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 ژهیمثبت مدرسه محور و تیترب یبسته آموزش یابیو اعتبار نیتدو
 ییششم ابتدا هیآموزان پا دانش

  سما سادات
دانشگاه  ،یشناس و روان یتیدانشکده علوم ترب ،یتیترب یشناس روان یدکترا

 رانیا ز،یتبر ،زیتبر
  

  یواحدشهرام 
دانشگاه  ،یشناس و روان یتیدانشکده علوم ترب ،یتیاستاد گروه علوم ترب

 رانیا ز،یتبر ،زیتبر
 

 آذر  یاسکندر فتح
دانشگاه  ،یشناس و روان یتیدانشکده علوم ترب ،یتیاستاد گروه علوم ترب

 رانیا ز،یتبر ،زیتبر
 

  یگرگر یبدر میرح
دانشگاه  ،یشناس و روان یتیدانشکده علوم ترب ،یتیاستاد گروه علوم ترب

 رانیا ز،یتبر ،زیتبر

  چکیده
همچون  یمثبت میمفاه یساز نهیاست که رسالت آن، اصالح و نهاد یدیمثبت مدرسه محور سازه جد تیترب
 یطیعنوان مح آموزش دانش آموزان در مدرسه به قیاز طر یمیو خودتنظ یبخشش، همدل ،یشاد د،یام

 بسته یابیو اعتبار نتدوی حاضر، پژوهش از هدف. است هنجارها و ها ارزش یریادگیمناسب جهت 
مرحله  یبود. روش پژوهش برا ییششم ابتدا هیدانش آموزان پا ژهیمثبت مدرسه محور و تیترب یآموزش

 یابی ییروا یبود. برا ختهیآم یسنتزپژوه کردیبا رو یلیتحل-یفیروش توص ،یبسته آموزش نیو تدو یطراح
با پانل خبرگان  یو کمّ یفیک وهیبه ش ییمحتوا ییاز روش روا ،یصور ییبسته، ضمن استفاده از روش روا

 زانیمحتوا استفاده شد. حداقل و حداکثر م ییمحتوا و شاخص روا ییروا ینسب بیو از دو ضر ینفر ٤١
کل بسته  یمحتوا برا ییمحاسبه شد. شاخص روا ٤و  ٧۵/۰بسته  تمیهر آ یمحتوا برا ییروا ینسب بیضر

دانش آموزان  یمثبت مدرسه محور برا تیبتر ینشان داد بسته آموزش جیبه دست آمد. نتا ٦٨/۰یآموزش
 یکاربردها یالزم را برا ییاست و روا مند بهره یمناسب ییو محتوا یصور ییاز روا ییششم ابتدا هیپا

 دارد. یوهشو استفاده پژ یآموزش
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  همقدم
های مهم اجتماعی است که دانش آموزان را برای ایفای  وپرورش یکی از سازمان آموزش

(. ٤١۰۰: ٢۰٤٢کند )یحیایی، فروشانی و میهنی،  نقش مناسب در اجتماع آینده آماده می
های بالنده، سالم،  های مستعد به انسان سو تبدیل کردن انسان نظام از یک ثمربخشی این

کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در  متعادل و رشدیافته است و از سوی دیگر تأمین
(. در نگرش ٤۰: ٤١۰١های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است )صافی،  بخش

های تربیتی به نحوی است که  فراهم کردن فرصتجدید به حوزه برنامه درسی نیز تأکید بر 
(. یکی ٤٨١: ٤١۰٤پذیر تربیت کرد )ماهروزاده،  بتوان شهروندانی سالم، منعطف و مسئولیت
وپرورش مطرح است، توجه مربی و متربی به  از نکات اساسی و مهمی که در آموزش

نش )جنبه شناختی( و از را به انتقال دا« تعلیم یا آموزش»مفهوم تعلیم و تربیت است. برخی 
کنند. درواقع تربیت یا  ها )جنبه عاطفی فرد( تعبیر می به انتقال ارزش« تربیت یا پرورش»

مصرف و هماهنگ با  شمول و بدون تاریخ پرورش که استقرار یا تقویت صفات جهان
ها است، مراد اصلی است و باید از طریق تعلیم یا آموزش محقق شود )سیف  فطرت انسان

های تعلیم و تربیت  ترین دوره تحصیلی در تمام نظام (. مهم١-١: ٤١۰١قی و نادری، نرا
شود. این  جانبه فرد در این دوره، بیشتر انجام می جهان، دوره ابتدایی است؛ زیرا رشد همه

بخش تکوین شناختی، زیستی و اجتماعی کودک است و فرصت مناسبی است  دوره تداوم
یری شیوه ارتباط صحیح با دیگران و شکوفایی تدریجی برای تحصیل، تربیت و یادگ

رو نقش  (. ازاین١۰-١٤: ٤١۰٤گیری شخصیت کودک )صافی،  استعدادها و همچنین شکل
وپرورش و فراتر از همه نقش آموزش ابتدایی، در این شکوفایی مشخص و مبرهن  آموزش

 (.٤١: ٤١۰٢است )رضایی، 

گیرند با سه جنبه از محیط  آموزشی قرار میاز زمانی که دانش آموزان در متن نظام  
٤محیط شناختی"مدرسه یعنی 

٢محیط فیزیکی"، "
١محیط اجتماعی"و  "

شوند  مواجه می "
که  (، و زندگی در مدرسه به نحوی با هر سه جنبه در ارتباط است، درحالی٢۰۰١، ١)مارش

های محیط شناختی و گاه محیط فیزیکی  رسد مدارس کنونی بیشتر بر جنبه به نظر می
دهند. یکی از مشکالت مدارس، در کنار مشکالت دیگرشان، شکل و ساختار  اهمیت می
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ها نسبت به  تفاوتی آن به دانش آموزان، بی ها نسبت ها، نگرش مکانیکی آن صنعتی آن
است. فراهم  ٤ها بر سودمندی ابزاری و موارد دور از دسترس تجربه شخصی و تأکید آن

های تربیتی کاربردی  آوردن یک محیط تربیتی شایسته برای کودکان، مستلزم تدوین برنامه
 (.٤١٨: ٤١۰٧و مفید است )مهرمحمدی و همکاران، 

تربیت سنتی به دنبال ساختن یک محیط مجرد و نگاه آن به  رویکرد آموزش و 
که آموزش و تربیت مدرن سعی در ساختن یک محیط  آموزش فردی است. درحالی

چنین  ها هم (. یافته٢۰۰۵، ٢گسترده و تربیت اجتماعی فراگیران دانش است )فتسکو و کلر
باال در مقایسه با گویای برتری روش مدرن در کارکردهای شناختی )پیشرفت تحصیلی( 

و  ٤١٦١؛ رستمی نژاد، ٤١٦٧؛ جعفری کوخالو، ٢۰۰١، ١روش سنتی هستند )ساچار و فیشر
( نتایج کار پژوهشی خود را چنین نشان ٢۰۰٧) ١(. لوکاس و مورفی٤١٦١آصفی آملشی، 

سال در زمینه انسجام و وحدت بین دانش  ٤۰-٤١دادند که دانش آموزان با میانگین سنی 
بینی کننده سالمت روانی  آموزان باالترین پیش بت به تعارض و رقابت بین دانشآموزان نس

 باشد. و پیشرفت تحصیلی آنان می
شناسی مثبت با تغییر پارادایم مدارس از دید سنتی که به مشکالت  رویکرد روان 

پردازد؛ به نگرش جدیدتر و  تحصیلی مانند مشکالت بین فردی، افت و ترک تحصیل می
ها، فضایل انسانی، شادی،  های مثبت رفتاری دانش آموزان شامل توانمندی پتانسیل توجه به

، ۵صفات اخالقی، رفتار و افکار مثبت توجه دارد )شوشانی، استینمتز و کانات مایمون
روانشناسی مثبت نگر (. ٢۰۰٨، ٧؛ سلیگمن، رشید و پاکز٢۰٤٧، ٨؛ شانکلند و روزت٢۰٤٨

پردازد و به دنبال افزایش انگیزه و  افراد می ۰و بهزیستی ٦گیری شادکامی به شادی و جهت
مثبت نگر در  روانشناسیاثربخشی مداخالت  (.٢۰۰٨)سلیگمن و همکاران، اشتیاق است 

؛ ٤١۰٦)بدری گرگری، نعمتی، واحدی و طاهری، های مختلف تأیید شده است  پژوهش
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شناسی  (. مفاهیم روان٢۰٤٤؛ واترز، ٢۰٤١، ٢؛ دوکری و استپتو٢۰٤٧، ٤شوشانی و اسلون
های مختلف از جمله محیط کاری، محیط یادگیری، خانواده و اجتماع  مثبت نگر، در محیط
(. در میان نهادهای ٤١٦٨، ١و کوئیلیام ٢۰٤١، ١شده است )بوزکورت مثبت نیز بسط داده

ا شود و محصول ی ای دارد، چراکه به هدف نهایی آن مربوط می مثبت، مدرسه جایگاه ویژه
ای است  ها. مدرسه خوب مدرسه هدف نهایی مدرسه خود دانش آموزانند، یعنی انسان

های نهادی. مدرسه مثبت زندگی  ها یا فضیلت مبتنی بر تجارب مثبت و صفات و توانمندی
آموزد،  آموزد، احساس دوستی و رفاقت )نه رقابت( می آموزد، مسئولیت می می

هر فرد دارد و سپس، حرکت برای رسیدن به  هایی که گزینی بر اساس توانمندی هدف
کند و رفتارهای جامعه یار )رفتارهای پسندیده  آموزد، امیدآفرینی می اهداف را می

 (.٤١٦۰آموزد )براتی سده،  اجتماعی( را می
تواند مانعی جدی بر  که عدم برخورداری از بهداشت روانی مطلوب می با توجه به این 

انش آموزان باشد، سالمت روان دانش آموزان موردتوجه سر راه آموزش و یادگیری د
؛ معینی، بامیری، محمدی، براتی و ٢۰۰٦پژوهشگران قرارگرفته است )اتکینسون و هورنبی، 

(، مفهوم سالمت روانی ٢۰٤٤) ۵(. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی٤١۰۵رشیدی، 
هنی، ادراک چیزی فراتر از نبود اختالالت روانی است که شامل خوب بودن ذ

های بالقوه  خودکارآمدی، استقالل و خودمختاری، کفایت و خودشکوفایی توانمندی
فکری و هیجانی است. طبق این تعریف، چگونگی سازگاری فرد با محیط از عوامل مهم 

(. ژانگ، یئونگ، یانگ، چاندرا، ٤١۰١سالمت روان افراد است )فرّخ نیا و سلیمانی، 
اند که دانش آموزان آسیایی در  ( گزارش نموده٢۰٤۰) ٨و ژوداناوانگ، سوخمانی، بال 

ها در  معرض خطر ابتال به افسردگی هستند که ممکن است منجر به جلوگیری از حضور آن
ویژه  کالس درس در مدارس شود. آمارهای موجود شیوع باالی مشکالت روانی به

(. ٢۰٤۰، ٧نز و گرواند )بر درصد برآورد کرده ١۰تا  ٤٨افسردگی را در میان نوجوانان 
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(، در ٢۰٤٦) ٤بروفائرتز، مورتیرز، کیکرز، آئرباخ، کوئیچپرز، دِمیتنائر، گرین، ناک و کسلر
های اول  مطالعات خود گزارش نمودند که مشکالت روحی و روانی دانش آموزان در سال

چنین، توجهی با عملکرد پایین در ارتباط است. هم طور قابل نوجوانی بسیار شایع هستند و به
( نشان دادند که شیوع و شدت مشکالت سالمت روان در ٢۰٤٧) ٢وایت، اوزوالت و اوکوآ

یافته است و این مسائل تهدیدی برای سالمت و  میان دانشجویان و دانش آموزان افزایش
درصد از کودکان و نوجوانان  ٤٤/۰هاست. اثرات سالمت روان بر  عملکرد تحصیلی آن

که کودکان و  شود. درحالی ساالن مشاهده می ن بر روی بزرگهمانند اثرات سالمت روا
برند )گرین، گروز،  های خاصی رنج می پذیری ساالن از آسیب نوجوانان نسبت به بزرگ

 (.٢۰٤٦، ١المسل و هاون
تواند بر عملکرد تحصیلی و بهزیستی  گرا که می ازجمله مداخالت روانشناسی مثبت 

ثبت است. در این رویکرد با تأکید بر استعدادها و دانش آموزان مؤثر باشد، تربیت م
ها، توجه و تمرکز کردن بیشتر به مسائل و احساسات مثبت و  سازی شادی ها، بهینه توانایی

ی شخصی، و افزایش ارتباطات مثبت که یکی  منع کردن احساسات منفی از ورود به حیطه
افراد تأثیر مثبتی گذاشت  توان بر سالمت روان از مبانی رویکرد مثبت نگر است، می

(. تربیت مثبت مدرسه محور ٢۰٤۰، ١؛ وود و جوزف٢۰٤١)سلیگمن و سیکزنت میهالی، 
گیرد که منجر به بهبود بهزیستی و سالمت ذهنی دانش  هایی شواهد محور را در برمی برنامه

(. تربیت مثبت بر ٢۰٤۵، ۵شود )متیو، وایت و سیمون موری آموزان در سطح مدرسه می
شده  آوری، بهزیستی و شادکامی طراحی ساس بهداشت روان و بهزیستی، با تمرکز بر تابا

هایی از قبیل توسعه اهداف  (. در تربیت مثبت، معلمان از روش٢۰٤٦، ٨است )فرگوسن
که در مدل سنتی، معلمان،  کنند. درصورتی آموز و ایجاد انگیزه استفاده می فردی دانش

های استانداردشده  دادند و تأکیدشان بر آزمون رفت سوق میدانش آموزان را به سمت پیش
جای اینکه در دانش آموزان رقابت ناسالم علیه یکدیگر ایجاد کند، از  بود. تربیت مثبت، به

برد. در این رویکرد، معلم برای دانش آموزان احترام قائل  یادگیری مشارکتی بهره می
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شوند )شوشانی و  ارزش هستند و دیده می آموزند که با شود و دانش آموزان نیز می می
(. مدل تربیت مثبت دارای ابعاد زیر است: روابط مثبت، هیجانات مثبت، ٢۰٤٧اسلون، 

 ٢(. وایت و کرن٢۰٤۰، ٤سالمت مثبت، درگیری مثبت، تالش مثبت و هدف مثبت )بِلِیک
ی دانش ( در پژوهشی تأثیر تربیت مثبت را بر بهبود بهزیستی و موفقیت تحصیل٢۰٤٦)

اند از: بهبود کارهای گروهی، مدیریت  آموزان نشان دادند. مزایای تربیت مثبت عبارت
های  سازی ارزش هیجانات، پذیرش و تعهد، کمک خواهی، مهربانی با دیگران و نهادینه

(. پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان را به ادامه تالش برای ٢۰٢۰، ١اساسی )رابینسون
حال، برای تعداد کمی از  دهد. بااین نفس می ها اعتمادبه به آنیادگیری تشویق کرده و 

ها  شوند، شکست آن کودکان که در تالش برای دستیابی به برنامه درسی موفق نمی
شود  نفسشان را تضعیف کرده و باعث ایجاد ترس و دلسرد شدن از تالش بیشتر می اعتمادبه

رائه یک هویت مثبت به کودکان برای (. ا٤١۰٨، ۵؛ سانت٢۰٤٨، ١)الرشیدی، فان و اِنگو
(. ٤١٦٧، ٨باشد )لیندنفیلد تر از هر چیز دیگری در کالس درس می موفقیت در آینده، مهم

آموز با معلم و همساالن )آزادی ده بیدی و فوالدچنگ،  منابع حمایتی از قبیل ارتباط دانش
امامقلی، کدیور و اجتماعی دانش آموزان )-(، جوّ مثبت مدارس و شایستگی هیجانی٤١۰٦

 ( از عوامل بهبود درگیری تحصیلی است.٤١۰٦شریفی، 

هایی که در  های اجتماعی و بزهکاری استفاده از روش تربیت مثبت از میزان بدرفتاری 
در جهانی که تأکید بر رفاه و (. ٤١٦٨کاهد )لتهام،  رو هستیم، می این روزگار با آن روبه

های تربیتی  توان گفت آموزش مهارت فته است، میگرا افزایش یا وپرورش مثبت آموزش
ای برای آموزش ذهن و قلب باشد. سیستم آموزشی  تواند وسیله در کنار بعد دانشی آن می

ها را مدنظر قرار داده باشد  وپرورش مبتنی بر ارزش آموز محور و آموزش که پرورش دانش
نگر، خواستار  انداز آینده این چشمای روشن را در پی داشته باشد. رسیدن به  تواند آینده می

مشارکت مداوم کل کودکان و یک محیط مدرسه است. برنامه تربیت مثبت مدرسه محور 
های تربیتی مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر هستند. این  شامل آموزش مفاهیم و مهارت
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4. Alrashidi, Phan & Ngu 

5. Sonnet 

6. Lindenfield 
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که  تر و ایجاد یک فرهنگ و فضا طور متقابل بر شکل جمعی بزرگ ها به مفاهیم و مهارت
تواند  گذارد. درنهایت، تربیت مثبت مدرسه محور می تواند خودکفا باشد، اثر می می
گرای آموزشی منجر به تجهیز مسیری برای  های درسی مثبت عنوان پایه و اساس برنامه به

سالمت روان و شکوفایی گردد. لذا طراحی بسته آموزشی تربیت  رسیدن دانش آموزان به
 دانش آموزان ابتدایی از اهمیت زیادی برخوردار است.مثبت مدرسه محور برای 

های آموزشی و  های زیادی در خصوص تولید برنامه های اخیر پیشرفت هرچند در دهه
شده  انجام مدرسه محور شناسی مثبت نگر یا تربیت مثبت شناختی با محوریت روان روان

شناسی مثبت  صی از مفاهیم روانهای خا با تمرکز برجنبه ها حال بیشتر این برنامه است، بااین
آوری، بهزیستی، شادکامی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان )فرگوسن،  نگر مانند تاب

اند. این در حالی است که بر اساس برخی از  شده طراحی (٢۰٤٦و وایت و کرن،  ٢۰٤٦
های  (، تربیت مثبت مدرسه محور کلیه حوزه٢۰٢۰و رابینسون،  ٢۰٤۰)بِلِیک، ها  نظریه

گیرد. در کشور ما  های تحصیلی و اجتماعی در برمی شناخت، هیجان و عمل را در عرصه
های آموزشی مبتنی بر روانشناسی  ها و پروتکل هایی در خصوص تدوین بسته نیز تالش

های یکانی زاد، گل محمد نژاد  توان به پژوهش مثبت نگر انجام شده است؛ ازجمله می
(، بدری گرگری، ٤١۰۵آلبویه، طباطبایی و طباطبایی )(، ٤١۰٧بهرامی و سلیمان نژاد )

آبادی، ارجمندنیا و  (، رعیت ابراهیم٤١٦٦(، براتی سده )٤١۰٦نعمتی، واحدی و طاهری )
( و فرنام و ٤١۰٨(، علوی، قدم پور، و غضنفری )٤١۰٨(، صادقی و بیرانوند )٤١۰١افروز )

های آموزشی مذکور عمدتاً  پروتکلها و  ( اشاره کرد. باوجوداین، بسته٤١۰٨مددی زاده )
ها  یک از آن ها معطوف بوده و در هیچ شناسی مثبت نگر و روش به برخی از مفاهیم روان

که  با توجه به این صورت جامع به جوانب تربیت مثبت مدرسه محور توجه نشده است. به
های  روشترین وظایف روانشناسان تربیتی، تحقیق و پژوهش در خصوص ارائه  یکی از مهم

گوناگون جهت پیشبرد بهتر اهداف آموزشی و تربیتی است، دو سؤال اصلی در این 
توان بسته آموزشی تربیت مثبت مدرسه محور برای دانش  آیا می -٤»اند از:  پژوهش عبارت

شده از اعتبار مناسبی  آیا بسته آموزشی طراحی -٢آموزان پایه ششم ابتدایی طراحی کرد؟ 
 «ر است؟جهت اجرا برخوردا
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 شناسی پژوهش روش
این پژوهش در دو مرحله کلی اجرا شد. در مرحله اوّل پژوهش، برای تبیین چارچوب 
مفهومی توانمندسازی مبتنی بر تربیت مثبت مدرسه محور و همچنین، طراحی و تدوین بسته 

تحلیلی با رویکرد سنتزپژوهی از نوع سنتزپژوهی آمیخته -آموزشی، از روش توصیفی
( استفاده شد. سنتزپژوهی آمیخته، مرور سیستماتیکی ٢۰۰٨)سندلووسکی، ولیس و باروسو، 

های تجربی را ترکیب  ای مشترک از پژوهش است که نتایج مطالعات کیفی و کمّی حوزه
های  های پژوهش ترکیبی که موضوع مجموعه داده کند. در مقایسه با دیگر روش می

های آن از  )برای مثال، مصاحبه و مانند آن( است، داده های کمّی و کیفی ترکیبی از داده
آید  های تجربی به دست می های مطالعات کمّی و کیفی اولیه و از پژوهش یافته

های ترکیبی دیگر و  تر از روش (. نتایج آن دقیق٢۰۰٨)سندلووسکی، ولیس و باروسو، 
تعیین عناصر فعال،  های رقیب و هدف آن توسعه خالصه شواهد و نظریه و قضاوت نظریه

هاست  اثربخشی و پیوندهای ضعیف در زنجیره انجام مداخالت، برنامه و سیاست
(. در تعیین مراحل سنتز پژوهی نظرات ٢۰٤٢)سندلووسکی، ولیس، لیمن و کرندل، 

 ( مراحل هفت گانه زیر را مطرح کرده است.٤۰٦٤مختلفی مطرح شده است اما هرد )
 شناسایی منابع دست اول. -
 بازنگری و تحلیل مفهومی عناصر اصلی. -
های اطالعات برای الگوی مطلوب بر اساس الگوهای تحلیل  شناسایی خوشه -

 مفهومی.
 در کنار هم قرار دادن اطالعات در درون هر دسته. -
ی نهایی به  ها به اعتبار الزم برسند و بیانیه ترکیب تا دسته-ای مکرر از تحلیل چرخه -

 دست آید.
 ها برای کاربست مورد نظر. کردن دسته مرتب -
 (.٤۰۰٤تفسیر مطالب ترکیبی )به نقل از مارش،  -

شده و  در مرحله دوم پژوهش و پس از بازبینی و اصالح برنامه طراحی و تدوین
منظور بررسی روایی  منظور روایابی آن از روش روایی صوری و محتوایی استفاده شد. به به

نظران و کارشناسان موضوع  حبه نیمه ساختاری با صاحبصوری به شکل کیفی، از مصا
استفاده شد. محتوا و شیوه تدریس بسته آموزشی در پانل تخصصی متخصصین موردبررسی 
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ها  قرارگرفته و تحلیل و ترکیب گردید و برای تعیین اعتبار الگوی پیشنهادشده، نظرات آن
ی تحلیل شد. برای تعیین ضریب آوری و نتایج با روش کیف با مصاحبه نیمه ساختاری جمع

جهت تبدیل قضاوت کیفی متخصصان به  ٢بسته آموزشی از روش الوشه ٤روایی محتوایی
منظور به  است. به -٤+ تا ٤کمیت استفاده شد. در این روش، ضریب روایی محتوایی بین 

نفر از متخصصان روانشناس  ٤١دست آوردن ضریب روایی محتوایی بسته آموزشی، از 
ای  درجه شده را با توجه به مقیاس سه ه شد تا مراحل و محتوای برنامه طراحیخواست

بندی کنند. برای محاسبه شاخص روایی  ( درجه۰( و غیرضروری )٤(، مفید )٢ضروری )
( استفاده شد. در این روش، با توجه به تعداد افراد ٤محتوایی بسته آموزشی از فرمول )

در  ۵٤/۰ل برای تأیید اعتبار محتوایی اجزاء بسته آموزشی قبو گروه پانل، حداقل مقدار قابل
 (.٤۰٧۵نظر گرفته شد )الوشه، 

 
 (٤فرمول )

      
    

 

 
 

 

 

 
 =CVR ضریب روایی محتوایی 
تعداد داورانی که جلسات و محتوی جلسه آموزشی را ضروری تشخیص      =

 .دهند می
 =N تعداد کل داوران 

های نظری  متناسب با پژوهش جامعه مطالعاتی بخش طراحی و تدوین بسته آموزشی، 
المللی بود  و روش تحقیق سنتزپژوهی، شامل بررسی تمام مدارک معتبر در سطح ملی و بین

که به نحوی اطالعات و دانش مفیدی راجع به مبانی نظری، چارچوب و عناصر الگوی 
جامعه آماری مربوط به (. ٤١۰۵ند )قاسم تبار، ده موضوع پژوهش در اختیار قرار می

شناسی تربیتی،  های روان نظران و متخصصان حوزه روایابی برنامه، مشتمل بر کل صاحب
ریزی درسی شاغل در مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی بودند که با  تعلیم و تربیت و برنامه

نفر  ٤۰متخصص ) ٤١تعداد گیری مالکی،  گیری هدفمند و مبتنی بر روش نمونه روش نمونه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. content validity ratio (CVR) 

2. lawshe 
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ریزی  نفر در حوزه برنامه ٢نفر در حوزه تعلیم و تربیت و  ٢شناسی تربیتی،  در حوزه روان
عنوان نمونه و اعضای پانل اعتباربخشی انتخاب شدند. این متخصصان یا آثار  درسی( به

ان پایه علمی یا تجربیات عملی در حوزه مطالعاتی خود یا تجربه کافی کار با دانش آموز
ششم ابتدایی را داشتند. همچنین، در انتخاب این افراد سعی شد تا حد امکان نگاه 

شناسی  شناسی مدرسه و روان های علوم تربیتی، روان ای داشته باشند و از حوزه رشته بین
 کودک و نوجوان دارای اطالعات نسبی باشند.

 ها یافته
ابتدا، برای اند.  های تحقیق بر اساس مراحل مختلف سنتزپژوهی به شرح زیر ارائه شده یافته

ی  اول، مقاالت، کتب و اسناد مرتبط با موضوع، محدود به سه دهه شناسایی منابع دست
های اطالعاتی و مراکز نگهداری منابع مکتوب گردآوری  گیری از پایگاه گذشته، و با بهره

اطالعاتی مورداستفاده شامل اسکوپوس، وب آو ساینس، پاپ مد، علوم  های شد. پایگاه
، موارد مرتبط ٤گیری نظری جهان اسالم و جهاد دانشگاهی بودند. با استفاده از روش نمونه

های تحقیق این  با موضوع تحقیق انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظری در پاسخ به سؤال
مطالعات و مقاالت، نزدیک بودن عنوان یا موضوع های ورود  کار ادامه یافت. مالک

ها به  ها بود. مطالعاتی که موضوع آن موردپژوهش به پژوهش حاضر و سال انتشار آن
ها بیش از پانزده سال گذشته بود،  موضوع پژوهش حاضر نزدیک نبودند و یا سال انتشار آن

اوری و تجارب کشورها سپس، با مطالعه مبانی نظری، ماهیت فن از مطالعه خارج شدند.
در مرحله بعد، نسبت به تعیین  منطق و ساختار الگوی موردنظر کشف و شناسایی شد.

های عناصر اقدام و الگوی پیشنهادی در یک فرایند تحلیل و ترکیب در قالب  ویژگی
های موضوع پژوهش خالصه و ارائه شد. سپس برای تعیین  جداولی از اطالعات و ویژگی

کارگیری مفاهیم روانشناسی  لگوی پیشنهادی با وضعیت موجود، میزان بهمیزان تطابق ا
شده و با ترکیب مضامین پرکاربرد در بسته آموزشی تربیت مثبت مدرسه  مثبت نگر ارزیابی

ها  محور، مضامین اصلی استخراج گردید که در تدوین محتوای بسته آموزشی از آن
تبط باتربیت مثبت مدرسه محور موجود در ، مضامین پرتکرار مر٤استفاده شد. در جدول 

 اسناد و منابع علمی ارائه شده است.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. theoretical sampling 



 93 |و همکاران سما سادات 

پرتکرار مرتبط با بسته آموزشی تربیت مثبت مدرسه محور در اسناد و منابع  مضامین -9جدول 
 علمی

 اسناد و منابع علمی مضامین اصلی

خودآگاهی، 
شناخت افکار، 
 احساس و رفتار

 
خودباوری، 

بینی و  خوش
 نفس عزت

 
 

 مثبت اندیشی
 
 
 
 
 

ها و  اهمیت هیجان
افکار مثبت در 

 تحصیل
 
 
 
 
 

آوری و  تاب
های حل  روش

 مسئله
 
 
 

امید افزایی، 
قدردانی و 
 شکرگزاری

(، ٤۰۰١(، گلمن و راکفلر گروالد )٢۰٤١(، نف )٢۰٤٨(، ایوتزان و لوماس )٢۰٤٦آنتویین )
(، ریویک، گیلهام، ٢۰٤١(، رشید و سلیگمن )٢۰٤٤(، نوبل )٤١۰١هوتزل )به نقل از سوری، 

 (٢۰۰۵(، سلیگمن و همکاران )٢۰٤١چاپلین و سلیگمن )
 

کاسل  (،٢۰۰١(، کوئیلیام )٢۰۰٨، سلیگمن، رشید و پارک )(٤١۰٨ی )علوی، قدم پور و غضنفر
، (٤١۰٧سلیقه )(، ٢۰٤٤(، مارکوس، پیس ریبیرو و لوپز )٤١۰٢سلیگمن )(، ٤١۰٧و کورسینی )

(، سین و ٢۰۰۵(، اسنایدر )٢۰۰۰(، فرو، کاشدان و یورکوئیز )٢۰۰۵تاپینن تانر و همکاران )
 (٢۰٤١)(، رشید و سلیگمن ٢۰۰۰لیومبرسکی )

 
(، ٢۰۰١(، کوئیلیام )٢۰۰٧(، دورالک و ویزبرگ )٢۰٤١ریویک، گیلهام، چاپلین و سلیگمن )

(، تاپینن تانر و همکاران ٢۰۰٨(، کار )٢۰٤٨(، ایوتزان و لوماس )٢۰۰۵سلیگمن و همکاران )
و (، دستغیب ٢۰۰۵اسنایدر )(، ٤١۰٧یکانی زاد، گل محمد نژاد بهرامی، و سلیمان نژاد ) (،٢۰۰۵)

جعفر طباطبایی و جعفر (، ٢۰٤٦(، آنتویین )٢۰٤۵(، لیوبومیرسکی و الئوس )٤١۰٤همکاران )
 (٢۰۰۰(، سین و لیومبرسکی )٢۰٤١رشید و سلیگمن )(، ٤١۰٨طباطبایی )

 
( ریویک، گیلهام، چاپلین و ٢۰۰٧( دورالک و ویزبرگ )٤۰۰١گلمن و راکفلر گروالد )

شریفی و (، ٢۰۰۵(، سلیگمن و همکاران )٤١۰١ی، (، هوتزل )به نقل از سور٢۰٤١سلیگمن )
(، محمدی و ٤١۰٧کربالیی پور )(، ٢۰۰٨(، کار )٢۰٤٨ایوتزان و لوماس )(، ٤١۰٦رضاخانی )

(، وایت و کرن ٢۰٤۰(، ژانگ و همکاران )٢۰٢۰(، رابینسون )٢۰٤١والبورگ )(، ٤١۰٦کیائی )
(، وای چون چری ٢۰٤٦مکاران )، روساریو و ه(٤١۰٦آزادی ده بیدی و فوالدچنگ )(، ٢۰٤٦)

(، ٢۰٤۰(، بلیک )٢۰٤٦(، بوفائرتز و همکاران )٢۰٤٦(، گرینه و همکاران )٢۰٤٦آئو و کندی )
 (٤١۰١(، آرین فر و همکاران )٢۰٤٨الرشیدی، فان و انگو )

 
(، فرناندز ٢۰٤١ریویک، گیلهام، چاپلین و سلیگمن )(، ٤١۰٨علوی، قدم پور و غضنفری )

نیکوترا و آن لیزر (، ٢۰۰۵(، تاپینن تانر و همکاران )٢۰۰٨(، کار )٢۰٤٨و وایت )(، ماتیو ٢۰٤٨)
یوسف وند، قدم پور، صادقی و (، ٢۰٤٤(، برنارد و و والتون )٢۰٤٤لی واترز )(، ٤١۰٧مایرا )

بدری گرگری، نعمتی، واحدی و طاهری (، ٤١۰١آرین فر و همکاران )(، ٤١۰٦غالمرضایی )
 (٢۰٤٦کاران )روساریو و هم(، ٤١۰٦)

 
(، تاپینن تانر و ٤١۰٢(، سلیگمن )٢۰۰۵(، سلیگمن و همکاران )٢۰۰٨سلیگمن، رشید و پارک )

(، ٢۰٤١رشید و سلیگمن )(، ٤١۰٦بدری گرگری، نعمتی، واحدی و طاهری )(، ٢۰۰۵همکاران )
 (٤١۰١(، نجفی و همکاران )٢۰٤٤(، نوبل )٢۰۰۰ریو و کی یس )
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 اسناد و منابع علمی مضامین اصلی

 
هدفمندی و 

داشتن معنا در 
 زندگی

 
 

 همدلی و بخشش
 
 
 
پذیری  مسئولیت

اجتماعی و 
ارتباطات مثبت 

 بین فردی
 
 

پرورش 
های  ارزش

اخالقی، 
های  توانمندی

 منشی و غرقگی

 
(، سلیگمن و همکاران ٤١۰١(، هوتزل )به نقل از سوری، ٢۰۰٨)سلیگمن، رشید و پارک 

(، فرو، کاشدان و ٢۰۰۵(، اسنایدر )٤١۰٢(، سلیگمن )٢۰٤٨(، ایوتزان و لوماس )٢۰۰۵)
(، ریو و کی یس ٢۰٤٧(، دندریدج )٢۰٤۵(، پزنت )٢۰٤١(، دوکری و استپتو )٢۰۰۰یورکوئیز )

 (٢۰٤١(، رشید و سلیگمن )٢۰۰۰)
 

شوشانی و همکاران (، ٤١۰٧سلیقه )(، ٤١۰٢(، سلیگمن )٢۰۰٨و پارک )سلیگمن، رشید 
بدری (، ٢۰٤١(، رشید و سلیگمن )٢۰۰۰(، ریو و کی یس )٢۰٤٨(، ماتیو و وایت )٢۰٤٨)

 (٢۰٤٦وای چون چری آئو و کندی )(، ٤١۰٦گرگری، نعمتی، واحدی و طاهری )
 

(، هوتزل )به نقل ٤۰۰١( ف گلمن و راکفلر گروالد )٢۰٤١ریویک، گیلهام، چاپلین و سلیگمن )
کاسل (، ٢۰٤٨(، ایوتزان و لوماس )٢۰٤١(، نف )٢۰۰۵(، سلیگمن و همکاران )٤١۰١از سوری، 

(، ٢۰٤٨(، ماتیو و وایت )٢۰٤٦(، آنتویین )٢۰٤٨شوشانی و همکاران )(، ٤١۰٧و کورسینی )
(، ٢۰۰۰(، فرو، کاشدان و یورکوئیز )٢۰۰٧(، آدلی بو )٢۰۰۰ریو و کی یس ) (،٢۰٤٤نوبل )

بدری گرگری، (، ٢۰٤۵(، ویلکینس و همکاران )٢۰٤۵(، تیان و زئو )٢۰٤٤برنارد و و والتون )
 (٤١۰٦امامقلی، کدیور و شریفی )(، ٢۰٤١رشید و سلیگمن )(، ٤١۰٦نعمتی، واحدی و طاهری )

 
(، ماتیو و وایت ٤١۰٢(، سلیگمن )٢۰٤٨ایوتزان و لوماس ) (،٢۰۰٧دورالک و ویزبرگ )

بدری گرگری، نعمتی، واحدی و (، ٢۰٤١(، رشید و سلیگمن )٢۰۰۰(، ریو و کی یس )٢۰٤٨)
 (٤١۰٦طاهری )

درنهایت، مضامین اصلی بسته آموزشی و زمان موردنیاز برای آموزش برگرفته از منابع 
(، مثبت ٢۰٤٤، ٤)نوریش، رابینسون و ویلیامز کتبی همچون الگوی مدارس گیالنت گرمار

(، فنون ٤١۰۰ترجمه براتی سده و صادقی،  ٢۰۰١گرایی )کوئیلیام،  اندیشی و مثبت
های  ( و مقاالت و طرح٤١۰٤ترجمه براتی سده،  ٢۰۰۰موئی، -گرا )مگیار روانشناسی مثبت

؛ ٢۰٤٦رن، ؛ وایت و ک٢۰٤۰؛ بِلِیک، ٢۰٤٦پژوهشی داخلی و خارجی بود )فرگوسن، 
؛ ٤١۰١؛ ساندرز، ٤١۰١؛ چم زاده قنواتی، ٤١۰١؛ آرین فر، کتانی و عابدی، ٢۰٢۰رابینسون، 

؛ ضرغامی و ٤١۰١؛ شهیدی و منشئی، ٤١۰٤؛ کانگ یوجنی و همکاران، ٤١۰٧سلیقه، 
؛ ٤١٦۵؛ فتی و کاظم زاده عطوفی، ٤١۰٨؛ علوی، قدم پور و غضنفری، ٤١۰١عالقبند راد، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Norrish, Robinson & Williams 
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؛ کریمی و ٤١٦۵؛ فتی، موتابی، محمدخانی و کاظم زاده عطوفی، ٤١٦۵فتی و موتابی، 
 (.٤١۰١و هوپر،  ٤١۰٤؛ میر کمالی، ٤١۰۵روشنایی، 

عنوان یک مهارت در  در این بسته آموزشی، هر مضمون تربیت مثبت مدرسه محور به 
ها را  نظر گرفته شده است که دانش آموزان پایه ششم برای توانمندسازی خود باید آن

کسب کنند. این بسته آموزشی مشتمل بر یک کتاب راهنمای آموزشی برای مطالعه و 
استفاده مربیان و معلمان دانش آموزان پایه ششم ابتدایی و یک کتاب کار عملی مخصوص 
برای دانش آموزان است. محتوای بسته با رویکرد موضوع محور و بر اساس اهداف مربوطه 

منظور تثبیت یادگیری به دانش  ی هر جلسه، تکالیفی بهدهی شده است. در انتها سازمان
شود. این بسته با تأکید بر تربیت مثبت مبتنی بر مدرسه، برخالف اکثر  آموزان ارائه می

های پیشین که تنها بر یک یا چند مفهوم  های آموزشی در پژوهش رویکردها و برنامه
د زیادی از مفاهیم کاربردی برای شناسی مثبت نگر تأکید داشتند، بر تعدا محدود از روان

دانش آموزان پایه ششم ابتدایی تأکید دارد. همچنین، با توجه به مدرسه محور بودن این 
استفاده خواهد  بسته آموزشی، برای دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بسیار سودمند و قابل

 بود.
توسط دانش  های مربوط به تربیت مثبت هدف کلی این بسته آموزشی، کسب مهارت 

های  ها در موقعیت کارگیری مؤثر و کارآمد این مهارت آموزان پایه ششم ابتدایی و به
مختلف تحصیلی و مشاهده تغییرات مثبت تربیتی و رفتاری این دانش آموزان است. خالصه 

 شده است. ارائه ٢های آموزش تربیت مثبت مدرسه محور در جدول  جلسه

 تربیت مثبت مدرسه محور. خالصه جلسات آموزشی 5جدول

 جلسه هدف محتوا

آمد گویی و  آشنایی با دانش آموزان، تعیین اهداف، قوانین آموزشی خوش
ای بر تربیت مثبت، اجرای  معارفه، تعیین اهداف و قوانین آموزشی، مقدمه

 آزمون پیش

معارفه و اجرای 
 آزمون پیش

 اول

کاربرگ "استفاده از آموزش خودآگاهی، شناخت افکار، احساس و رفتار با 
 "افکار روزمره من

 دوم خودآگاهی

های عملی:  نفس با استفاده از فعالیت بینی و عزت آموزش خودباوری، خوش
، "نقاط ضعف من توانایی تجسم بصری"، "بینم؟ خودم را چگونه می"
 "شناسم؟ چقدر خودم را می"و  "عالیق و استعدادها"

بینی و  خودباوری، خوش
 نفس عزت

 سوم
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 جلسه هدف محتوا

و  "های باورهای ناکارآمد کارت"آموزش مثبت اندیشی با استفاده از 
 "های تفکر واقع بینانه پرسش"کاربرگ 

 چهارم مثبت اندیشی

ها و افکار مثبت در تحصیل از طریق  آموزش در زمینه اهمیت هیجان
 گام تنظیم هیجانی به آموزش گام

ها و افکار  اهمیت هیجان
 مثبت در تحصیل

 پنجم

 "گویی قصه"و  "آموزش تکنیک تنفس عمیق"آوری از طریق  ابآموزش ت
آموزش بارش فکری در مورد "های حل مسئله از طریق  و آموزش روش

عینک "و بازی  "ها در زندگی روزمره با آن درگیر هستند مشکالتی که بچه
 "مثبت

های  آوری و روش تاب
 حل مسئله

 ششم

، آموزش "تکمیل جمالت ناتمام"آموزش امید با استفاده از فعالیت عملی 
قلک "و آموزش شکرگزاری با استفاده از  "نگاری نامه"قدردانی از طریق 

 "دفتر نگارش شکر خانواده"و  "شکر

امید افزایی، قدردانی و 
 شکرگزاری

 هفتم

بحث و "آموزش اهمیت هدفمندی و داشتن معنا در زندگی با استفاده از 
 "گویی هقص"و  "گفتگو از طریق بارش فکری

هدفمندی و داشتن معنا 
 در زندگی

 هشتم

، آموزش بخشش با "پانتومیم احساسات"آموزش همدلی از طریق اجرای 
 "کاردستی قلب بخشنده برای روز بخشش"استفاده از 

 نهم همدلی و بخشش

انیمیشن آموزش قوانین  "وسیله پذیری اجتماعی به آموزش مسئولیت
چگونگی برقراری ارتباطات مثبت بین فردی ، آموزش در زمینه "شهروندی

های مخصوص )برای  استفاده از کاربرگ"های عملی:  از طریق فعالیت
 "ارتباط چهره به چهره "و  "داشتن روابط خوب با دیگران(

پذیری اجتماعی  مسئولیت
و ارتباطات مثبت بین 

 فردی
 دهم

استفاده از های منشی و غرقگی با  های اخالقی، توانمندی پرورش ارزش
آموزش از طریق حلقه کندوکاو )آموزش فلسفه به "فعالیت عملی 

 "کودکان(

های  پرورش ارزش
های  اخالقی، توانمندی

 منشی و غرقگی
 یازدهم

 آزمون ها و اجرای پس بندی جلسات، پاسخگویی به پرسش جمع
بندی جلسات و  جمع

 آزمون اجرای پس
 دوازدهم

ای از یکی از جلسات در جدول  ها در جلسات آموزشی، نمونه فعالیتبرای آشنایی بیشتر با 
 ارائه شده است. ١
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 ای از جلسات آموزشی تربیت مثبت مدرسه محور . نمونه3جدول
جلسه 
 هفتم

 امید افزایی، قدردانی و شکرگزاری

 ها در زندگی آشنایی با مفاهیم امیدواری، قدردانی و شکرگزاری؛ و اهمیت آن هدف

 محتوا

شود. امید، گرایش به چیزی و ایمان به امکان وقوع  ابتدا مفهوم امید برای دانش آموزان توضیح داده می 
 اند از: آن است. فواید امید عبارت

 * اطمینان به آینده. 
 های ناتمام. * خالقیت برای آغاز دوباره فعالیت 
 صورت موقت. * توانایی زندگی دشوار به 
 * تمرکز فعال بر هدف. 
 «.توانم من می»* تفکر مثبت به  

 : تکمیل جمالت ناتمام٤فعالیت عملی 
شود. از دانش آموزان  در این بخش، کاربرگی شامل تعدادی جمالت ناقص به دانش آموزان داده می 

رسد، یادداشت کنند. سپس،  ای را که به ذهنشان می شود که جمالت مثبت و امیدوارانه درخواست می
شان را برای همه خوانده و پیرامون جمالت امیدبخش، بحث و  یادداشت شده چند داوطلب جمالت

 گفتگو صورت گرفت. نمونه کاربرگ در زیر آورده شده است:
 ................................ من امیدوارم در آینده................................................. 
  هایم را در  توانم نمره .................................................... میمن از طریق

 درسی که ضعیف هستم، افزایش دهم.

 ................. من در برخورد با مشکالت زندگی............................................... 

 ................... من اهدافی در زندگی دارم که................................................ 

 توانم ............................................................. من می................................... 

تر بوده و روابط  ها در زندگی شادتر و راضی شود که با قدردانی کردن، آن ها توضیح داده می به بچه 
بریم و وقتی حس  تری خواهند داشت. هنگام قدردانی، ما از اتفاقات مثبت زندگی لذت می اجتماعی قوی

کنیم. هرچه ما بیشتر  ها برقرار می کنیم، یک ارتباط قوی با آن شناسی خودمان را به دیگران ابراز می حق
و روابط رساندن به دیگران داریم  قدردان محبت دیگران باشیم، خودمان بیشتر سعی در کمک و یاری

 دوستانه بیشتری داریم و کمتر تنها خواهیم بود.
 نگاری : نامه٢فعالیت عملی 

ای نوشته و از ایشان بابت زحماتی که برایشان  شود برای معلم خود نامه از دانش آموزان درخواست می 
وانند. از شود تا نامه خود را در کالس بخ اند، تشکر و قدردانی کنند. از داوطلبان درخواست می کشیده

 بقیه هم خواسته شد تا نظراتشان را پیرامون نامه مذکور بیان کنند.
شود که شکرگزاری )قدرشناسی(، احساس قدردانی برای هدایا یا  به دانش آموزان توضیح داده می 

 اند از: هاست. فواید شکرگزاری عبارت نیکی
 تر کردن روابط با دیگران. * عمیق 
 ت.* احساس ارزشمندی و امنی 
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جلسه 
 هفتم

 امید افزایی، قدردانی و شکرگزاری

 * درک اهمیت روابط. 
 * پرورش وابستگی متقابل 

 : قلک شکر١فعالیت عملی 
خواهد یک قلک قدردانی درست کنند. تعدادی ژتون  در این فعالیت، مربی از دانش آموزان می 

گوید هر دفعه که احساس  ها می )استیکرهای موردعالقه کودک یا کارت امتیاز( هم تهیه کنند. به آن
ها را داخل قلک بیاندازند. سپس از خودشان بپرسند: چه چیزی باعث  ند، یکی از ژتونقدرشناسی داشت

دهیم که  شد امروز بخندم؟ چه اتفاق خوبی برایم افتاد؟ چه کسی به من کمک کرد؟ به کودکان یاد می
 چطور در مورد این سؤاالت فکر کند و به ازای هر پاسخ یک ژتون داخل شیشه بیاندازد. وقتی قلک پر

 گذارند. هایشان در میان می شان را با همکالسی شد، آن را به کالس آورده و حس شادی و قدردانی
 : دفتر نگارش شکر خانواده١فعالیت عملی

شان  ای تهیه کنند و در آن لیست شکرگزاری از اعضای خانواده گوید دفترچه مربی به دانش آموزان می 
دهد، آن را در دفترچه  ای به شما می ز اعضای خانواده هدیهکه یکی ا را یادداشت کنند. مثالً هنگامی

 مخصوص یادداشت کنید.

 تکالیف

ها خواسته شد حداقل سه جمله  الف( یادداشت کردن جمالت امیدبخش: برای تکلیف خانگی، از آن
مربوط جای نوشتن جمالت، نقاشی  توانند به امیدبخش نوشته و جلسه بعد همراه خود به کالس آورند. می

 به آن را بکشند.
ها بابت  ای نوشته و از آن ب( نوشتن نامه قدردانی: از دانش آموزان خواسته شد برای والدین خود نامه

صورت انشاء بنویسند و آن را  اند، تشکر و قدردانی کنند. بهتر است نامه را به زحماتی که برایشان کشیده
خواهیم نامه خود را در کالس خوانده و  ند نفر داوطلب میدر منزل برای والدین بخوانند. جلسه بعد، از چ

 در مورد واکنش والدینشان بعد از شنیدن نامه برایمان توضیح دهند.
شود در منزل قلک قدردانی درست کنند. از  ج( ساخت قلّک قدردانی: از دانش آموزان درخواست می

هایشان نشان  س بیاورند و به همکالسیشده خود را به کال خواهیم جلسه بعد قلک ساخته داوطلبان می
 دهند.

کرده و در صورت  شود در منزل دفترچه شکر تهیه د( دفترچه شکرگزاری: از دانش آموزان درخواست می
 تمایل، آن را به کالس آورده و به بقیه دانش آموزان نشان دهند.

 روایابی بسته آموزشی
بررسی روایی صوری بسته آموزشی،  اعضای پانل خبرگان ضمن در مرحله اوّل روایابی، 

صورت مبسوط و کتبی اعالم کردند که پس  نظرات اصالحی خود در خصوص بسته را به
منظور بررسی روایی  شده برنامه مجدداً به ها، متن نهایی و اصالح از اِعمال نظرات آن

روایی  محتوایی بسته به شکل کمّی در اختیار همان اعضای پانل قرار گرفت. مقادیر ضریب
بسته آموزشی جلسات و محتوای ها و نتایج پذیرش یا رد  ، میانگین عددی قضاوتمحتوایی
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ارائه شده  ١تربیت مثبت مدرسه محور مربوط به هر جلسه آموزشی به تفکیک در جدول 
 است.

 بسته آموزشی تربیت مثبت مدرسه محور. روایی محتوایی 5جدول

 CVR سؤال

میانگین 
عددی 

 ها قضاوت

 پذیرش
 یا رد

آمد گویی و معارفه، تعیین اهداف و  خوشآیا محتوای جلسه اول )-٤
( متناسب با اهداف بسته ای بر تربیت مثبت قوانین آموزشی، مقدمه

 آموزشی است؟
شده در جلسه اول  دقیقه( با محتوای مطرح ١۰آیا مدت جلسه )-٢

 متناسب است؟
احساس و خودآگاهی، شناخت افکار، آیا محتوای جلسه دوم ) -١

 ( متناسب با اهداف بسته آموزشی است؟رفتار
شده در جلسه دوم  دقیقه( با محتوای مطرح ١۰آیا مدت جلسه ) -١

 متناسب است؟
( بینی نفس و خوش خودپنداره، عزتآیا محتوای جلسه سوم ) -۵

 متناسب با اهداف بسته آموزشی است؟
لسه سوم شده در ج دقیقه( با محتوای مطرح ١۰آیا مدت جلسه ) -٨

 متناسب است؟
( متناسب با اهداف بسته مثبت اندیشیآیا محتوای جلسه چهارم ) -٧

 آموزشی است؟
شده در جلسه چهارم  دقیقه( با محتوای مطرح ١۰آیا مدت جلسه ) -٦

 متناسب است؟
ها و افکار مثبت در  اهمیت هیجانآیا محتوای جلسه پنجم ) -۰

 زشی است؟( متناسب با اهداف ساخت بسته آموتحصیل
شده در جلسه پنجم  دقیقه( با محتوای مطرح ١۰آیا مدت جلسه ) -٤۰

 متناسب است؟
( های حل مسئله آوری و روش تابآیا محتوای جلسه ششم ) -٤٤

 متناسب با اهداف بسته آموزشی است؟
شده در جلسه ششم  دقیقه( با محتوای مطرح ١۰آیا مدت جلسه ) -٤٢

 متناسب است؟
( امید افزایی، قدردانی و شکرگزاریسه هفتم )آیا محتوای جل -٤١

 متناسب با اهداف بسته آموزشی است؟
دقیقه( با محتوای مطرح شده در جلسه هفتم  ١۰آیا مدت جلسه ) -٤١

٤ 
 

۵/۰ 
٤ 
٧۵/۰ 
٤ 
٧۵/۰ 
٤ 
٧۵/۰ 
٧۵/۰ 
٤ 
٤ 
٤ 
٤ 
٧۵/۰ 
٧۵/۰ 
٤ 
٤ 
٤ 

 
٤ 
۵/۰ 

 
٧۵/۰ 
۵/۰ 

 
٤ 
٤ 

٢ 
 

۵/٤ 
٢ 
٧/٤ 

٢ 
٧/٤ 

٢ 
٧/٤ 
٧/٤ 

٢ 
٢ 
٢ 
٢ 
٧/٤ 
٧/٤ 

٢ 
٢ 
٢ 

 
٢ 
۵/٤ 

 
٧/٤ 
۵/٤ 

 
٢ 
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 پذیرش
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 پذیرش
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 CVR سؤال

میانگین 
عددی 

 ها قضاوت

 پذیرش
 یا رد

 متناسب است؟
( هدفمندی و داشتن معنا در زندگیآیا محتوای جلسه هشتم ) -٤۵

 متناسب با اهداف بسته آموزشی است؟
دقیقه( با محتوای مطرح شده در جلسه هشتم  ١۰)آیا مدت جلسه  -٤٨

 متناسب است؟
( متناسب با اهداف بسته همدلی و بخششآیا محتوای جلسه نهم ) -٤٧

 آموزشی است؟
دقیقه( با محتوای مطرح شده در جلسه نهم  ١۰آیا مدت جلسه ) -٤٦

 متناسب است؟
پذیری اجتماعی و ارتباطات  مسئولیتآیا محتوای جلسه دهم ) -٤۰

 ( متناسب با اهداف بسته آموزشی است؟مثبت بین فردی
دقیقه( با محتوای مطرح شده در جلسه دهم  ١۰آیا مدت جلسه ) -٢۰

 متناسب است؟
های اخالقی،  پرورش ارزشآیا محتوای جلسه یازدهم ) -٢٤

( متناسب با اهداف های منشی و غرقگی )راز خوشبختی( توانمندی
 بسته آموزشی است؟

دقیقه( با محتوای مطرح شده در جلسه  ١۰جلسه )آیا مدت  -٢٢
 یازدهم متناسب است؟

جمع بندی جلسات، رفع اشکال، آیا محتوای جلسه دوازدهم ) -٢١
پاسخ دهی به سؤاالت دانش آموزان، اخذ بازخورد و اجرای 

 ( متناسب با اهداف بسته آموزشی است؟آزمون پس
شده در جلسه دقیقه( با محتوای مطرح  ١۰آیا مدت جلسه ) -٢١

 دوازدهم متناسب است؟

درنهایت، شاخص ضریب روایی محتوایی کلی با استفاده از فرمول و با جایگذاری اعداد  
برآورد گردید. با توجه به  ٦٨/۰(، در عمده جلسات پانل تخصصی به سمت ٤در فرمول )

بسته (، ۵٤/۰قبول برای تأیید اعتبار محتوایی اجزاء بسته آموزشی ) حداقل مقدار قابل
 محور از اعتبار مناسبی برخوردار است. آموزشی تربیت مثبت مدرسه
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٦٨/۰  =     
١۳  

١١

۲

١١

۲

 

 گیری بحث و نتیجه
پژوهش حاضر با هدف تدوین بسته آموزشی تربیت مثبت مدرسه محور برای دانش 
آموزان پایه ششم ابتدایی انجام شد. در این پژوهش، ابتدا چارچوب مفهومی از تربیت 

سپس این چارچوب مفهومی با گذر از رویکرد سنّتی مثبت مبتنی بر مدرسه تبیین شد. 
را معرفی کرده است. این چارچوب مفهومی « تربیت مثبت»تربیت، رویکرد نوینی با عنوان 

گیری تربیت مثبت با محوریت مدرسه است، راهنمای  کننده ماهیت و نحوه شکل که تبیین
و دیگر عناصر و گذاری و تعیین رویکرد، اصول، محتوا  محققان در فرایند هدف

های بسته آموزشی تربیت مثبت مبتنی بر مدرسه برای دانش آموزان پایه ششم  ویژگی
های این بسته آموزشی، مدرسه محور بودن آن است.  ابتدایی بوده است. یکی از ویژگی

( و ٤١۰٦های بدری و همکاران ) فرد بسته آموزشی، همسو با یافته این ویژگی منحصربه
شناسی مثبت نگر  ( است که تدوین مداخالت آموزشی روان٢۰٤٤ن )نوریش و همکارا

فرد این بسته  های ویژگی منحصربه دانند. از دیگر ویژگی مبتنی بر مدرسه را ضروری می
آموزشی، جامعیت آن از نظر توجه به ارکان یک برنامه آموزشی استاندارد است لذا در 

ساختار یک بسته آموزشی تبیین شد.  مضمون اصلی در قالب ٤٦فرایند طراحی و تدوین، 
( و ٢۰٢۰های پیشین، همچون رابینسون ) از این نظر، این بسته آموزشی با برخی از پژوهش

شناختی  های آموزشی یا روان ( همسو بود؛ ولی با بسیاری از برنامه٢۰٤۰بِلِیک )
شده  های محدود آموزشی تنظیم مورداستفاده در تحقیقات گذشته که در قالب پروتکل

(، ٤١۰٧(، یکانی زاد و همکاران )٢۰٤٦(، وایت و کرن )٢۰٤٦بودند، همچون فرگوسن )
(، ٤١۰١آبادی و همکاران ) (، رعیت ابراهیم٤١٦٦( براتی سده )٤١۰۵آلبویه و همکاران )
( ٤١۰٨( و فرنام و مددی زاده )٤١۰٨(، علوی و همکاران )٤١۰٨صادقی و بیرانوند )

 متفاوت است.
های  هش، طراحی بسته آموزشی تربیت مثبت مدرسه محور بر اساس نظریهدر این پژو 

گیری از نظرات متخصصان  های پیشین و با بهره های اثربخش پژوهش معتبر و یافته
شده شامل  روانشناسی تربیتی از طریق سنتزپژوهی فراهم شد. مضامین استخراج
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نفس؛ مثبت  بینی و عزت خودآگاهی، شناخت افکار، احساس و رفتار؛ خودباوری، خوش
های حل مسئله؛  آوری و روش ها و افکار مثبت در تحصیل؛ تاب اندیشی؛ اهمیت هیجان

امید افزایی، قدردانی و شکرگزاری؛ هدفمندی و داشتن معنا در زندگی؛ همدلی و بخشش؛ 
های اخالقی،  پذیری اجتماعی و ارتباطات مثبت بین فردی؛ پرورش ارزش مسئولیت
شده،  های استخراج ی منشی و غرقگی بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد سازهها توانمندی

نقش مهمی در تربیت و شکوفایی دانش آموزان ابتدایی دارد و روانشناسان تربیتی تأکید 
های دیگر نیز همسو است. نقش  های حاصل با نتایج پژوهش ها دارند. یافته زیادی بر آن

نفس،  شناختی مثبت، پیوند با مدرسه، عزت انهای رو آموزش مثبت نگری بر حالت
ی یادگیری، خالقیت و ارتقای سطح  خودپنداره، پیشرفت تحصیلی، شادکامی، انگیزه

کیفیت زندگی نوجوانان و همچنین، کاهش نمره کل باورهای غیرمنطقی، افسردگی، 
ام و های گوناگون مورد تأیید قرارگرفته است )فرن اضطراب و استرس آنان، در پژوهش

؛ رعیت ٤١۰۵؛ آلبویه و همکاران، ٤١۰٨؛ صادقی و بیرانوند، ٤١۰٨مددی زاده، 
(. نتایج پژوهشی نشان داده است که آموزش مثبت اندیشی ٤١۰١آبادی و همکاران،  ابراهیم

( مؤثر ٤١۰٦شناختی و شادزیستی کودکان )یکانی زاد و همکاران،  بر افزایش سرمایه روان
وهشی نشان داده است که مداخالت روانشناسی مثبت نگر بر بهبود است. همچنین، نتایج پژ

(، بهزیستی، ٢۰٤٧دبستانی )شوشانی و اسلون،  بهزیستی ذهنی و یادگیری کودکان پیش
(، و ٢۰٤٨درگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان )شوشانی، استینمتز و کانات مایمون، 

 ( مؤثر است.٢۰۰٧امید و سرسختی آنان )گرین، آنتونی و رینساردت، 
شناختی استاندارد، کسب روایی  های مهم تهیه یک بسته آموزشی یا روان یکی از گام 

های پژوهش در خصوص روایی محتوایی بسته از دیدگاه اعضای  محتوایی آن است. یافته
دهنده ضروری بودن و همچنین مناسب بودن )مرتبط بودن، وضوح  پانل اعتباربخشی، نشان

ها و  است. در مجموع، در این بسته آموزشی ضمن بررسی نظریهو سادگی( آن 
کننده مانند الگوهای تربیتی، موانع و  حال، عوامل کمک رویکردهای مختلف از گذشته تابه

های خانوادگی، وضعیت اقتصادی و طبقه اجتماعی،  مالحظاتی از قبیل ویژگی
انداز  ه قرار گرفت و چشمهای اجرایی، نیازها و انتظارات مخاطبین موردتوج محدودیت

تری جهت تدوین بسته آموزشی تربیت مثبت مدرسه محور ایجاد کرد. در بعد  وسیع
انتظارات ویژه مخاطبین بسته آموزشی که دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی بودند، لزوم 
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های شناختی، هیجانی و ارتباطی دوره نوجوانی و نیازهای ویژه جنسیتی  توجه به مهارت
ها با مفاهیم کتب درسی،  ها، حل تعارضات تحصیلی، توجه به همسویی آموزش نآ

سازی مفاهیم آموزشی،  های فردی، ساده یابی مثبت در نوجوانی، توجه به تفاوت هویت
 مشارکت فعال دانش آموزان در تدوین بسته آموزشی مدنظر قرار گرفت.

آموزشی مبتنی بر  در خصوص شیوه آموزشی تربیت مثبت مدرسه محور، الگوی 
کارگیری الگوهای فعالیت مشارکتی مثل  گیری از تخته هوشمند، به جلسات حضوری، بهره

بازی و تکالیف گروهی، فضای بیشتری را برای مشارکت در یادگیری و بهبود سطح 
مداخالت آموزشی فراهم آورد. آموزش چهره به چهره، بخش بنیادین الگوی آموزشی 

ریزی شده است.  های واقعی پایه ش در فضای ارتباط انسانی و تجربهاست و بر مبنای آموز
تأکید بر آموزش حضوری، ضمن بهره گرفتن از تجارب ارتباطی مثبت در جلسات 

پذیری در فرایند آموزش، بیان تجارب مثبت دانش آموزان در هر یک  آموزشی و انعطاف
ت یادگیری عمیق مطالب، جذابیت های فناوری نوین جه مندی از ظرفیت ها و بهره از مقوله

دهد. الگوی آموزشی این بسته منطبق با تغییرات اطالعاتی و  فرایند آموزشی را افزایش می
کارگیری  شده و به های جدید که جزو نیازهای نوجوانان امروزی هستند، طراحی فناوری

 آن بسیار مفید و کاربردی خواهد بود.
تواند بر فرآیند  هایی مواجه خواهد شد که می محدودیتدر هر پژوهشی، پژوهشگر با  

ها از عهده پژوهشگر خارج است. در  پژوهشی تأثیرگذار باشد که البته رفع بعضی از آن
ها اشاره  هایی مواجه شد که در ذیل به آن پژوهش حاضر نیز پژوهشگر با محدودیت

 شود: می
و جامعه آماری این پژوهش  ( متغیر مقطع تحصیلی در این پژوهش کنترل شده است٤

دانش آموزان پایه ششم ابتدایی است لذا در تعمیم نتایج به سایر مقاطع تحصیلی باید 
احتیاط کرد و مفاهیم بسته آموزشی برای سایر مقاطع تحصیلی متناسب با نیازها و دوره 

 ها تهیه و تدوین شود. سنّی آن
جامعه آماری این پژوهش دانش شده است و  ( متغیر جنسیت در این پژوهش کنترل٢

آموزان پسر است لذا در تعمیم نتایج به دختران باید احتیاط کرد و مفاهیم بسته آموزشی 
 ها تهیه و تدوین شود. برای دختران متناسب با نیازها و مقتضیات جنسی آن
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ها  یافته ( به دلیل محدودیت انجام این پژوهش در منطقه یک شهر تهران، در تعمیم١
 ای باید احتیاط کرد. های مختلف ایرانی با توجه به مالحظات فرهنگی و منطقه ومیتبه ق

های زیر به پژوهشگران ارائه  آمده، لذا پیشنهاد دست با توجه به تجارب و نتایج به 
 شود: می

ها جهت فراهم کردن  ای یافته ( انجام پژوهش در گروه دختران و بررسی مقایسه٤
 ها. های آن اخت دختران و پسران نوجوان ایرانی و تفاوتوسعت دید بیشتر برای شن

شناختی و اجتماعی، توجه به تربیت مثبت در  ( با توجه به تأثیر تحوّالت رشد روان٢
 های آتی خواهد بود. مقاطع دیگر تحصیلی زمینه مهمی برای پژوهش

ر گروه شده، د ها و مضامین استخراج های پژوهش حاضر، مقوله ( با توجه به یافته١
تری را نمایان  تر و وسیع های روشن هایی با الگوی تلفیقی، جنبه تر و در پژوهش بزرگ

 خواهد کرد.
گیری از نظرات و  های دیگر در زمینه آموزش دانش آموزان با بهره ( انجام پژوهش١

ای، فرصت  رشته های گوناگون تحصیلی و با رویکردهای بین دیدگاه متخصصین در رشته
 کند. ات بیشتری را حاصل میکسب اطالع

هایی با مرحله پیگیری جهت  های زمانی و پژوهش ( انجام تحقیق طولی در دوره۵
تری  بررسی تثبیت تأثیرگذاری مداخالت آموزشی و عمیق شدن یادگیری، اطالعات جامع

 را حاصل خواهد کرد.
رنامه ریزان ( لزوم تدوین و اجرای بسته آموزشی برای والدین، معلمان، مدیران و ب٨

 ها مفید و کاربردی خواهد بود. آموزشی با هدف آگاهی افزایی آن
با توجه به اهمیت مضامین مطرح شده در این بسته آموزشی، پیشنهادهای کاربردی  

 زیر ارائه شد.
شود از  با توجه به اهمیت مقوله تربیت مثبت برای نوجوانان ایرانی، پیشنهاد می -٤ 

کنولوژی آموزشی )ابزارهای الکترونیک، فضای مجازی و اینترنت( های نوین در ت پیشرفت
 تر کردن آموزش مفاهیم به دانش آموزان استفاده شود. جهت جذاب

های پژوهشی مبنی بر اعتبار بسته آموزشی تربیت مثبت، پیشنهاد  با توجه به یافته -٢ 
خودآگاهی و شناخت شود مفاهیمی از قبیل: تنظیم هیجانی، حل مسئله، مثبت اندیشی،  می

شده و معلمان و مشاوران  عنوان بخشی از مطالب درسی گنجانده احساسات و افکار به
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بتوانند از افت و ترک تحصیل در دانش آموزان پیشگیری کرده و موجب موفقیت 
 تحصیلی آنان گردند.

های پژوهشی مبنی بر اعتبار بسته آموزشی تربیت مثبت و نیز  با توجه به یافته -١ 
شده در تربیت مثبت،  منظور تغییر نگرش و عمیق شدن یادگیریِ مفاهیم آموزش داده به

های زندگی، مفاهیمی چون نظم در ریاضی، همدلی و  توان در محتوای درسی مهارت می
آوری در ورزش  خواهی در تاریخ و جغرافیا، و تاب شُکر در علوم، قناعت در مقابل زیاده

 را گنجاند.
ه مقطع سنّی پایه ششم ابتدایی با بحران بلوغ و آمادگی برای انتقال به ک ازآنجایی -١ 

شود کادر آموزشی مجرّب که نیازهای  مقطع دیگر تحصیلی همراه است، پیشنهاد می
های سنّی این  های فردی و ویژگی شناختی این دوره و همچنین، تفاوت آموزشی و روان

 های تربیت مثبت، بر این امر اهتمام ورزند.شناسند، با حساسیت برتعمیق الگو دوره را می
هایی برای مشارکت و کار گروهی و انجام  شود در مدارس، زمینه پیشنهاد می -۵ 

های  های هدفمند، متنوع و شاد برای دانش آموزان متناسب با مقطع سنّی و ویژگی فعالیت
 فرهنگی و نظام ارزشی طراحی گردد.

شناختی دانش  س، ضمن توجه به مسائل روانشود مشاوران مدار پیشنهاد می -٨ 
 شناختی آنان نیز اقدام نمایند. های روان آموزان، نسبت به شناخت توانمندی

گرا با شیوه آموزش تربیت مثبت  شود آموزش مفاهیم روانشناسی مثبت پیشنهاد می -٧ 
شده، و  های آموزشی و با تکرار و تمرین مفاهیم آموخته صورت کارگاه مدرسه محور و به

ای را بین یکدیگر ردّ و بدل  با شیوه مشارکتی که در آن دانش آموزان اطالعات گسترده
 کنند، انجام شود. می

های  ها برای والدین، دوره جهت آگاهی افزایی و گسترش دامنه این آموزش -٦ 
زمان با آموزش به  صورت مجزّا ولی هم مشابهی مبتنی بر آموزش روانشناسی مثبت نگر به

 تواند باعث تجربه درک متقابل در آنان شود. انش آموزان، مید
ریزی و تألیف کتب درسی، برنامه ریزان،  شود کارشناسان دفتر برنامه پیشنهاد می -۰ 

مشاوران، معلمان و مدیران مدارس در جلسات متناوب از نظرات اولیاءِ دانش آموزان برای 
برنامه مدارس استفاده کنند  های فوق عالیتروزرسانی مفاهیم آموزشی در کتب درسی و ف به
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های اخالقی در دانش آموزان ایجاد  های بیشتری را برای مشارکت و ارتقاءِ فضیلت و زمینه
 نمایند.
های بحث و  آموزی و تشکیل حلقه طرح مشاوران همدل از میان جامعه دانش -٤۰ 

دوره نوجوانی نیز پیشنهاد یابی و تحوالت  ها، هویت گفتمان در مدارس با توجه به بحران
 شود. می
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 منابع
بینی شادکامی و القیت  پیش(. ٤١۰٦امامقلی، فاطمه، کدیور، پروین و شریفی، حسن پاشا )

-گری درگیری تحصیلی و شایستگی هیجانی بر اساس جوّ مدرسه با میانجی
(: ۵٢) ٤۵فصلنامه روانشناسی تربیتی،  اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی.

٤-٤٦٤۵۵. 
آوری در کودکان: چگونه  . تاب(٤١۰١آرین فر، نیره، کتانی، مریم و عابدی، احمد )

های هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟  کودکانی منعطف و مقاوم در برابر آسیب
 .٢۰-١۰اصفهان: نوشته: 

مدل علّی درگیری تحصیلی: نقش (. ٤١۰٦آزادی ده بیدی، فاطمه و فوالدچنگ، محبوبه )
 ٤٢نشریه علمی آموزش و ارزشیابی،  تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی.حمایت 

(١٧ :)٤-٤٦١۵۰. 
بررسی اثر (. ٤١۰۵آلبویه، گوهر، طباطبایی، سید موسی و طباطبایی، خدیجه سادات )

نفس، خودپنداره و پیشرفت  مداخله روانشناسی مثبت نگر به شیوه گروهی بر عزت
مجله مطالعات روانشناسی . اول دبیرستانتحصیلی دانش آموزان دختر تجدیدی پایه 

 .٤-٢٢(: ٢٢) ٤٤تربیتی، 

اثربخشی (. ٤١۰٦بدری گرگری، رحیم، نعمتی، شهروز، واحدی، شهرام و طاهری، اعظم )
گرای مبتنی بر مدرسه بر سطوح اجتماعی و رفتاری  مداخالت روانشناسی مثبت

 .٤۰٢-٤۰۰(: ٤) ٤٢، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی بهزیستی تحصیلی.

گرا در افزایش نشاط و  اثربخشی مداخالت روانشناسی مثبت(. ٤١٦٦براتی سده، فرید )
شادی، خشنودی از زندگی و معناداری زندگی و کاهش افسردگی: مدلی برای 

نامه دوره دکتری، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم  پایان اقدام.
 تربیتی.
 .۵١(: ١١)١، . مجله سپیده داناییگرا نگاهی به مدرسه مثبت(. ٤١٦۰د )براتی سده، فری

های نوین )هم آموزی( و سنتی  مقایسه سودمندی روش(. ٤١٦٧جعفری کوخالو، رقیه )
)سخنرانی( از نظر دستاوردهای شناختی )پیشرفت تحصیلی(، عاطفی و رفتاری 

 سی تربیتی. دانشگاه الزهرا.نامه کارشناسی ارشد روانشنا پایان. دانش آموزان تهران
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ای برای انرژی دادن به  ای پنج مرحله تدریس کامالً مثبت: شیوه(. ٤١۰۵چاچو، جوزف )
. مترجم پوررضایی، محمد، کرمان: دانشگاه آزاد اسالمی دانش آموزان و معلمان

 واحد کرمان.
اندیشی برای های مثبت  هایم: آموزش مهارت من و اندیشه(. ٤١۰١چم زاده قنواتی، مانا )

 . اصفهان: پویش اندیشه.کودکان
بررسی (. ٤١۰١رعیت ابراهیم آبادی، معصومه، ارجمندنیا، علی اکبر و افروز، غالمعلی )

تأثیر برنامه آموزشی مثبت نگری بر شادکامی و باورهای غیرمنطقی نوجوانان 
 .٤-٤١(: ٢)٤نامه روانشناسی مثبت،  پژوهش بزهکار.

آموزانی که در مدرسه پرخاشگری و دعوا  مداخله مثبت برای دانش(. ٤١۰٨سانت، هلن )
. مترجم اکبری زاده، اعظم، شده  کنند: توسعه یک برنامه درسی ابتدایی اصالح می

 تهران: راز نهان.

ای مثبت جهت رسیدگی به رفتار  برای همه پدرها و مادرها: شیوه(. ٤١۰١ساندرز، متیو )
 ران: ذهن آویز.. مترجم شمس، نوشین، تهکودکان

 ؟ تهران: نظری.نفس تربیت کنیم چگونه فرزندان خود را با اعتمادبه(. ٤١۰٧سلیقه، مریم )

اثربخشی آموزش مبتنی بر فراشناخت، بر تنظیم (. ٤١۰١شهیدی، الله و منشئی، غالمرضا )
فصلنامه . هیجانی و هیجان تحصیلی ریاضی دانش آموزان دوره متوسطه دوم

 .١۰-١٧(: ١)٤٧ناختی، های علوم ش تازه

تأثیر آموزش مثبت نگر گروهی بر پیوند با (. ٤١۰٨صادقی، مسعود و بیرانوند، زینب )
(: ٢) ١پژوهشنامه روانشناسی مثبت، . مدرسه در دانش آموزان دختر دوره متوسطه

١۵-٤۰. 
درمان شناختی رفتاری برای نوجوانان (. ٤١۰١ضرغامی، فیروزه و عالقبند راد، جواد )

 . تهران: ابن سینا.های سرحال )کتاب کار( مضطرب و افسرده: بچه

بینی به  تأثیر آموزش خوش(. ٤١۰٨علوی، زینب؛ قدم پور، عزت اله و غضنفری، فیروزه )
مجله . گویی بر اختالالت رفتاری دانش آموزان پسر پایه پنجم روش قصه

 .٦۵-۰٨(: ٢) ٤۵شناسی بالینی و شخصیت،  روان

 . تهران: دانژه.مهارت حل مسئله(. ٤١٦۵اظم زاده عطوفی، مهرداد )فتی، الدن و ک
 . تهران: دانژه.مهارت روابط بین فردی مؤثر(. ٤١٦۵فتی، الدن و موتابی، فرشته )
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(. ٤١٦۵فتی، الدن؛ موتابی، فرشته؛ محمدخانی، شهرام و کاظم زاده عطوفی، مهرداد )
 .های زندگی ویژه دانشجویان مهارت  های آموزش راهنمای عملی برگزاری کارگاه

 تهران: دفتر امور زنان: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

های  واره های شخصیتی و طرح نقش ویژگی(. ٤١۰١فرّخ نیا، الناز و سلیمانی، مهران )
مجله  بینی سالمت روان دانش آموزان )دختر و پسر(. ناسازگار اولیه در پیش

 .١١-١(،١) ١مطالعات ناتوانی، 
های  اثربخشی آموزش مثبت نگری بر حالت(. ٤١۰٨فرنام، علی و مددی زاده، طاهره )

. های منش( دانش آموزان دختر دبیرستانی شناختی مثبت )توانمندی روان
 .٨٤ -٧۵(: ٤) ١نامه روانشناسی مثبت،  پژوهش

درسی موسیقی دوره طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه (. ٤١۰۵قاسم تبار، سید نبی اهلل )
، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه رساله دکتری دبستان ایران. پیش

 خوارزمی.
روایی و تحلیل  بررسی پایایی، (.٤١۰۵) مهسا ناظمی مقدم،و  حبیب امانی، محمود، قاسمی،

گیری و  . فصلنامه مطالعات اندازهتحصیلی )مطالعۀ موردی( عاملی مقیاس درگیری
 .٤٦٧-٢۰٢ (:٤٨)٨ ارزشیابی آموزشی.

کانگ، یوجنی، استلتری، پتریک، مک الرن، پتر، بران پتی بود، کفرلین، پاینار، ویلیام، 
ریبل، جان، رینولدز، ویلیام، الدسن، گلوریا، کریتندن، براین، نایتو، سوفیا، اندرسن، 

ظریه، پژوهش و برنامه درسی: گفتمان ن(. ٤١۰٤کاترین، جیرو، هنری و پتر، تابمن )
. مترجم شریف، مصطفی، اصفهان: جهاد عمل برنامه درسی کارآیی اجتماعی

 دانشگاهی.
تهران:  نفس و موفق. کودکان شاد، با اعتمادبه(. ٤١۰۵کریمی، رامین و روشنایی، عاطفه )

 بهار سبز، چاپ اول.
ی سده، فرید و . مترجم براتگرایی کاربردی مثبت اندیشی و مثبت(. ٤١٦٨کوئیلیام، سوزان )

 صادقی، افسانه، تهران: رشد.

 . مترجم قراچه داغی، مهدی، تهران: قطره.تربیت مثبت(. ٤١٦٨لتهام، گلن )

نفس در نوجوانان: چگونه نوجوانی مثبت نگر، دارای  اعتمادبه(. ٤١٦٧لیندنفیلد، گیل )
 .مترجم سهرابی، فرامرز، تهران: پنجره نفس و خوشحال تربیت کنیم؟ اعتمادبه



 7931بهار  |  ازدهمیشماره  |سوم سال  |دبستان و دبستان  شیفصلنامه مطالعات پ  | 36
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بررسی رابطه بین شادکامی و وضعیت سالمت روان در دانش آموزان دختر 

 .۰١٢-۰۵٤(: ٦) ٤١، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. دبیرستانی
. مترجم درمانگران گرا: راهنمای شناسی مثبت فنون روان(. ٤١۰٤موئی جینا. آل )-مگیار

 براتی سده، فرید، تهران: رشد.
ها، رویکردها و  برنامه درسی: نظرگاه(. ٤١۰٧مهرمحمدی، محمود و همکاران. )

 . تهران: سمت.اندازها چشم
 (. روابط انسانی در آموزشگاه. تهران: یسطرون.٤١۰٤میر کمالی، سید محمد )
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شناختی و شادزیستی دانش  های مثبت اندیشی بر سرمایه روان آموزش مهارت
 .٤١۵-٤١٧(: ١) ۵ ،فصلنامه سالمت روان کودک. نآموزا
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