمینه هايی مانند يادگیري

  .(8410، )شاملو

 

 سخت روئی

ی از صفات روانی تشکیل شده است و افرادي که از اين سبک سخت رويی نوعی سبک شخصیتی است که از مجموعه اي

تسلیم می شوند در درجه اول آن ها  و شخصیتی برخوردارند در مقايسه با کسانی که در مقابل مشکالت به زانو در می آيند

سخت رو حوادث و متناسب به فعالیت هايی که در بر می گیرند احساس تعهد می نمايند و نکته دوم اين است که براي افراد 

  (8111، 8مدي و همکارانش ،)کوباسا .فعالیت هاي روزمره چالش بر انگیزند

وان عامهل آشهکار سهاز    نحوي که در آن ها حوادث استرس زاي زندگی بهه عنه  ه مطالعات زيادي انجام شد ب 8114تا اواخر دهه 

رابطه علیتی بین استرس و بیمهاري ايهده اي بهود     ظهور بیماريهاي جسمی و روان شناختی در نظر گرفته شده بود احتمال يک

% متغیهر اسهت و در برخهی    11 % تها 84که بیماري مورد توجه قرار گرفته بود در رابطه همبستگی ها بین استرس و بیمهاري از  

ی از مطالعات پائین تراز اين حدود نیز گزارش شده است يک تبین احتمالی اين داده ها وجهود افهرادي اسهت کهه نمهرات بهاالي      

 .  استرس دارند اما بیمار نشده اند

 ،د بررسی قرار دارد )جمهوروربراي مطالعه اين افراد بايد عوامل مداخله گر که ارتباط بین استرس و بیماري را تعديل می کند م

گهی ههاي   ( از اولین محققانی بود که در میان متغیرهاي تعديل کننده ارتباط بین استرس و بیمهاري ويژ 8111کوباسا) .(8414

 . شخصیتی را مورد توجه قرار داد

 .اري تجربهه مهی کننهد   یمه وي در اولین مطالعه خود اين فرضیه را بررسی کرد که اشخاص که درجه باالئی از استرس را بدون ب

( نشهان  8111ساختار شخصیتی اي متفاوت از افرادي دارند که در شرايط استرس زا بیماري می شود کوباسا در ايهن مطالعهه )  

 .  (8414 ،ر که اين تمايز شخصیتی در ساختاري به نام سخت روئی منعکس می شود )قربانیدا

 

 سخت روئی و واکنش های فیزیولوژیک 

انتظار فقدن يها کمهی    ،ادها استفاده از مقابله گشتاري و احتمال کم بروز بیماري در افراد سخت رويابی مثبت رويدرزبا توجه با ا

مطالعهاتی کهه در زمینهه ي واکهنش ههاي       .فیزيولوژيک در اين افراد کهامال منطقهی بهه نظهر مهی رسهد      واکنش هاي شناختی 

دانشهجوي مهرد نشهان     11( در بررسی 8111 ،4ید می کند )کانتراداکفیزيولوژيک افراد سخت رو صورت گرفته چنین امري را ت

افزايش پیدا نمی کند و کمتهرين   Aخالف افراد تیپ داد که در پاسخ به انجام يک تکلیف متشکل فشار خون افراد سخت رو بر 

 .  میزان خشم را در واکنش به اين تکلیف گزارش می کند

راد سخت رو مولفه ي مبارزه جهوئی  ه عامل اصلی افزايش نیافتن فشار خون در افک بررسی دقیق تر نتايج اين پژوهش نشان داد

و نشان داد که بین سهخت روئهی و افهزايش فشهار خهون ارتبهاط       ساله از مديران سخت ر 1( در يک پیگیري 8114است مري )

استرسور آزمايشی افراد بها   يک( نشان دادند که در واکنش نسبت به 8111( هیول و شواتز )8415)بیاضی  .معکوس وجود دارد

مطالعهه ديگهر    ( کمتري نشان می دهند درGSRروئی پائین پاسخ هدايت پوستی )سخت روئی باال در مقايسه با افراد با سخت 

                                                           
2 - Kvbasa, Madi et al. 
3 - Kantrad 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 8811-8440، صفحات 8048 بهار ،8 شماره ،1 دوره

8818 

 

مشخص شد که در پاسخ به يک استرس زا الگوي ضربان قلب و فشار خون اشخاص سخت رو نشان دهنده ي يک مقابله فعهال  

)به عنهوان شهاخص سهط      Tمبستگی مثبتی بین سخت روئی و میانگین درصد سلول هاي ارانش نیز همکاوکیو و ه .می باشد

( در مطالعه ي آزمايشی خود نشان داد کهه در انجهام   8118) 0وايب .هاتید نشان دادندايمنی بدن( را در زنان مبتال به آتريت رو

نشان می دهند و بر انگیختگهی فیزيولوژيهک کمتهري در     نشيک تکلیف تهیديد آمیز آزمودنی هايی با عواطف مثبت به آن واک

 . (8418مقايسه با آزمودنی هايی با سخت رويی پايه نشان می دهند )زارع 

 

 رآمدیخودکا

د عتماابه م ين مفهوا .دخوي نايیهااتود از فر  و ادراک  راتتصو ازت هسرت ااهعبي دهمرآکادخو، (8444شولتز )روتزاربه نظر شو

  يا  دارد  راالیفهتکم نجاانايی اينکه توص اخصودر جديد ي ستها يا موقعیتهااخواز سیعی و  منةر ازداذهنايی گاوت بهد کلی فر

ري از مؤثر با بسیا  نمدرآکنا  ايبر ،دقابلیت فروت هلیاقن دهن شهشس رواهسو اه هعمومی بر پايي مدرآاکدخو .ددخیر برمیگر

 ،ورياهبدخوون دهبو ت هسا  وتاهمتف  اههناهنسا  لهعمو ر هتفکس اهحساه هجه بتواهبي دهمرآکادخو .تهسزانشهتي موقعیتها

ظرفیت و نايی اتو ،ستقامتا، دهکر  عمل  نیروايمنی اسیستم ان به عنووري بادخو .دمشکل میشور چاد دشناختی فررواندهشر

  . میکند أمینهت  دگیهنزناپذيرباهجتنت اکالها مشهمقابله باي برزم را ال

فرهنگی که تأثیر دي و قتصاابا توجهبه عامل فقر  ،يگرف دطراز  .دخوي نايیهااتورد مواد در فري اهاوتقضا  يعنی  يدمآرکادخو

ائل هه مسهختن بداپر  وملز ، دارد  هاادهيک خانوژکولواضعیت و وجتماعی های هعیت فرهنگهضدر وقیمی تهغیر مسو مستقیم 

  يمدرآکادخو .ستامطالعه رد موي مدرآکادخودن باالبرو ندگی ندي از زرسختوجه به وم لز  نیزن و اهنخودکارامدي ز

موقعیتی دن در عمل کروؤثر ها مهيص يک فعالیت خا  میزآموفقیت  ييفااي ابرد نايی خواتورة باد درکه هر فر  ستا ديعتقاا

ر فتارست که ن انساش اگیزنامتقابل د ساسی عملکرا  بخش و  دوهیشهمان تنظیمی عنودخوم يک نظااز بخشی دارد و مشخص 

 . داردندگی بهتر برزجهت در هايی مند گاانهايت بتودره هد کهیبخشهماوم تد  د رافر

 د: هندایهمزه وهه حهس  أثیرهت  تهتح  ي رادهمرآکادوخ ،جتماعیي اگیردنظرية يا

  شخصیويرهنی 

  جانشینوي نیر 

  مجموعهوي نیر 

 . ست يابدد، دهرهین کهتعید وهخاي فی که براهدابه  نداينکه میتوابه د فرد عتقا: ا شخصی  وينیر

 

 مفهوم پیشرفت تحصیلی

رود و نتیجة فرايندهاي ذهنی  با فراگیري يک مطلب باالتر میپیشرفت تحصیلی عبارت است از منحنی رو به رشدي که هر روز 

 ،انهش قبلهی يهاد گیرنهده اسهت )خهانی      د فعال است و پردازشی است که شامل ادراک ارتباطات معنا دار بین اطالعات جديهد و 

 .  (84ص ،8415

 

                                                           
4 - Vayb 
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 عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مدرسه بعد از خانواده مهمترين نقش را در  .باشد جوان و جوان مدرسه میيکی از عاملهاي بسیار مهم در تکوين شخصیت نو

اهم آوردن زمینه همکاري ارتهاي علمی و فنی و فرمهمدرسه از طريق آموزش  .فرايند اجتماعی کردن نوجوان به عهده دارد

گرچه مدارس  .سازد اهم میگروهی و مسیولیت پذيري نوجوان و جوان موجبات رشد همه جانبه و متعادل شخصیت آنان را فر

از  ريکنند با وجود اين بسیا وقت خود را صرف ايجاد آمادگی در نوجوانان و جوانان به منظور کسب مدارج عالی تحصیل می

احساس  .باشند نوجوانان بدون دريافت مدارج عالیه مستقیماً به زندگی وارد شده و چون فاقد آمادگی الزم براي ورود به آن می

 . شود رماندگی نموده به بهداشت و سالمت روانی آنان آسیب وارد میشکست و د

 

 پیشینه تحقیق

مثبت نگري به عنوان يکی از مهمترين موضوعات روانشناسی  ،در پژوهشی در چند سال اخیر (1131گالویژه و همکاران )

مثبت از اهمیت ويژه اي برخوردار گشته است؛ به گونه اي که می توان گفت که خوشبینی همانند سالحی است که باعث 

هدف از ن بنابراي .و اجتماعی می شود شغلی ،تحصیلی ،بهبود عملکرد خانوادگی ،رضايت از زندگی ،سالمت روانی و جسمانی

بررسی تأثیر آموزش مثبت نگري به روش قصه گويی بر افزايش میزان خوشبینی دانش آموزان دختر سال  ،جام پژوهش حاضران

 .بود کنترل گروه با آزمون پس –به صورت پیش آزمون  ،روش مطالعه نیمه آزمايشی .اول مقطع متوسطه ي شهر همدان بود

بیرستان هاي روزانه و دولتی شهر همدان و روش ن دختر سال اول مقطع متوسطه دزاآماري شامل کلیه ي دانش آمو ي جامعه

نفر از دانش آموزان به صورت جايگزينی  01 ،در چارچوب طرح آزمايشی .نمونه گیري از نوع خوشه اي چند مرحله اي بود

از  ،مرحله پیش آزمونژوهش در پ در اين .کنترل( قرار گرفتندنفري)يک گروه آزمايش و يک گروه  80تصادفی در دو گروه 

گروه آزمايش طی ده جلسه اجرا  استفاده شد و سپس طرح آزمايشی براي (8444پرسشنامه ي خوش بینی الري و فینچام) 

براي مقايسه دو گروه  از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده ها با استفاده از آزمون ،شد و پس از اتمام جلسات آموزشی

در افزايش خوشبینی دانش آموزان مؤثر بوده  ،نتايج نشان داد که آموزش مثبت نگري به روش قصه گويی .لیل شدتحمستقل 

الزم است که در امر آموزش و درمان اين  ،می توان گفت که با توجه به ظرفیت ها و نیازهاي ويژه ي کودکان و نوجوانان .است

 . فته شودگرجديدي همچون قصه گويی بهره  از روش هاي ،قشر

باورهاي خود کارآمدي و راهبردهاي خود تنظیمی عاطفی در دانش آموزان  ،در بررسی سخت رويی ،(1111باقری و یوسفی)

بین افراد واجد ويژگی  ،مقايسه ي راهبردهاي خود تنظیمی عاطفی در تمامی ابعاد ،دختر بیان کردند که هدف پژوهش حاضر

براي اين منظور از بین دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان  .فاقد اين دو ويژگی بود ديترويی و خودکارآمدي و افرا هاي سخ

 ،پرسشنامه ي مقیاس زمینه يابی ديدگاه هاي شخصی 4نفر انتخاب و با  14شهر تهران به روش نمون هگیري در دسترس 

 ،يافته هاي پژوهش .ر گرفتندراي خودکارآمدي مورد آزمون ق پرسشنامه ي راهبردهاي خود تنظیمی عاطفی و پرسشنامه

غیر سخت رو و دو گروه خودکارآمد و غیر خودکارآمد در استفاده از راهبردهاي خود  ،حاکی از آن بود که دو گروه سخت رو

ست که دو مولفه ي همچنین يافته ها حاکی از آن ا ،تنظیمی عاطفی )در همه ابعاد آن( تفاوت معناداري با يکديگر ندارند

 . دارند االيی با يکديگرباورهاي خودکارآمدي همبستگی بو سخت رويی 

دانش  440بر  (8441ونگ و لیم )  ،بر دانشجويان دانشگاه چینی شاتین در هنگ کنگ (8441چنگ و چنگ)  ،در تحقیق هو

 (8441د) و ديجکانک گريوين ،وندرولدن ،اد ريويبر بیماران مزمن انسد (8441آلبرتو و جو ينر)  ،آموز دبیرستانی در سنگاپور
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بر ب يماران  ،(8444همچنین اچت و کهن)  ،بر زنان مبتال به سرطان سینه (8444ترنزو و پینتو)  ،بر قربانیان بالياي طبیع ي

گرديد که رابطة مشخص  ،بر دانشجو يان دانشگاه شهید چمران اهواز (8418موحد)  ،مبتال به سرطان کلیه و افراد میانسال

  .وجود دارد« خوش بینی » و « امید به زندگی  »ي بین ارمعناد مثبت

 

 روش پژوهش

  .پس آزمون توأم با گروه کنترل است -آزمايشی از نوع پیش آزمون ،طرح پژوهش در اين مطالعه

آمهوزش  » ،پس آزمون با گروه کنترل و آزمهون پیگیهري بهوده کهه در آن     ،طرح تحقیق تجربی از نوع پیش آزمون ،اين پژوهش

در « متغیر وابسته»به عنوان « یشرفت تحصیلیپ»و « خودکارآمدي» ،«سخت رويی»و « متغیر مستقل»نوان به ع« نگري بتمث

خودکارآمدي و  ،تأثیر آن بر افزايش سخت رويی ،فقط به گروه آزمايش ارائه شد و سپس ،اي که آموزش به گونه .نظر گرفته شد

د بهه کمهک روش آمهاري تحلیلهی کواريهانس مهور       ،ه کنترلروه آزمايش و گروگ از طريق مقايسه ،پیشرفت تحصیلی افراد گروه

در  .آمار استنباطی به شرح زير انجام شده اسهت  ،براساس اهداف پژوهش با استفاده از دو روش آمار توصیفی. بررسی قرار گرفت

در  .نهدگی اسهتفاده شهده اسهت    اکشاخص هاي گرايش به مرکز و شاخص هاي پر ،از توزيع فراوانی ،روش متداول آمار توصیفی

سوال هاي پژوهش از تحلیل کوواريانس چند متغیره )مهانکووا( و  روش آمار استنباطی به منظور تحلیل داده ها و پاسخگويی به 

   .تک متغییره استفاده شد

 

 تحلیل های آمار استنباطی

 بررسی فرضیه های پژوهش

 . ان تاثیرگذار استوزفرضیه اول: آموزش مثبت نگری بر سخت رویی دانش آم

 : نتایج کلی آزمون مانکوا پس آزمون سخت رویی1جدول 

درجه آزادی  مقدار نام آزمون 

 فرض

درجه آزادی 

 خطا

 F Pآماره 

 <448. 4 144. 5 81 8 418. 4 اثر پیالیی

 <448. 4 144. 5 81 8 141. 4 المیدای ویکلز

 <448. 4 144. 5 81 8 100. 4 اثر هاتلینگ

ریشه ن بزرگتری

 روی

4 .100 8 81 5 .144 4 .448> 

 

اثر  ،المبداي ويکلز ،مشاهده می شود در دو گروه کنترل و آزمايش در پیش فرض هاي اثر پیاليی 8همان طور که در جدول 

هاتلینگ و بزرگترين ريشه روي مورد محاسبه قرار گرفت و تا مشخص گردد که آيا برنامه آموزش مثبت نگري بر مولفه هاي 

بود که گروه کنترل و آزمايش در اکثر متغیرها تفاوت  ت رويی موثر است يا خیر؟ نتايج آزمون هاي چهارگانه حاکی از آنسخ
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آموزش مثبت نگري بر مولفه هاي سخت رويی اثر  به منظور پی بردن به اين تفاوت که .(p<448. 4معنی داري باهم دارند)

  .آمده است 8استفاده شد که نتايج آن در جدول  وامعناداري داشته است از آزمون آماري مانک

 : نتایج تفکیکی آزمون مانکوا در نمرات پس آزمون مولفه های سخت رویی2جدول 

 اتا SS df MM F P متغیرهای وابسته

ی 
مولفه ها

ت 
خ

س
ی

روی
 

 884. 4 484. 4 514. 1 485. 44 8 485. 44 تعهد 1

 841. 4 488. 4 484. 1 444. 81 8 444. 81 کنترل 2

 848. 4 441. 4 410. 1 144. 84 8 144. 84 چالش 1

 

آموزش اثر معناداري  ،8با توجه به جدول  .در اين تحلیل متغیر پیش آزمون به دلیل همبستگی با پس آزمون تعديل شده است

کنترل و چالش تحت  ،تعهد( و با توجه به مجذور اتا در هريک از مولفه هاي خود p<448. 4بر نمرات پس آزمون داشته است)

آموزش مثبت نگري باعث افزايش  تأثیرتغییرات ناشی از  848. 4و 841. 4 ،884. 4عنوان مولفه هاي سخت رويی به ترتیب

  .مولفه هاي سخت رويی شده است

 ی به صورت جداگانه برای نمره کل سخت روییانجام تحلیل کواریانس برای سه خرده مقیاس سخت روی 

 گذار می باشد تأثیرعهد آموزش مثبت نگری بر ت.  

 : نتایج پیش فرض های آزمون لون)برابری واریانس ها(1جدول 

Sig نوع پیش فرض 

 برابري واريانس ها 103. 0

 

 ،دباش می 45/4اداري به دست آمده بزرگ تر از نتايج آزمون لون نشان می دهد که چون سط  معن ،4بر اساس داده هاي جدول

بنابراين اين پیش فرض جهت انجام آزمون  ،واريانس تفاوت معنی داري ندارندبنابراين دو گروه آزمايش و کنترل از نظر 

 . کوواريانس رعايت شده است

 ویلک بیانگر مفروضه نرمال بودن متغیرهای پژوهش -: آزمون شاپیرو4جدول

 

 

 

 

 45. 4که بیشتر از  ،دست آمده از اين آزمونهمچنینی سط  معناداري به ويلک و -آزمون شاپیرو ،0جه به نمرات جدولبا تو

 . و از آزمون تحلیل کوواريانس استفاده کرد .می توان داده ها را با اطمینان بااليی نرمال فرض کرد .است

 ی تعهد مولفه  متغیر 

S. V 85/8 

Sig 881/4 
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مولفه ی تعهد گروه آزمایش و  ،آزمون(پس  -)پیش آزمون تحلیل کواریانس یک متغیری)آنکوا( نمرات  :3جدول 

 کنترل

Sig F MS Df SS منبع 

 پیش آزمون 158. 888 8 158. 888 841. 81 000. 0

 گروه 404. 441 8 404. 441 4811. 01 000. 0

 خطا 101. 851 41 111. 1 - -

  کل 444. 81141 04 - - -

 

ه که آموزش مثبت نگري منجر به افزايش تعهد دانش آموزان می شود تايید پژوهش اين فرضی ،5بر اساس جدول شماره 

 . می شود بنابراين آموزش مثبت نگري موجب افزايش تعهد در دانش آموزان .(Sig=444/4)شود  می

  گذار می باشد تأثیرآموزش مثبت نگری بر چالش.  

 (پیش فرض های آزمون لون)برابری واریانس ها: نتایج 6جدول 

Sig نوع پیش فرض 

 برابري واريانس ها 113. 0

 

 45/4نتايج آزمون لون نشان می دهد که چون سط  معناداري به دست آمده بزرگ تر از  ،1 بر اساس داده هاي جدول

ام بنابراين اين پیش فرض جهت انج ،ري ندارندبنابراين دو گروه آزمايش و کنترل از نظر واريانس تفاوت معنی دا ،باشد می

 . آزمون کوواريانس رعايت شده است

 ویلک بیانگر مفروضه نرمال بودن متغیرهای پژوهش -: آزمون شاپیرو7 جدول

 

 

 

 

 

 45. 4ز که بیشتر ا ،دست آمده از اين آزمونري بههمچنینی سط  معنادا ويلک و -آزمون شاپیرو ،1 با توجه به نمرات جدول

 . و از آزمون تحلیل کوواريانس استفاده کرد .می توان داده ها را با اطمینان بااليی نرمال فرض کرد .است

 مولفه ی چالش متغیر 

S. V 1 .20 

Sig 0 .073 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 8811-8440، صفحات 8048 بهار ،8 شماره ،1 دوره

8811 

 

مولفه ی چالش گروه آزمایش و  ،پس آزمون( -متغیری)آنکوا( نمرات )پیش آزمون : تحلیل کواریانس یک 1جدول 

 کنترل

Sig F MS Df SS منبع 

 پیش آزمون 855. 885 8 855 .885 410. 88 000. 0

 گروه 044. 841 8 044. 841 184. 04 000. 0

 خطا 405. 814 41 800. 5 - -

  کل 444. 81541 04 - - -

 

تايید پژوهش اين فرضیه که آموزش مثبت نگري منجر به افزايش چالش دانش آموزان می شود  ،1بر اساس جدول شماره 

 . می شود زش مثبت نگري موجب افزايش چالش در دانش آموزانبنابراين آمو .(Sig=444/4)شود  می

 

  گذار می باشد تأثیرآموزش مثبت نگری بر کنترل.  

 : نتایج پیش فرض های آزمون لون)برابری واریانس ها(3جدول 

Sig نوع پیش فرض 

 برابري واريانس ها 347. 0

 

 45/4هد که چون سط  معناداري به دست آمده بزرگ تر از نتايج آزمون لون نشان می د ،1جدول هاي  بر اساس داده

بنابراين اين پیش فرض جهت انجام  ،واريانس تفاوت معنی داري ندارندبنابراين دو گروه آزمايش و کنترل از نظر  ،باشد می

 . آزمون کوواريانس رعايت شده است

 پژوهشیلک بیانگر مفروضه نرمال بودن متغیرهای و -: آزمون شاپیرو10جدول 

 

 

 

 

 

 45. 4که بیشتر از  ،دست آمده از اين آزمونهمچنینی سط  معناداري به ويلک و -آزمون شاپیرو ،84با توجه به نمرات جدول

 . فاده کردو از آزمون تحلیل کوواريانس است .رض کردمی توان داده ها را با اطمینان بااليی نرمال ف .است

 مولفه ی کنترل  متغیر 

S. V 1 .11 

Sig 0 .014 
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نترل گروه آزمایش و مولفه ی ک ،پس آزمون( -: تحلیل کواریانس یک متغیری)آنکوا( نمرات )پیش آزمون 11جدول 

 کنترل

Sig F MS Df SS منبع 

 پیش آزمون 514. 58 8 514. 58 111. 1 004. 0

 گروه 111. 881 8 111. 881 548. 84 000. 0

 خطا 141. 844 41 048. 5 - -

  کل 444. 81800 04 - - -

 

پژوهش اين فرضیه که آموزش مثبت نگري منجر به افزايش کنترل دانش آموزان می شود تايید  ،88بر اساس جدول شماره 

 . می شود بنابراين آموزش مثبت نگري موجب افزايش کنترل در دانش آموزان .(Sig=444/4)شود  می

 می باشدگذار  تأثیروزش مثبت نگری بر سخت رویی آم.  

 : نتایج پیش فرض های آزمون لون)برابری واریانس ها(12جدول 

Sig نوع پیش فرض 

 برابري واريانس ها 106. 0

 

 45/4نتايج آزمون لون نشان می دهد که چون سط  معناداري به دست آمده بزرگ تر از  ،88بر اساس داده هاي جدول

بنابراين اين پیش فرض جهت انجام  ،ل از نظر واريانس تفاوت معنی داري ندارندبنابراين دو گروه آزمايش و کنتر ،باشد می

 . آزمون کوواريانس رعايت شده است

 ویلک بیانگر مفروضه نرمال بودن متغیرهای پژوهش -: آزمون شاپیرو11جدول

 

 

 

 

 

 

 45. 4که بیشتر از  ،دست آمده از اين آزمونهمچنینی سط  معناداري به ويلک و -شاپیروآزمون  ،84با توجه به نمرات جدول

 . و از آزمون تحلیل کوواريانس استفاده کرد .می توان داده ها را با اطمینان بااليی نرمال فرض کرد .است

 مولفه سخت رویی  متغیر 

S. V 1 .34 

Sig 0 .014 
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متغیر سخت رویی گروه  ،پس آزمون( -نکوا( نمرات )پیش آزمون کواریانس یک متغیری)آ: تحلیل 14جدول 

 آزمایش و کنترل

Sig F MS Df SS منبع 

 پیش آزمون 845. 858 8 845. 858 114. 84 001. 0

 گروه 111. 884 8 111. 884 411. 84 001. 0

 خطا 815. 041 41 118. 84 - -

  کل 444. 841114 04 - - -

 

منجر به افزايش سخت رويی دانش آموزان می شود  پژوهش اين فرضیه که آموزش مثبت نگري ،80بر اساس جدول شماره 

 . می شود بنابراين آموزش مثبت نگري موجب افزايش سخت رويی در دانش آموزان .(Sig=444/4)شود  تايید می

  .گذار می باشد تأثیرفرضیه دوم: آموزش مثبت نگری بر خودکارآمدی 

 انس ها(یج پیش فرض های آزمون لون)برابری واری: نتا13جدول 

Sig نوع پیش فرض 

 برابري واريانس ها 462. 0

 

 45/4نتايج آزمون لون نشان می دهد که چون سط  معناداري به دست آمده بزرگ تر از  ،85 هاي جدولبر اساس داده 

هت انجام بنابراين اين پیش فرض ج ،داري ندارند بنابراين دو گروه آزمايش و کنترل از نظر واريانس تفاوت معنی ،باشد می

 . آزمون کوواريانس رعايت شده است

 ویلک بیانگر مفروضه نرمال بودن متغیرهای پژوهش -شاپیرو: آزمون 16جدول

 

 

 

 

 

 45. 4ه بیشتر از ک ،دست آمده از اين آزمونمعناداري بههمچنینی سط   ويلک و -آزمون شاپیرو ،81با توجه به نمرات جدول

 . و از آزمون تحلیل کوواريانس استفاده کرد .بااليی نرمال فرض کردمی توان داده ها را با اطمینان  .است

 خودکارآمدی متغیر متغیر 

S. V 1 .13 

Sig 0 .032 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 8811-8440، صفحات 8048 بهار ،8 شماره ،1 دوره

8444 

 

متغیر خودکارآمدی گروه  ،پس آزمون( -: تحلیل کواریانس یک متغیری)آنکوا( نمرات )پیش آزمون 17جدول 

 و کنترل آزمایش

Sig F MS Df SS منبع 

 پیش آزمون 111. 11 8 111. 11 111. 85 000. 0

 گروه 184. 815 8 184. 815 815. 51 000. 0

 خطا 580. 810 41 111. 0 - -

  کل 444. 48141 04 - - -

 

ش آموزان می شود پژوهش اين فرضیه که آموزش مثبت نگري منجر به افزايش خودکارآمدي دان ،81بر اساس جدول شماره 

  .می شود بنابراين آموزش مثبت نگري موجب افزايش خودکارآمدي در دانش آموزان .(Sig=444/4شود ) تايید می

 

  .گذار می باشد تأثیرفرضیه سوم: آموزش مثبت نگری بر پیشرفت تحصیلی 

 : نتایج پیش فرض های آزمون لون)برابری واریانس ها(11جدول 

Sig یش فرضنوع پ 

 برابري واريانس ها 433. 0

 

 45/4نتايج آزمون لون نشان می دهد که چون سط  معناداري به دست آمده بزرگ تر از  ،81 اس داده هاي جدولاسبر 

بنابراين اين پیش فرض جهت انجام  ،بنابراين دو گروه آزمايش و کنترل از نظر واريانس تفاوت معنی داري ندارند ،باشد می

 . واريانس رعايت شده استآزمون کو

 

 ویلک بیانگر مفروضه نرمال بودن متغیرهای پژوهش -اپیروش: آزمون 13جدول

 

 

 

 

 

 45 .4که بیشتر از  ،دست آمده از اين آزمونهمچنینی سط  معناداري به ويلک و -آزمون شاپیرو ،81 با توجه به نمرات جدول

 . و از آزمون تحلیل کوواريانس استفاده کرد .بااليی نرمال فرض کرداطمینان می توان داده ها را با  .است

 

 متغیر پیشرفت تحصیلی متغیر 

S. V 1 .11 

Sig 0 .076 
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متغیر پیشرفت تحصیلی گروه  ،پس آزمون( -: تحلیل کواریانس یک متغیری)آنکوا( نمرات )پیش آزمون 20جدول 

 آزمایش و کنترل

Sig F MS Df SS منبع 

 پیش آزمون 441. 81 8 441. 81 181. 81 000. 0

 گروه 841. 81 8 841. 81 144. 85 000. 0

 خطا 418. 41 41 488. 8 - -

  کل 444. 1044 04 - - -

 

پژوهش اين فرضیه که آموزش مثبت نگري منجر به افزايش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می  ،84بر اساس جدول شماره 

  .می شود در دانش آموزان ت تحصیلیافزايش پیشرفراين آموزش مثبت نگري موجب بناب .(Sig=444/4شود ) شود تايید می

 

 نتیجه گیری بحث و 

 پاسخگويی به فرضیه هاي پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد: ،فرضیه مطرح شده بود که در اين قسمت 4حاضر  مقالهدر 

نش آموزش مثبت نگري بر سخت رويی دا»پژوهش با اشاره به يافته هاي جدول مالحظه می گردد در پاسخ به فرضیه اول 

اي چهارگانه حاکی از آن بود که گروه کنترل و آزمايش در اکثر مورد بررسی قرار گرفت نتايج آزمون ه« آموزان تاثیرگذار است

داري بر آموزش اثر معنا همچنین نتايج تفکیکی آزمون مانکوا نشان داد .(p<448. 4متغیرها تفاوت معنی داري باهم دارند)

نترل و چالش تحت ک ،( و با توجه به مجذور اتا در هريک از مولفه هاي خود تعهدp<448. 4نمرات پس آزمون داشته است)

آموزش مثبت نگري باعث افزايش  تأثیرتغییرات ناشی از  848. 4و 841. 4 ،884. 4عنوان مولفه هاي سخت رويی به ترتیب

ز مولفه ها و نمره کلی سخت رويی نشان ايت انجام تحلیل کواريانس براي هر يک او در نه .مولفه هاي سخت رويی شده است

کنترل و نمره ي کلی سخت رويی داشن اموزان خواهد  ،چالش، افزايش مولفه هاي تعهدداد که آموزش مثبت نگري موجب 

 . شد

 تأثیرش مثبت نگري بر خودکارآمدي آموز »مالحظه می گردد در پاسخ به فرضیه اول پژوهش  با اشاره به يافته هاي جدول

کوا( حاکی از آن بود که گروه کنترل و مورد بررسی قرار گرفت نتايج آزمون تحلیل کواريانس يک متغیري)آن« استگذار 

بنابراين آموزش مثبت نگري موجب افزايش خودکارآمدي  .(p<448. 4آزمايش در اکثر متغیرها تفاوت معنی داري باهم دارند)

  .می شود موزاندر دانش آ

بر پیشرفت تحصیلی آموزش مثبت نگري  »جدول مالحظه می گردد در پاسخ به فرضیه اول پژوهش با اشاره به يافته هاي 

مورد بررسی قرار گرفت نتايج آزمون تحلیل کواريانس يک متغیري)آنکوا( حاکی از آن بود که گروه کنترل و « گذار است تأثیر

نابراين آموزش مثبت نگري موجب افزايش پیشرفت ب .(p<448. 4اوت معنی داري باهم دارند)آزمايش در اکثر متغیرها تف

  .می شود تحصیلی در دانش آموزان
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در رابطه با مقايسه نتايج به دست  .مقايسه با موارد مشابه پژوهشی ديگر بوده است ،همواره يکی از معیارهاي سنجش تحقیق ها

  .یشین نتايجی مشابه گزارش کرده اندت بايد اشاره نمود که غالب تحقیقات پآمده با ساير تحقیقا

مثبت نگري به عنوان يکی از مهمترين موضوعات روانشناسی  ،هشی در چند سال اخیر( در پژو8414گالويژه و همکاران )

ند سالحی است که باعث مثبت از اهمیت ويژه اي برخوردار گشته است؛ به گونه اي که می توان گفت که خوشبینی همان

روش مطالعه نیمه  .اعی می شودشغلی و اجتم ،تحصیلی ،بهبود عملکرد خانوادگی ،رضايت از زندگی ،جسمانیسالمت روانی و 

 ي پرسشنامه از ،آزمون پیش مرحله در پژوهش اين در .بود کنترل گروه با آزمون پس –به صورت پیش آزمون  ،آزمايشی

گروه آزمايش طی ده جلسه اجرا شد و پس از  براي زمايشیآ طرح سپس و شد استفاده (8444) نچامفی و الري بینی خوش

از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده ها با استفاده از آزمون براي مقايسه دو گروه مستقل  ،اتمام جلسات آموزشی

ا ان گفت که بمی تو .نی دانش آموزان مؤثر بوده استدر افزايش خوشبی ،نتايج نشان داد که آموزش مثبت نگري .تحلیل شد

از روش هاي جديدي  ،الزم است که در امر آموزش و درمان اين قشر ،توجه به ظرفیت ها و نیازهاي ويژه ي کودکان و نوجوانان

خود باورهاي  ،در بررسی سخت رويی ،(8411همچنین در پژوهشی باقري و يوسفی) .همچون قصه گويی بهره گرفته شود

مقايسه ي راهبردهاي  ،نش آموزان دختر بیان کردند که هدف پژوهش حاضرعاطفی در داکارآمدي و راهبردهاي خود تنظیمی 

 .بین افراد واجد ويژگی هاي سخت رويی و خودکارآمدي و افرادي فاقد اين دو ويژگی بود ،خود تنظیمی عاطفی در تمامی ابعاد

نفر انتخاب و با  14در دسترس  نمون هگیري دختر مقطع دبیرستان شهر تهران به روشبراي اين منظور از بین دانش آموزان 

پرسشنامه ي راهبردهاي خود تنظیمی عاطفی و پرسشنامه ي  ،پرسشنامه ي مقیاس زمینه يابی ديدگاه هاي شخصی 4

غیر سخت رو و دو گروه  ،وحاکی از آن بود که دو گروه سخت ر ،يافته هاي پژوهش .خودکارآمدي مورد آزمون قرار گرفتند

آمد در استفاده از راهبردهاي خود تنظیمی عاطفی )در همه ابعاد آن( تفاوت معناداري با يکديگر غیر خودکار خودکارآمد و

 همچنین يافته ها حاکی از آن است که دو مولفه ي سخت رويی و باورهاي خودکارآمدي همبستگی بااليی با يکديگر ،ندارند

( در بررسی رابطة میان سخت 8411همچنین حمید) .شدم جهت می باطالعات و نتايج پژوهش حاضر هم سو و هکه با م .دارند

رضايت از زندگی و امید با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی بیان کردند که هدف  ،رويی روانشناختی

 حاضر از نوعپژوهش  .و امید با عملکرد تحصیلی بودرضايت از زندگی  ،پژوهش تعیین رابطه میان سخت رويی روان شناختی

نفر دانش آموز دختر پیش دانشگاهی شهر اهواز با روش نمونه گیري خوشه اي چندمرحله اي  410 .همبستگی چندگانه است

 دو مقیاس امی (8115مقیاس رضايت از زندگی دينر )  ،(8111انتخاب شدند و به پرسشنامه ديدگاه هاي شخصی کوباسا )

نتايج  .و رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شد ها با آزمون همبستگی پیرسون داده .ادندپاسخ د (8444بزرگساالن اسنايدر ) 

 ،عالوه بر اين .با مؤلفه هاي امید )کارگزار و گذرگاه( ارتباط مثبت معناداري وجود دارد رضايت از زندگی و امید ،مبارزه طلبی

مؤلفه هاي  .گی ارتباط مثبت و معنی دار استت از زندو رضايت از زندگی و میان امید و رضايمیان سخت رويی روان شناختی 

کنترل و گذرگاه به ترتیب بیشترين سهم را در پیش بینی رضايت از زندگی و نیز رضايت از زندگی و  ،تعهد ،کارگزار امید

وجه ضرورت ت ،نتايج اين پژوهش .لی داشتندسخت رويی روان شناختی سهم بیشتري در پیش بینی و تبیین عملکرد تحصی

یان نظام آموزشی کشور را در جهت تدوين برنامه هايی براي به کارگیري جنبه هاي روان شناختی به منظور افزايش سخت متول

در و  .امید و تأثیر اين عوامل در ارتقاي عملکرد تحصیلی دانش آموزان مورد تأکید قرار می دهد ،رضايت از زندگی ،رويی

دانش  440بر  (8441ونگ و لیم )  ،دانشگاه چینی شاتین در هنگ کنگ انشجويانبر د (8441چنگ و چنگ)  ،تحقیق هو

 (8441گريوينک و ديجکاند)  ،وندرولدن ،بر بیماران مزمن انسداد ريوي (8441آلبرتو و جو ينر)  ،آموز دبیرستانی در سنگاپور
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بر بیماران  ،(8444همچنین اچت و کهن)  ،ن سینهبر زنان مبتال به سرطا (8444پینتو) ترنزو و  ،بر قربانیان بالياي طبیعی

مشخص گرديد که رابطة  ،بر دانشجو يان دانشگاه شهید چمران اهواز (8418موحد)  ،مبتال به سرطان کلیه و افراد میانسال

 . وجود دارد« خوش بینی » و « گی امید به زند» معناداري بین  مثبت

 هشگران می توانند در ساير زمینه هاي زير فعالیت کنند:د که پژوتوجه به نتايج تحقیق می توان بیان کربا 
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