تاثير آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر تفكر انتقادي و
انگيزش پيشرفت دانشآموزان

چكيده

فاطمه فيروز ،١سودابه عضدالملكي

٢

هدف پژوهش حاضر ،تعيين تاثير آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر تفكر انتقادي و انگيزش پيشرفت دانشآموزان

بود .در پژوهش حاضر بر حسب نوع گردآوري دادهها ،از نوع طرحهاي نيمه آزمايشي استفاده شد؛ طرح اين پژوهش از نوع
طرحهاي پيش آزمون – پس آزمون با گروه كنترل بود .جامعه آماري پژوهش حاضر را تمامي دانشآموزان مقطع متوسطه

منطقه  ٥شهرستان تهران تشكيل دادند .براي جامعه آماري اين پژوهش ،به روش نمونهگيري حدود  ٣٠نفر انتخاب شدند كه

اين  ٣٠نفر بهصورت تصادفي ،به دو گروه  ١٥نفره تقسيم شدند .يكي از اين گروهها ،بهصورت تصادفي ،به عنوان گروه
آزمايش و گروه ديگر گروه كنترل را تشكيل دادند .بدينترتيب پيشآزمونهاي تفكر انتقادي كاليفرنيا و انگيزش پيشرفت

هرمنس روي هر دو گروه اجرا شد .سپس به ارائه جلسات مثبتانديشي براي گروه آزمايش به مدت  ٩جلسه ٩٠دقيقهاي

پرداخته شد .اما براي گروه كنترل ،هيچگونه مداخلهاي صورت نگرفت .بعد از اتمام آموزش براي گروه آزمايش ،از هر دو

گروه ،پس آزمونهاي پژوهش به عمل آمد .بدينترتيب ،دادههاي ﻻزم براي تحليل فرضيه هاي پژوهش جمعآوري و با

استفاده از تحليل كواريانس تحليل شد .نتايج كواريانس نشان داد كه :آموزش مهارتهاي مثبتانديشي ،بر افزايش تفكر
انتقادي و انگيزش پيشرفت دانش آموزان تاثيري معنادار دارد.

كليد واژگان :مهارتهاي مثبتانديشي ،تفكر انتقادي ،انگيزش پيشرفت

 -١گروه علوم تربيتي ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،تهران جنوب ،ايران.

f.firooz1394@ gmail.com
 -٢استاديار گروه علوم تربيتي ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،تهران جنوب ،ايران) .نويسنده مسوول(
Shokufe_raz@ yahoo.com

٥٠

مقدمه

يكي از جنبههاي تفكر سطوح باﻻ براي

دانشآموزان ،تفكر انتقادي است .تفكر انتقادي؛
يعني ،دانستن اين كه چهطور روي تفكرات خود
براي دستيابي به نتايج مورد نياز ميتوان تمركز

كرد) .الفارو .(٢٠٠٩ ،١در واقع تفكر انتقادي،

فرآيندي پيچيده و هدفمند است كه اطﻼعات به-

دست آمده از آن معقول و منطقي است )بلك،٢

 .(٢٠٠٩عﻼوهبر تأثيري كه تفكر انتقادي در

ارتقاي عملكرد دانشآموزان دارد ،تحقيقات انجام
شده از جمله معافيان و غنيزاده ) (١٣٩٠نشان

ميدهند كه تفكر انتقادي ،به رشد و پرورش

دانشآموزان منجر ميشود.

يكي ديگر از متغيرهاي مهم و مرتبط با

عملكرد تحصيلي و رشد دانشآموزان ،ميزان
انگيزش پيشرفت دانشآموزان است )شيفله،٣

 .(٢٠١٧انگيزش پيشرفت ،اصطﻼحي است كه در
روانشناسي براي توصيف كوشش شخصي افراد

در دستيابي به اهداف محيط اجتماعي به كار بسته

ميشود )فرهوش و احمدي .(١٣٩٢ ،انگيزش

پيشرفت نقشي حياتي در موفقيت تحصيلي

دانشآموزان دارد .زيرا تمامي رفتارها ،اعمال،
افكار و باورهاي دانشآموزان تحت تأثير نيروي

دروني موفقيت يا همان انگيزش قرار دارد

)تاشتان ٤و همكاران .(٢٠١٨ ،انگيزش يكي از

مهمترين منابع قدرتمند تكانهاي است كه رفتار

دانشآموزان را در مدرسه تحت تأثير قرار ميدهد
و قدرت و پايداري رفتار را تعيين ميكند.

. Alfaro-Lefevre R.
. Black, J M.
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انگيزش ،به يادگيرنده در دستيابي به هدف و

كسب توانايي براي انجام فعاليتهاي ضروري در

شرايط خاص نيرو ميبخشد )اكباش و عدنان ،
٥

.(٢٠١٧

نتايج تحقيق نجفي ،دهشيري ،محمديفر،

دبيري و جعفري ) (١٣٩٤بيانگر وجود رابطه
مثبت معنادار بين انگيزش و سﻼمت روان و ابعاد

گوناگون آن ،بجز مولفه عﻼئم افسردگي بود.

نتايج بررسي كاسترو ،ايكپوسيتو ،لوپز ،لوزسين،
ناوارو و گاويريا (٢٠١٥) ٦نشان داد كه بين
انگيزش با كارآيي خانواده و مؤلّفههاي آن،

حرمت خود ،برون گرايي و خودكارآمدي رابطة

مثبت معنادار وجود دارد .بنابراين نتايج پژوهش-

ها ،نشان از تأثير همهجانبه ميزان انگيزش بر
موفقيت تحصيلي و كاري دانشآموزان دارد

)فرنزل ،تكسر ،چواب و كوهبندر.(٢٠١٩ ،٧

براي رشد دانشآموزان رويكردها و مداخله-

هاي آموزشي مختلفي ايجاد شده اند ،يكي از

رويكردهايي كه اخيرا مورد توجه پژوهشگران
قرار گرفته است ،آموزش مثبتانديشي است

)دونالدسون ،لي و دونالدسون  .(٢٠١٩ ،در سال-
٨

هاي اخير ،عﻼقه به مفهوم بهزيستي و نقش آن در
آموزش و پرورش ،افزايش يافته و روانشناسي

مثبت ،توجه خود را به سوي مدرسه متمركز كرده

و پژوهشهاي گوناگوني در اين زمينه صورت

گرفته است )هوبنر ،گيلمن و فروﻻنگ.(٢٠٠٩ ،٩

آموزش مثبتانديشي ميتواند در حل بسياري از
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مسائل و مشكﻼت ناشي از منبع كنترل به انسانها

٥١

شادكامي دانشآموزان )ونگ (٢٠١٢ ،٤موثر بوده

كمك كند .نگرش مثبت به مسائل روزمره زندگي،

است اما در زمينه تاثير آموزش مثبت انديشي بر

روانشناسي مثبت ،رويكردي است كه بر

اين پژوهش اين است كه» :آموزش مثبت انديشي

انسان را قادر ميسازد تا زندگي پر نشاطي براي
خود به ارمغان بياورد) .ملك محمدي.(١٣٩٣ ،

افزايش تواناييها و فضيلتهاي انساني تأكيد دارد

و اين امكان را براي افراد و جوامع فراهم ميآورد
كه

به

موفقيت

دستيابند

)سليگمن

و

تفكر انتقادي و انگيزش پيشرفت دانشآموزان

شكاف پژوهشي وجود دارد ،بنابراين مسأله اصلي
بر تفكر انتقادي و انگيزش پيشرفت دانش آموزان
چه تاثيري دارد؟«

فرضيه هاي پژوهش

سيكزنتميهالي .(٢٠١٤ ،١هيجانهاي مثبت در

 .١آموزش مثبتانديشي بر تفكر انتقادي دانش-

 .(٢٠٠٣رويكرد مثبتنگر در عمل ،براساس

دانشآموزان تأثير دارد.

زندگي ،نقش مهمي در بهزيستي روانشناختي و

آموزان تأثير دارد.

جسماني انسانها دارند )امانس و مككالوف،٢

 .٢آموزش مثبتانديشي بر انگيزش پيشرفت

رواني رفتار طراحي شده است .اين رويكرد بر

اين پژوهش از نظر نوع هدف ،كاربردي و از

روشهاي علمي سنتي جهت فهم و آسيبشناسي

فرايندهاي مثبت و تواناييهاي افراد تاكيد دارد و

به درمانگران توصيه ميكند به اين موضوع كه

روش شناسي

نظر نوع دادهها ،يك پژوهش كمي است .در

پژوهش حاضر ،بر حسب نوع گردآوري دادهها،

زندگيشان جريان دارد ،توجه كنند .در واقع

از طرحهاي نيمه آزمايشي استفاده ميشود ،طرح

كه اين رشد را موجب ميشوند .در رويكرد

حاضر در زير به صورت جدول نمايش داده شده

رويكرد مثبتانديشي ،مطالعه علمي هيجانهاي
مثبت ،صفات فردي و مثبت و ساختارهايي است

مثبتنگر برخﻼف ساير رويكردها كه تمركزشان
بر مشكﻼت و ضعفهاست ،افزايش هيجان مثبت

و ارتقاي معناي زندگي مورد تاكيد و توجه است

)رشيد و سليگمن .(٢٠١٨ ،٣

مرور پژوهشها نشان از اين دارد كه آموزش

مثبت انديشي بر تفكر خﻼق )عظيمي،(١٣٩٤ ،

شادكامي و اميد به زندگي )پورفرج و رضازاده(،
فرسودگي تحصيلي )ميرزايي فندخت،(١٣٩٣ ،
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اين پژوهش از نوع طرحهاي پيش آزمون – پس

آزمون با گروه كنترل است .نمودار طرح پژوهش

است:

پس آزمون
T2
T2

متغير مستقل
X
-

پيش آزمون
T1
T1

جامعه آماري اين پژوهش را تمامي دانش

آموزان متوسطه دوم منطقه  ٥شهرستان تهران

تشكيل ميدهند.

از اين جامعه آماري به روش نمونهگيري در

دسترس  ٣٠دانش آموز انتخاب شد ،اين  ٣٠نفر
Wong

4

٥٢

بهصورت تصادفي به دو گروه  ١٥تايي تقسيم

از آزمون بين  ٠تا  ١٦متغير است .به طوريكه

را تشكيل داد.

 ١٦ ،١٤ ،١١و  ١٤امتياز است )فرهوش و

شدند كه يكي از اين گروهها ،بهصورت تصادفي
به عنوان گروه آزمايش و گروه ديگر ،گروه كنترل
ابزارهاي پژوهش

 -١پرسشنامه تفكر انتقادي

براي بررسي ميزان مهارتهاي تفكر انتقادي

دانشآموزان از پرسشنامه مهارتهاي تفكر

انتقادي كاليفرنيا ١فرم ب ) (CCTSTاستفاده شد.
اين پرسشنامه كه در سال  ١٩٩٠به وسيله فاسيون

٢

ساخته و ارزيابي شد داراي  ٣٤گويه است كه

حداكثر امتياز در بخش تحليل ،استنباط ،ارزشيابي،
استدﻻل قياسي و استدﻻل استقرايي به ترتيب ،٩

همكاران.(١٣٩٢ ،

 -٢پرسشنامه انگيزش پيشرفت

هرمنس ) (١٣٧٧پرسشنامه انگيزش پيشرفت

را توسط برمبناي دانش نظري و تجربي موجود

درباره نياز به پيشرفت و با بررسي پيشينه

پژوهشهاي مربوط به موضوع نياز به پيشرفت،
ساخته است .اين پرسشنامه داراي  ٢٩سوال

برخي از آنها چهار گزينهاي و برخي پنج گزينه-

است .سؤاﻻت پرسشنامه به صورت جمﻼت

باشد .پنج حوزه تفكر انتقادي كه در اين

سؤاﻻت براي هر  ٢٩سؤال پرسشنامه  ٤گزينه

اي است .در هر گويه فقط يك پاسخ صحيح

وجود دارد و نمره كل فرد ميتواند حداكثر ٣٤

پرسشنامه مورد ارزيابي قرار ميگيرد شامل
تحليل ،ارزشيابي ،استنباط ،استدﻻل استقرايي و

استدﻻل قياسي است .زيرمقياس تحليل شامل ٩
گويه ،ارزشيابي شامل  ١٤گويه ،استنباط شامل ١١
گويه و استدﻻل استقرايي و قياسي هركدام شامل

 ١٥گويه است .ميانگين تعيين شده براي اين

ناتمام بيان شده است كه به دنبال هر جمله ،چند

گزينه ارائه شده است .براي يكسان سازي ارزش

نوشته شد .اين گزينهها بر حسب اينكه شدت

انگيزه پيشرفت ،از زياد به كم يا از كم به زياد

باشد ،به آنها نمره داده مي شود .هرمنس )(١٩٧٠
براي محاسبه روايي پرسشنامه از روايي محتوا كه

اساس آن را پژوهش قبلي درباره انگيزه پيشرفت

تشكيل ميداد استفاده كرد .همچنين او ضريب

آزمون  ١٥/٨٩است )حريري و باقرينژاد.(١٣٩٠ ،

همبستگي هر سؤال را با رفتارهاي پيشرفت گرا

مثبت و باﻻ بين  %٦٥-٦٠گزارش شده است .در

بر اين ،در يك مطالعه ،هرمنس بهوجود ضريب

ضريب پايايي آزمون )مقدار آلفاي كرونباخ( ./٧٢

و اعتبار سازه تمام خردهمقياسها با همبستگي
اين آزمون براي هر پاسخ صحيح يك نمره به فرد

تعلق ميگيرد و مجموع پاسخهاي صحيح ،نمره

كل را تشكيل ميدهد .حداقل نمره صفر و

حداكثر  ٣٤است و نمره كسب شده در هر بخش
The California Critical Thinking Skills Test
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محاسبه كرده است .ضرايب به ترتيب سؤاﻻت

پرسشنامه در دامنهاي از ٣٠/٠تا  ٥٧/٠است .عﻼوه
همبستگي بين اين پرسشنامه و آزمون اندريافت

موضوع ) (TATاشاره دارد .هرمنس در سال

 ١٩٧٠براي محاسبه پايايي آزمون انگيزش

پيشرفت تحصيلي ،از روش آزمون آلفاي كرونباخ

استفاده كرد .ضريب پايايي محاسبه شده براي

٥٣

پرسشنامه به ميزان  ٨٤/٠بهدست آمد .با استفاده از

با آزمون ،همبستگي معناداري دارند .اين

ضريب پايايي بهدست آمده  ٨٤/٠بهدست آمد .در

)نجفي و همكاران.(١٣٩٤ ،

روش بازآزمايي ،در مطالعه اصلي ،پرسشنامه بعد
از گذشت سه هفته مجددا به كارآموزان داده شد.

پژوهش حاضر ،روايي آزمون از سوي اساتيد
راهنما و مشاور مورد تاييد قرار گرفته است .و

پايايي آن در اين پژوهش با استفاده از روش
آلفاي كرونباخ ٠/٩٠بهدست آمد كه قابل قبول

است و نشان ميدهد كه سواﻻت از نظر دروني،

روش اجراي پژوهش

بعد از هماهنگيهاي ﻻزم با مدرسه انتخاب

شده ،پس از آنكه بهصورت تصادفي يك كﻼس

پرسشنامه در ايران نيز بهوسيله نامدار )،(١٣٨٢
هنجاريابي شده و مورد تاييد قرار گرفته است

آموزش مثبت انديشي

براي گروه آزمايش جلسات مثبت انديشي با
استفاده از بسته آموزشي زير اجرا شد:

به عنوان گروه كنترل و كﻼس ديگر را به عنوان

گروه آزمايش مشخص گرديد ،از هر دو كﻼس

پيشآزمونهاي تفكر انتقادي و انگيزش پيشرفت

٥٤

گرفته شد .سپس به ارائه جلسات مثبتانديشي

قدرداني از حضور شركت كنندگان در اين

مداخلهاي صورت نگرفت .بعد از اتمام آموزش

پس از جمع آوري دادهها ،براي تحليل

براي گروه آزمايش به مدت ٩جلسه ٩٠دقيقهاي
پرداخته شد اما براي گروه كنترل هيچگونه

براي گروه آزمايش ،از هر دو گروه پس

آزمونهاي تفكر انتقادي و انگيزش پيشرفت به

عمل آمد .در پايان به ارزيابي و نتيجهگيري
فرضيات پژوهش بر اساس پيشآزمونها و

پسآزمونها پرداخته شد.

به لحاظ اخﻼقي ضروري است كه در حين

توزيع پرسشنامهها اين اطمينان به پاسخ دهندگان

داده شود كه اطﻼعات تكميل شده نزد محقق
محفوظ ميماند و نتايج به طور كلي در پايان نامه

پژوهش هدايايي به آنها اهدا شد.
روش هاي آماري پژوهش

دادههاي حاصل از اين پژوهش از روشهاي
آماري توصيفي و استنباطي استفاده شد .براي آمار

توصيفي ،روشهايي مانند ميانگين ،انحراف
استاندارد و نمودار بهكار گرفته شد .براي تجزيه و

تحليل تفاوت معنيدار ميان دو گروه در ميزان
تفكر انتقادي و انگيزش پيشرفت بهدليل وجود

پيشآزمون ،از روش آماري تحليل كواريانس
)(ANCOVAاستفاده شد.

يافته هاي تحقيق

ارائه ميشود .همچنين پس از پايان پژوهش ،به

توصيف يافته هاي پژوهش

از اينرو ،پژوهشگر خﻼصهاي از جلسات

مورد توصيف قرار ميگيرد

افرادي كه با پژوهشگر همكاري كردند اما در
گروه گواه جاي گرفتند بسته آموزشي ارائه شود.

آموزشي را به آنها ارائه داد و در پايان براي

در اين بخش نيز با استفاده از شاخصهاي

مركزي ،پراكندگي و نمودار متغيرهاي پژوهش

جدول  -١ميانگين و انحراف معيار سن دانشآموزان به تفكيك گروه
گروه

كنترل

آزمايش

ميانگين

انحراف معيار

17.96

1.76

17.59

نتايج جدول  ١نشان ميدهد كه ميانگين سن

دانشآموزان گروه كنترل ) ١٧/٥٩با انحراف معيار
 (١/١٣و ميانگين سن گروه آزمايش برابر با
) ١٧/٩٦با انحراف معيار  (١/٧٦بود .با توجه به
اين جدول مشخص ميگردد كه بين گروه كنترل
و آزمايش از نظر آماري در ميانگين نمرات سن
تفاوت معني داري وجود ندارد.

1.13

مقدار T

T28=1.089.,
p>.05

٥٥
جدول  -٢توزيع و درصد فراواني مقطع تحصيلي دانشآموزان تحقيق به تفكيك گروه
گروه

مقطع تحصيلي

تعداد

درصد

٣٣/٣٣

اول متوسطه

٤

كنترل

دوم متوسطه

آزمايش

سوم متوسطه

٥

دوم متوسطه

٥

٢٦/٦٦

٦

اول متوسطه

٤٠/٠٠

٤

سوم متوسطه

٢٦/٦٦
٣٣/٣٣

٦

بعــد از ايــنكــه بــهصــورت خﻼصــه ،اطﻼعــات

٤٠/٠٠

گرفت ،در ادامه بـه بررسـي يافتـههـاي توصـيفي

دانش آموزان پرداخته ميشود.

جمعيتشناختي دانشآموزان مورد بررسـي قـرار

جدول  -٣ميانگين و انحراف معيار تفكر انتقادي در پيشآزمون و پسآزمون به تفكيك گروهها
گروه

كنترل
آزمايش

آزمون

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

١٥

59.06

8.07

پيش آزمون

١٥

پيش آزمون

١٥

پس آزمون
پس آزمون

همانگونه كه در جدول باﻻ مشاهده ميشود،

١٥

58.40
59.00
75.13

7.89
6.85

10.02

مراحل پيشآزمون و پسآزمون ،تفاوت محسوسي

ميزان تفكر انتقادي گروه آزمايش در پيشآزمون

ندارد.

 ٧٥/١٣افزايش پيدا كرده است .اين در حالي

در هر يك از گروههاي پژوهش ،ميانگين نمرات

 ٥٩بهدست آمد كه اين ميزان در پسآزمون )بعد
از اعمال آموزش مهارتهاي مثبتانديشي( به

است كه ميزان تفكر انتقادي در گروه كنترل ،در

براي سهولت درك تفاوتهاي موجود بين

نمرات بهدست آمده از پيش آزمون و پس آزمون
هر يك از گروهها در نمودار  ١به شرح زير نشان

داده شده است.

نمودار ) (١مقايسه ميانگين پيش آزمون ،پس آزمون تفكر انتقادي در گروه كنترل و آزمايشي

٥٦

جدول  -٤ميانگين و انحراف معيار انگيزش پيشرفت در پيش آزمون و پس آزمون به تفكيك گروهها
گروه

كنترل

آزمايش

آزمون

پيش آزمون
پس آزمون

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

١٥

59.00

6.76

١٥

پيش آزمون
پس آزمون

همانگونه كه در جدول باﻻ مشاهده ميشود،

١٥
١٥

58.66
59.60
77.33

7.12
7.75

14.16

در مراحل پيشآزمون و پسآزمون تفاوت

ميزان انگيزش پيشرفت گروه آزمايش در پيش-

محسوسي نكرده است.

به  ٧٧/٣٣افزايش پيدا كرده است؛ اين در حالي

در هر يك از گروههاي پژوهش ،ميانگين نمرات

آزمون  ٥٩/٦٠بدست آمد كه اين ميزان در پس-
آزمون )بعد از آموزش مهارتهاي مثبت انديشي(

است كه ميزان انگيزش پيشرفت در گروه كنترل

به منظور سهولت درك تفاوتهاي موجود بين

نمرات بهدست آمده از پيش آزمون و پس آزمون
هر يك از گروهها در نمودار  ٢به شرح زير نشان

داده شده است.

نمودار ) (٢-٤مقايسه ميانگين پيش آزمون ،پس آزمون انگيزش پيشرفت در گروه كنترل و آزمايشي

تحليل استنباطي

براي تحليل استنباطي يافتههاي پژوهش ،از

آزمون آماري تحليل كواريانس يك عاملي

)آنكوا (١استفاده گرديد .زيرا پژوهشگر در طرح
تحقيق حاضر ،محقق براي كنترل اثر مربوط به

آمادگي قبلي و تعديل اثر اين متغير از پيش آزمون

به عنوان متغير كنترلگر استفاده كرده بود.

قبل از استفاده از آزمون تحليل كواريانس ،بايد

برخي از پيش فرضهاي مهم اين آزمون آماري
ANCOVA

1

مورد بررسي قرار بگيرد .زيرا كه عدم رعايت اين

فرضيهها ممكن است نتايج تحقيق را به سوي

يكجانبهگرايي بكشاند .در ادامه به بررسي اين
فرضيههاي اساسي پرداخته مي شود.

پيش فرض اول :نرمال بودن توزيع پراكندگي
دادهها

براي بررسي اين فرضيه ،از آزمون كولموگراف

اسميرنوف استفاده گرديد .همانگونه كه در

جدول زير نشان داده شده است ،اندازه آزمون z

اسميرنوف براي دانشآموزان در هيچ يك از

توزيع پراكندگي نرمال هستند.

متغيرها معنادار نبود .معنيدار نبودن اين آزمون

نشاندهنده اين واقعيت است كه دادهها داراي

٥٧

جدول  -٥آزمون كولموگراف اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع دادههاي پژوهش
سطح معني داري

متغير

تفكر انتقادي

.201

انگيزش پيشرفت

.176

پيش فرض دوم :شرط برابري واريانسهاي خطا

تمامي متغيرهاي اين پژوهش ،باﻻتر از  ٥صدم
بهدست آمده است .يعني بين واريانسهاي خطا

براي بررسي همساني واريانسهاي خطا از

در تفكر انتقادي و انگيزش پيشرفت هيچ تفاوتي

آزمون لوين استفاده شد .در جدول ) (٧نتيجه

از نظر آماري وجود ندارد.

آزمون لوين نشان داده شده است .همانگونه كه
در اين جدول مشاهده ميشود سطح معناداري

جدول  -٦نتيجه آزمون لوين براي بررسي همساني واريانسهاي خطا
متغير

 Fمقدار

تفكر انتقادي

سطح معناداري

١/٧٦

انگيزش پيشرفت

٠/١٠٢

١/٠٩

پيشفرض سوم :شرط همگن بودن بودن

٠/١٦٥

كنش متقابل معنادار نباشد .همانگونه كه در

جدول  ٧نشان داده شده است اندازه اين آزمون

خطوط رگرسيون

معنادار نيست .به عبارت ديگر ،اين مفروضه مورد

براي بررسي اين فرضيه ،از كنش متقابل بين

تاييد است.

متغير مستقل و پيش آزمون استفاده شد .براي

اينكه اين فرضيه برقرار باشد بايد اندازه  Fآزمون

جدول  -٧كنش متقابل بين متغير مستقل و پيش آزمون

متغير

تفكر انتقادي

انگيزش پيشرفت

مجموع

مجذورات
423.12
376.98

مﻼحظه ميشود كه هر سه فرضيه آزمون تحليل

كواريانس برقرار هستند .يعني استفاده از تحليل
كواريانس بﻼمانع است.

مقدارdf
2
2

ميانگين

مجذورات
211.56
188.49

مقدارF
1.98
1.07

سطح

معناداري
.091
.084

فرضيه اول :آموزش مثبتانديشي بر تفكر

انتقادي دانشآموزان تاثير دارد.

٥٨
جدول  -٨نتايج تحليل كواريانس پس آزمون نمرات تفكر انتقادي پس از تعديل پيش آزمون
منبع تغييرات

درجه

مجموع مجذورات

آزادي

مجذورات

1

55.045

مدل تصحيح شده

3106.690a

پيشآزمون

1170.657

1

956.010

27

عرض از مبدا

گروه )متغير مستقل(
خطا
كل

كل تصحيح شده

2

55.045

1799.075

1

139135.000

30

4062.700

29

در جدول ) (٨نتيجه آزمون تحليل كواريانس

بوضوح نشان داده شده است .همانگونه كه در

اين جدول نمايان است مجموع مجذورات متغير

مستقل  ١٧٩٩/٠٧است كه منجر به اندازه آزمون
 ٥٠/٨١٠ Fميشود كه اندازه اين آزمون  Fدر

سطح يك درصد معنادار است .به عبارت ديگر،

بين دو گروه كنترل و آزمايش در ميزان تفكر

انتقادي بعد از تعديل اثر پيش آزمون تفاوتي

معنادار وحود دارد .با توجه به ميانگين نمرات
منبع تغييرات

مجموع مجذورات

ميانگن

درجه

آزادي

1553.345

43.870

1170.657

33.062

.000

1799.075
35.408

ميانگن

مجذورات

2247.742
1946.862

27

72.106

كل

كل تصحيح شده

145369.000
5968.167

.000

پيشرفت دانشآموزان تاثير دارد.

1
30

.653

فرضيه دوم :آموزش مثبتانديشي بر انگيزش

2247.742

خطا

.550

دانشآموزان تاثير دارد)تاييد فرضيه اول(.

پيشآزمون
مستقل(

.223

يافت كه آموزش مثبتانديشي بر تفكر انتقادي

1500.471

گروه )متغير

50.810

.054

 ٣ذكر شده است( به اين نتيجه ميتوان دست

1

عرض از مبدا

14.183

1.555

.765

گروه آزمايش و كنترل در پس آزمون )در جدول

مدل تصحيح شده

1

معناداري
.000

4021.304a

2

مقدارF

سطح

ضريب اتا

مقدارF

سطح

معناداري

2010.652

27.885

.000

1500.471

20.809

.000

31.173

.000

14.183

.197

.661

ضريب اتا
.674
.007
.435
.536

29

جدول  -٩نتايج تحليل كواريانس پس آزمون نمرات انگيزش پيشرفت پس از تعديل پيش آزمون
در جدول شماره  ٩نتيجه آزمون تحليل

كواريانس بهطور واضح نشان داده شده است.

همانگونه كه در اين جدول نمايان است مجموع
مجذورات متغير مستقل  ٢٢٤٧/٧٤است كه منجر

به اندازه آزمون  ٣١/١٧٣ Fميشود و اندازه اين

٥٩

براي افراد افسرده ،شادماني آنهارا افزايش داده و

آزمون  Fدر سطح يك درصد معنادار است .به

سﻼمت روان و بهزيستي ذهني افراد شركت كننده

آزمون تفاوتي معنادار وجود دارد .با توجه به

كرد كه پژوهش ها نشان دادند كه :تفكر و

نتيجه گرفت كه آموزش مثبتانديشي بر انگيزش

مييابد ،امكان ندارد كه فرد ،دست به تفكر

بحث و تحليل

منفينگر ،بدبين ،نااميد و افسرده آنقدر غرق در

عبارت ديگر ،بين دو گروه كنترل و آزمايش در

ميزان انگيزش پيشرفت بعد از تعديل اثر پيش

ميانگين نمرات گروه آزمايش و كنترل در پس

آزمون )در جدول  ٤ذكر شده است( ميتوان
پيشرفت دانشآموزان تاثير دارد )تاييد فرضيه

دوم(.

فرضيه اول :آموزش مثبتانديشي بر تفكر
انتقادي دانشآموزان تأثير مثبت دارد.

نتايج توصيفي در جدول  ٣نشان داد كه

نمرات تفكر انتقادي گروه آزمايشي در پسآزمون

به مقدار زيادي افزايش پيدا كرده است؛ همچنين

نتايج جدول كورايانس ) (٨به منظور بررسي اين

فرضيه پژوهشي نشان داد كه آموزش مثبت-

انديشي بر تفكر انتقادي دانشآموزان تاثير دارد.؛

بنابراين فرضيه اول پژوهش تاييد ميشود.

نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي

مرتبطي مثل گلستانه و بهزادي ) ،(١٣٩٨صادقي،

عباسي و بيرانوند ) (١٣٩٨عظيمي خويي )،(١٣٩٤

ميرزايي فندخت ) ،(١٣٩٣چاخسي ،كرايس،

اسپيكرمن و بوهلميجر ) ،(٢٠١٨جيسر و
همكاران ) (٢٠١٤و سليگمن و همكاران )(٢٠٠٦

همسو بود.

در پژوهشي كه توسط سليگمن و همكاران

) ،(٢٠٠٦انجام گرفت همين مساله به نحو بارزي
مشخص شد .آنان با وارد كردن مداخﻼت درماني

را به نحو بارزي باﻻ بردند.

براي تبيين اين يافتهها ميتوان چنين ادعا

سﻼمت روان ،همراه هم هستند و بدون سﻼمت

روان كه در نتيجه مثبتانديشي ايجاد و گسترش
انتقادي بزند .فكر بيمار و منفي قدرت پرواز در

افقهاي بيكران و دوردست را ندارد .درواقع افراد
افكار منفي خود ميشوند كه هيچ گونه راهي

براي تفكر باقي نميگذارند .هنگامي كه فردي

كاري را شروع ميكند و در تصميم خود مصمم

است ،تنها عاملي كه ميتواند او را از مسير اصلي
خود دور كند ،همان منفيبافي و بدبيني است ،در

واقع نااميدي از دستيابي به موفقيت و ترس از

شكست ،منجر به شكست ميشود )عظيمي
خويي.(١٣٩٥ ،

همچنين انسانهاي خﻼق با انرژي سرشاري

كه از مثبتانديشي ،اميد و خوشبيني بهدست

ميآورند ،راهي براي حل مشكﻼت و مسائل خود

پيدا ميكنند ،شروع به كار ميكنند .تنها چيزي كه
موجب ميشود كه آنها آزمايشي را بارها و بارها
انجام دهند و بعد از شكستهاي مكرر به پيروزي

برسند ،اميد و خوشبيني و نگرش مثبت نسبت به

خود ،دنيا و اطرافيان است.

طبق نظر سليگمن ) (٢٠٠٦بدبيني و تفكرات

منفي ،به دليل ماهيت درمانده كنندهاش ،ايجاد

سكون ميكند و به غمگيني ،كاهش روحيه،
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اضطراب ،نگراني و كاهش بازدهي در كار مي-

همچنين ،هيجانات مثبت با سرعت بخشيدن به

آنها منفعل و گوشهگير هستند.

افكار و اعمالي كه به ذهن ميآيد آماده ميكند و

انجامد .افراد بدبين فاقد انرژي و پشتكار ﻻزم

براي انجام دادن كار و به ثمر رساندن آن هستند،
مثبتانديشي شامل سرخوشي ،شادماني و

بهبود قلبي-عروقي ،بافت بدني مناسبتري را
براي گسترش خزانههاي فكر –عمل فرد و دامنه

فرد انتقادگر و خﻼق ميشود )جيسر و همكاران،

شادي ،خلق مثبت ،هيجانهاي مثبت ،اميدواري

.(٢٠١٤

خود نشان دهند كه بهطور غيرقابل مﻼحظهاي

اضطراب ميشود و توانايي درك افراد را براي

ميشود .خشنودي ،از جمله عواملي هستند كه
موجب ميشود تا افراد الگوهايي از تفكر را از

غيرمعمول ،منعطف و خﻼقانه است .زماني كه

مردم آرام و شاد هستند تفكرشان وسعت يافته،

خﻼقتر شده و قوه خيالشان گسترش مييابد

)چاخسي.(٢٠١٨ ،

مطالعه ايگلسون نشان داد كه انديشيدن در

مورد نتايج مثبت باعث كاهش ميزان نگراني و

سازگاري با آن و تفكر درباره آن را افزايش مي-

دهد )گلستانه و بهزادي.(١٣٩٨ ،

از طرف ديگر ،چري گادوين و اتاپلز )به

نقل از دستغيب (١٣٨٩ ،معتقدند كه اقدام تفكرانه،

يكي ديگر از دﻻيلي كه براي توجيه نتايج

از ارتباط پيچيده ميان دو نيمكره مغزي راست و

نظريه او وقتي فردي در معرض تهديد قرار

هايي كه با استفاده از نوار مغزي  EEGانجام شده

ميشود .زماني كه هيجانات منفي در فرد ايجاد

در هنگام انجام فعاليتهاي پيچيده فكري امواج

كه در موقعيتهاي مشابه ،احتمال نجات دادن

انجام فعاليتهاي خﻼقانه امواج آلفاي بيشتري

تحقيقات ياد شده ميتوان مطرح و به آن استناد
كرد ،نظريه فردريكسون ) (٢٠٠٣است .طبق

ميگيرد ،خزانه فكر و عمل فرد محدود ميشود
كه اين امر ،موجب فعاليت سريع و قطعي فرد

ميشود ،فرد تمايل به عملكردي خاص از خود

نشان ميدهد كه بازنمايي كننده نوع فعاليتي است

چپ به اتفاق ،عناصري را ايجاد ميكنند كه باعث

ايجاد تفكر انتقادي ميشوند .همچنين پژوهش-

است نشان داد كه در مغز انسان در هنگام آرامش

و استراحت امواج آلفاي بيشتري توليد ميشود و

بتا بيشتري توليد ميشود .همچنين پژوهشها

نشان دادند كه در مغز افراد بسيار خﻼق در هنگام

زندگي اجداد بشر را افزايش ميدهد .اما هيجانات

نسبت به افراد عادي توليد ميشود .اين موضوع

بنابراين در موقعيتي كه فرد هيجانات مثبت را

هستند.

قاطع و سريع را موجب ميشود ،مورد نياز نيست.

آرامش فرو ميبرند ،ميتوانند در بازيابي تفكر

مثبت؛ چون شادماني ،خوشبيني ،اميد و  ...در

موقعيتهاي تهديدآميز زندگي رخ نميدهند.

تجربه ميكند هيچ نيازي به فرايند روانشناختي كه

خزانه فكر و عمل فرد را محدود مي كند و پاسخ

نشان ميدهد كه چنين افرادي ،در حين انجام
فعاليتهاي خﻼق ،به نوعي در حال آرامش
با توجه به مطالب و نتايج پژوهشهاي ياد

شده ،همه كليهي تكنيكهايي كه فرد را به حالت
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انتقادي موثر باشند )دستغيب(١٣٨٩ ،؛ از اين رو

پيشرفت بهطور خاص تأثير مثبتي داشته باشد و

بار بياورد ،ميتواند قوه تفكر آنها را تحريك كند

يا خشم و موضوعات و مولفههاي ديگري از قبيل

آموزش مهارتهاي مثبت انديشي كه ميتواند

نگرش مثبت و شوق و شادماني را براي افراد به

و افزايش دهد.

فرضيه دوم :آموزش مثبتانديشي بر انگيزش
پيشرفت دانشآموزان تاثير دارد.

نتايج توصيفي در جدول  ٤نشان داد كه

نمرات انگيزش پيشرفت گروه آزمايشي در پس-

آزمون به مقدار زيادي افزايش پيدا كرده است؛
همچنين نتايج جدول كورايانس ) (٩براي بررسي

اين فرضيه پژوهشي نشان داد كه آموزش مثبت-
انديشي بر انگيزش پيشرفت دانشآموزان تاثير

دارد.؛ بنابراين فرضيه دوم پژوهش تاييد ميشود.

نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي

مرتبط با خودش مثل گلستانه و بهزادي )،(١٣٩٨

صادقي ،عباسي و بيرانوند ) (١٣٩٨عظيمي خويي

) ،(١٣٩٤چراغيان ) ،(١٣٩٤باراناوﻻدي )،(١٣٩٠

چاخسي ،كرايس ،اسپيكرمن و بوهلميجر

) ،(٢٠١٨جيسر و همكاران ) (٢٠١٤و سليگمن و
همكاران ) (٢٠٠٦همسو بود.

براي مثال صادقي ،عباسي و بيرانوند )(١٣٩٨

در پژوهش خود نشان دادند كه آموزش
مهارتهاي مثبتنگري ،باعث افزايش معنادار
خوشبيني تحصيلي و اشتياق تحصيلي در

دانشآموزان ميشود .عﻼوه بر اين محققان ديگر

در نتايج تحقيقات و يافتههاي خود گزارش

نمودهاند كه آموزشها و مداخﻼت گروهي نظير
مداخله آموزش مهارتهاي مثبتانديشي ميتواند

بر روي زندگي افراد بهطور كلي و انگيزش

عﻼوه بر اين ،حتي قادر است كه اختﻼﻻت و

مشكﻼت رفتاري مانند افسردگي ،پرخاشگري و

نشانههاي افسردگي ،فشارهاي رواني ،ناسازگاري
نيز تاثير بگذارد آنها را بهبود ببخشد .همچنين آنها

در نتايج تحقيقات خود به اين موضوعات نيز
اشاره كردهاند كه حتي اين آموزشها ميتواند بر
روي كيفيت و شرايط زندگي افراد اثر مثبت داشته

باشد و سﻼمت روان آنها را نيز ارتقا دهد.

در تحليل و تفسير يافتههاي مربوط به اين

بخش از تحقيق در زمينه تاثيرات مفيد آموزش

مثبتانديشي بر افزايش سطح انگيزش پيشرفت

دانش آموزان ميتوان اذعان نمود كه انگيزش ،از

مهمترين نيازهاي رواني دانش آموزان براي
اميدواري به آينده و تﻼش و كوشش است كه

تأثير عمدهاي بر شكلگيري شخصيت و سﻼمت

روان و موفقيتهاي آنها دارد .دختران نوجوان

مانند همة انسانها به انگيزش پيشرفت نياز دارند.
انگيزه پيشرفت باعث موفقيتها و دستاورهايي

ميشود كه موجب تعامل بيشتر آنها ميشود و

كيفيت ارتباطاتشان را نيز باﻻ مي برد .به عﻼوه ،به
آنها براي انجام تكاليف درسي و يا ساير وظايفي

كه بر عهده دارند كمك ميكند .حتي باعث مي

شود كه آنها به ديگران هم كمك كنند .از اين رو،
لذا عملكرد تحصيلي بهتري نيز خواهند داشت.
انگيزش ،مفهوم بسيار نزديكي با رضايت از
زندگي دارد به عبارت ديگر ،نوجواني كه احساس
انگيزش پيشرفت بيشتري نسبت به همكﻼسي

خود دارد ،از زندگي خود راضيتر است .پس به
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نظر ميرسد كه يكي از نيازهاي اساسي هر
نوجواني مخصوصا دانشآموزان دبيرستاني،

پذيرش خود است .بنابراين ،فرد با استفاده از

تفكر مثبت ،به استعدادها و تواناييها و فعاليت-

انگيزش پيشرفت است كه در پرتو آن ،براي

هاي مثبت خود ميپردازد و به شناخت درست و

مثبتانديشي ميتوان اعتماد به نفس و

پيشنهادهاي تحقيق

رسيدن به اهداف زندگي خود تﻼش ميكنند و

رهنمون ميشود .از طريق آموزش مهارتهاي

مثبت از خود دست مييابد و انگيزش پيشرفت

وي تقويت ميشود.

خودكارآمدي دانشآموزان را باﻻتر برد در نتيجه

.١نتايج اين پژوهش روشن ساخت كه

افراد در آموزش شادكامي و مثبتانديشي تشويق

اين راستا به مشاوران مدارس پيشنهاد مي شود

بر انگيزش پيشرفت آنها تاثير گذاشت.

همچنين سليگمن و همكاران ) (٢٠٠٦معتقدند كه

روانشناسي مثبت ،بر افزايش تفكر انتقادي و

انگيزش پيشرفت دانشآموزان تاثير دارد .در

ميشوند تا تجربههاي مثبت و خوب خود را باز

كه درصورت امكان ،ضمن كاربست عملي

توانايي شناخت جنبههاي مثبت ديگران را نيز

.٢ضروري است كه برروي موضوعاتي نظير:

شناسند و نقش آنها را در افزايش و ارتقاي احترام

به خود و عزت نفس بدانند و همزمان با آن،

كسب كنند .آنان همچنين ميآموزند كه بايد در

جهان ،موضعي فعال اتخاذ كنند و زندگي خود را
شخصاً شكل بدهند ،و هر آنچه را كه بر سرشان

كاربرد فراگير اين مهارتها ،از آثار و تبعات
با ارزش آن بهرهمند شوند.

تفكر انتقادي و انگيزش پيشرفت ،روشهاي

تقويت آن از سنين دانشآموزي وحتي از

طريق گنجاندن آن در مواد و متون درسي

ميآيد ،به گونهاي منفعﻼنه نپذيرند .در واقع و

تﻼش گستردهتر و سراسري صورت پذيرد.

خويش است .اگر فرد در ارزشيابي استعدادها و

آموزان ،توصيه ميشود كه اينگونه آموزشها

خشنودي كند ،كاركرد رواني مطلوبي خواهد

.٤توصيه ميگردد كنگرهها و همايشهاي ساليانه

ميتوان چنين ادعا كرد كه پذيرش خود ،به معناي
داشتن نگرش مثبت نسبت به خود و زندگي آينده

تواناييها و فعاليتهايش ،در كل احساس
رضايت و در نگاه به آينده خويش ،احساس

داشت .همة انسانها ميكوشند تا با وجود
محدوديتهايي كه در خود سراغ دارند نگرش

مثبت به خويشتن داشته باشند .اين نگرش،

 .٣با توجه به تاثير مثبت و سازنده آموزش

روانشناسي مثبتانديشي بر مهارت تفكر دانش

و مداخﻼت ،در تمامي

مراكز آموزشي و

هنرستانها و...گنجانده شوند.

در زمينه تاثيرات مداخﻼت گروهي ،از جمله
آموزش مهارتهاي مثبتانديش برگزار شود.
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