
 

 

 

  

 وبا تاکید بر آموزه های دینی بر انگیزش پیشرفت  یشیمثبت اند یآموزش مهارت ها اثربخشی

 متوسطه دوره اول مقطع دختر خودکارآمدی در دانش آموزان
 *1فاطمه خسروی

 چکیده
و  رفتانگیزش پیشر ب آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های دینیتعیین اثربخشی  با هدفحاضر  پژوهش هدف:

 . دانش آموزان انجام شد خودکارآمدی

ش شامل ی این پژوهگروه کنترل بود. جامعه آمار پس آزمون با -روش تحقیق در این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون  روش:

روه نمونه مشتمل بر بودند. گ 1397-98 تحصیلی در سال تهران شهر 4 منطقه در پویا دبیرستان متوسطه اول دوره مقطع دخترتمامی دانش 
 8در قالب ند. گروه آزمایش نفری قرار گرفت 15دانش آموز بود که به صورت تصادفی انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه   30

د و گروه ردنریافت کد ه های دینیآموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزبرنامه هفته) هر هفته دو جلسه( 4جلسه یک ساعته در 
 (1982)ر و همکاران شر خودکارآمدیپرسشنامه و  (1970) هرمنس تانگیزش پیشرفها با  مقیاس دادهای دریافت نکرد. کنترل هیچ مداخله

  تحلیل شدند. SPSS-25افزار جمع آوری و پس از بررسی و تایید پیش فرض ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره در نرم

 (.  p<0.05)اشتدوه آزمایش بهبود معنی داری گر ودکارآمدیخو  انگیزش پیشرفتها نشان داد در مرحله پس آزمون یافته یافته ها:

ر بوده تأثیرگذا ودکارآمدیخو  انگیزش پیشرفتبر  آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های دینیبرنامه  نتیجه گیری:

 طلبد.مسئولین در بخش آموزش و پروش را میاست که این یافته، توجه ویژه 

 خودکارآمدی،  انگیزش پیشرفت ی،نید یآموزه ها ،آموزش مهارت های مثبت اندیشی واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
تالش آن ها را تحت تاثیر خود قرار داده و  سطحدانش آموزان در دوران تحصیلی با عوامل متعددی روبه رو هستند که می تواند 

ی مهمی که یکی از سازه ها .(2019، 1ون، آندرمن و زیمرمن) پیشرفت و عملکرد دانش آموزان را با فراز و فرود مواجه سازد
، 3مارشیک، کورتنکامپ، سربین و دیکسون) است 2رابطه تنگاتنگی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد، انگیزش پیشرفت

پژوهشگران انگیزش پیشرفت را تمایل به تالش فرد برای کسب موفقیت یا احساس خوشایند مشروط به موفق شدن در  .(2015
(. به عبارت دیگر، انگیزش پیشرفت تمایل به انجام 2013، 4دی کاستال، بیرن و کاوینگتون) انجام دادن وظایف تعریف می کنند

، 5گارسیا و همکاران-لیننبرینک) دیگران است که با پیشرفت تحصیلی در ارتباط می باشد دادن کار به بهترین وجه در نظر خود و
موزان برای یادگیری مطالب درسی، با عواملی نظیر اعتماد به نفس، ده دارند که انگیزش پیشرفت دانش آ. روانشناسان عقی(2018

 ،ام کالس و انتخاب تکالیف نیازمند به تالش بیشترسخت کوشی، تمرکز حواس، تمایل به ادامه مطالعه در ساعات پس از اتم
نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهد دانش آموزان با سطح . (2012، 6دی ناگل، ون کر، ونستینکیست و روسل) مرتبط است

( و 2019 ،7رابینسون و همکاران) بهتر از سایرین عمل می کنند ،انگیزش پیشرفت باال، در امور تحصیلی نظیر انجام تکالیف
 (.2019، 8براسلت و گیوریندارای پیشرفت تحصیلی باالتری هستند )

است که به درک فرد از مهارت ها و توانایی هایش در انجام  9دانش آموزان، خودکارآمدیموفقیت از مفاهیم مرتبط با  دیگر یکی
مفهوم میزان تالش و سطح عمکرد فرد را  این (.2019، 10آشر، لی، بوتز و روجاس)موفقیت آمیز عملکردی شایسته تاکید دارد 

تحت الشعاع قرار می دهد. در خالل سال ها نظریه های روانشناختی متعددی سعی کردند تا چگونگی رفتار آدمی را تبیین کنند. 
خودکارآمدی که به  (.2019، 11دیشمن، مکلور، دوا، ساندرز و پیتنظریه های شناختی اجتماعی نیز یکی از این نظریه هاست )

عنوان هسته مرکزی این نظریه در نظر گرفته شده بر عملکرد انسانی و شیوه برخورد وی با مسائل تاثیر بسزایی دارد. 
خودکارآمدی به عنوان رگه شخصیتی تعریف و ارزیابی نشده است بلکه باورهای فرد درباره توانایی انسجام مهارت ها و توانایی ها 

زی، جونگ و اهداف در شرایط و موقعیت خاص می باشد، به نوعی داوری فرد درباره صالحیت خودش است ) برای دستیابی به
( این نظریه را در مورد عملکرد آدمیان مطرح کرد که در آن نقش باورهای خود را در شناخت، 1986) 13. بندورا(2016، 12کومن

اه هایی که به عوامل درونی موثر بر رفتار توجه می کنند و عوامل . بندورا با دیدگنمودانگیزش، عاطفه و رفتار آدمی برجسته 
محیطی را نادیده می گیرند، مخالفت می کند و از دیدگاه هایی که انسان را پاسخ دهنده منفعل به رویدادهای محیطی می دانند 

 .(2019، 14گوای، بیوریو، لیتالین، راتیل و برادت )به نقل از نیز انتقاد می کند
شخص، محیط و رفتار شخص بر هم تاثیر و تاثر مقابل دارند و هیچ کدام از آن سه جزء را نمی توان جدا ( 1986)از نظر بندورا  

بندورا این تعامل سه جانبه را جبر متقابل یا تعیین گری ؛ از اجزای دیگر به عنوان تعیین کننده ی رفتار انسان به حساب آورد
. باورهای خودکارآمدی در افراد تحت تاثیر عوامل مختلف (2015، 15هوگارد، کواک، اوربی و هیوگن از )به نقل متقابل نامیده است

نتایج پژوهش (. 2018،  16نیمرود و مک کان-)کیم، دار قرار دارد و تنها از طریق متقاعد ساختن فرد و تشویق وی رشد نمی کند
ها نشان می دهد افرادی که به توانایی های خود اطمینان دارند، فعاالنه در برنامه های درسی شرکت می کنند و از میزان 
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6 -De Naeghel, Van Keer, Vansteenkiste & Rosseel 
7 -Robinson et al. 
8 -Brasselet  & Guerrien 
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هوانگ، چوی، کالور و  ؛2015، 1فلدمن و کوباتا؛ 1397سعیدزاده، محمدی و اسدی، ) پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردارند
 (.2016، 2هاتچیسون

مارایس، ) است 3مثبت اندیشی، کاهش مشکالت روانشناختی دانش آموزان راه های پژوهشی نشان می دهد که یکی ازشواهد 
. مطابق دیدگاه مثبت نگر، هیجان های مثبت و توانمندی ها از بهترین عوامل جلوگیری (2018، 4شانکلند، هاگ، فیالت و جونیپر
(. پژوهشگران حوزه پیشگیری اعتقاد دارند، پیشگیری تاکید بر ساختن 2015، 5رنشاو، النگ و کوکاز آسیب های روانی هستند )

برونزل، استاکز توانمندی ها و نه اصالح ضعف هاست؛ بنابراین توانمندی های انسان، محافظی در برابر بیماری های روانی است )
شناسی تبدیل شده و به سرعت های عمده در روانگرا  به یکی از گرایششناسی مثبتدر طی دهه گذشته روان (.2016، 6و واترز

با پیشینه هیچ  گرا و مبتنی بر شواهدرویکرد عملجایگاه مناسبی در این رشته یافته است. سرعت این گرایش در تبدیل به یک 
گرا ابداع شناسی مثبتکه در روان ها و مداخالتییژه در زمینه شیوهبه و این سرعت ؛های دیگر قابل مقایسه نیستگرایشیک از 

. کاربست مداخالت (2013، 7)بولیر، هاورمن، وسترهوف، ریپر، اسمیت و بهلمیجر اند، چشمگیر استو مورد استفاده قرار گرفته
باشد. میسالمت روان بیشتر دستیابی به مثبت به منظور ارتقای کیفیت زندگی، خشنودی بیشتر از زندگی، شادکامی و نشاط و 

پور رضوی و حافظیان، سخن گفته شده است ) گراهای مثبتسال اخیر از درمان ها تا جایی است که در چندگسترش این کاربست
روابط (. روان درمانگران مثبت نگر عالقه مند به ایجاد و تقویت توانمندی ها، خودمختاری، تسلط محیطی، رشد شخصی، 1396

گاندر، ) هستندزندگی  منفیبا هدف کنترل نقاط ضعف و اصالح جنبه های  خود مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی، پذیرش
توازنی که درآن نقاط قوت و  دانند،. روان شناسان مبثت نگر برقراری نوعی توازن و تعادل را ضروری می (2016، 8پرویر و راچ

 . (2010، 9کارور، شیر و سگرستورم) و درک شود ضعف افراد با هم در نظر گرفته
و از پژوهش های صورت گرفته در زمینه های دانند،  اگرچه روان شناسان مثبت نگر بررسی آسیب شناختی را دارای اهمیت می

چگونگی کارکرد افراد و عوامل  تهیه اطالعاتی درباره چیستی و آسیب شناختی در کارشان سود می برند، درعین حال بررسی و
بسیاری از افکار منفی که به ذهن  (.2008، 10کریستوفر و هیکینباتم)تعدیل کننده آسیب ها در مردم هم ضروری و الزم است 

ن افراد هجوم می آورند، در حقیقت باورهایی هستند که افراد دربارة خودشان، دیگران یا دنیا دارند. بخشی از کمک به افراد برای آ
که احساس و عملکرد بهتری در زندگی روزانه داشته باشند، از طریق آموزش دهی به آنان برای کنترل و تغییر افکار منفی یا 

تا (. در آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی، دانش آموزان تشویق می شوند 2004، 11بارتون و کینگ) نادرست صورت می گیرد
ر عین بازشناسی کنند، د ش و ارتقای احترام خود و عزت نفسشناسند و نقش آنها را در افزایی مثبت و خوب خود را باز تجربه ها

ی مثبت دیگران را نیز کسب کنند. آنان همچنین می آموزند تا در جهان، موضعی فعال اتخاذ کنند و حال توانایی شناخت جنبه ها
به عالوه آنها از طریق  .آید، به گونه ای منفعل بپذیرندی زندگی خود را شخصاً شکل دهند، نه این که هر آنچه بر سرشان م

ترجمه ایزدی ، 2010؛ کوئیلیانآموزش این مهارت ها قادر می شوند ارتباط میان افکار، احساسات و رفتارهای خود را درک کنند) 
دهقان روانشناختی )ر سازگاری و سرمایه نتایج پژوهش های مختلف نشان می دهد آموزش مثبت اندیشی ب(. 1397 و حسینی،

، سرزندگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و جهت (1393(، ابراز وجود )خاکپور، جعفری و جعفری، 1396نژاد، حاج حسینی و اژه ای، 
در کنار مهارت های مثبت اندیشی، یکی مثبت دارد. دانش آموزان تاثیر  (1397پیشرفت )بابایی آبراک و صفرزاده،  –گیری هدف 

موثر بر ویژگی های مثبت افراد، عامل اعتقادات و ارزش های دینی است )خدایاری فرد، غباری بناب و اکبری دیگر از عوامل 
روی سالمت روانی فرد و ن است که آموزه های دینی می تواند وهش های انجام شده نشان دهنده ی آ(. پژ1393زردخانه، 
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نی که (. کسا2019، 1؛پارک، ساکو و میلز1397ومیوند و همکاران، ؛ م1393امیری، کالت تاثیر مطلوبی داشته باشد )قدرت حل مش
 موردرا  شناختیند به دالیل زیادی شادتر از سایر افراد هستند که در این جا می توان سه دلیل روان امور مذهبی را به جا می آور

دوم این که جاد معنا در زندگی افراد می شود. یک سامانه باور منسجم ایجاد می کند که باعث ای اول این که دین توجه قرار داد:
ورد و سوم اینکه پرداختن به مذهب با سبک زندگی جسمانی و فراهم می آحضور در امور مذهبی برای افراد حمایت اجتماعی را 

شده که  نشان داده نیز (. در پژوهش های مختلف2015، 2رایا، پارگامنت، کراس و ایرونسون-ابوروانی سالم تر همراه است )
شکالت زندگی شان را مدیریت کرده و در عین حال سالمت جسمانی و روانی خود را حفظ کمک می کند تا م افرادمعنویت به 

 (.2018، 4و فیتزپاتریک 2016، 3)گارسن، ویسر و دی جاگر مزنبروک کنند

الت ائل و مشکی مسبررس دون شکدانش آموزان از مهم ترین سرمایه های فکری و معنوی هر کشوری به شمار می آیند و ب
و  وزیت دانش آمجمعی است. رشد سریع استای تامین سالمت جسمی و روانی ایشان از اهمیت ویژه ای برخوردارموجود در ر

ر نظی تعددیمشکالت مسبب بروز و کمبود مداخله های روانشناختی در این زمینه باورهای مذهبی در بین نوجوانان  شکاه
ه های د بر آموزا تاکیبش مهارت های مثبت اندیشی آموز در این زمینه آموزان شده است. بنظر می رسد دانشکاهش انگیزش 
ین سوال گویی به اد پاسخته شده پژوهش حاضر در صدمطالب گفهبود عملکرد ایشان موثر باشد. با توجه به دینی به منظور ب

موزان آدر دانش  رآمدیی دینی بر انگیزش پیشرفت و خودکااست که آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه ها
 مقطع متوسطه موثر است ؟

 

 روش 
ین پژوهش شامل جامعه آماری ابود.   آزمونآزمون ـ پسو طرح مورد استفاده طرح پیش آزمایشیروش پژوهش حاضر از نوع 

ند. انتخاب بود 1397-98 یسال تحصیل شهر تهران در 4منطقه در  دبیرستان پویامتوسطه  اولمقطع  دختر دانش آموزان تمامی 
فر در گروه ن 15ه، و جایگذاری به صورت تصادفی بود. به منظور تشکیل دو گروتصادفی نمونه در این پژوهش به صورت 

نمونه  ژوهش های آزمایشی و نیمه آزمایشی حجم( برای پ1398بندی شدند. دالور)نفر دیگر در گروه کنترل گروه 15آزمایش، و 
 نفر در هر گروه را پیشنهاد کرده است. 15حداقل 

 بود.شمامل پرسشنامه انگیزش پیشرفت و پرسشنامه خودکارامدی   ابزار پژوهش

جمله  29ساخته شه است. پرسش های پرسشنامه به صورت  (1970)5پرسشنامه توسط هرمنس این: پیشرفت پرسشنامه انگیزش

د یاای ناقص بیان شده است که در پی هر جمله ی ناتمام، چند گزینه ارائه شده است. بر حسب اینکه شدت انگیزش پیشرفت از ز
اعتباریابی محتوا که ( برای محاسبه اعتبار از 1970به کم یا کم به زیاد باشد، به هر گزینه نمره ای تعلق می گیرد. هرمنس )

اساس آن را پژوهش های قبلی درباره ی انگیزش پیشرفت تشکیل می داد، استفاده کرد و ضریب همبستگی هر پرسش را با 
می باشد. افزون بر  57/0تا   3/0رفتارهای پیشرفت گرا محاسبه نمود که ضرایب به ترتیب پرسش های پرسشنامه از دامنه ی

( اشاره داست. اسودی TATضریب همبستگی بین این پرسشنامه و آزمن اندریافت موضوع ) ( به وجود1970این هرمنس)
بدست آورده  82/0و  84/0( برای محاسبه ی پایایی از دو روش آزمون کرونباخ و بازآزمایی استفاده کرد که به ترتیب 1379)

 محاسبه شد. 85/0ضریب پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  در پژوهش حاضر  است.
( استفاده شد. زیرا این آزمون 1982)6در این پژوهش از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران: پرسشنامه خودکارآمدی

خودکارآمدی عمومی را می سنجد، شرایط خاصی را برای اجرا قائل نیست و اجرای آن در سنین مختلف محدودیتی ندارد و در 
بین ابزارهای موجود در زمینه خودکارآمدی ابزار مناسبی است و همچنین مورد استفاده محققان زیادی قرار گرفته است. در 

دانشجوی روانشناسی می بایست به تکمیل  376( جهت ساخت آزمون انجام شد، 1982شی که توسط شرر و همکاران)پژوه

                                                           
1 -Park, Sacco & Mills 
2 -Abu-Raiya, Pargament, Krause & Ironson 
3 -Garssen,Visser & de Jager Meezenbroek 
4 -Fitzpatrick 
5 -Hermans 
6 -Sherer et al. 
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مقیاس خودکارآمدی و چند اندازه شخصیتی می پرداختند. آزمودنی ها می بایست میزان موافقت خود را با هر یک از پرسش های 
ماده است که خودکارآمدی عمومی را می  17کردند. آزمون شامل  آزمون خودکارآمدی با تعیین یکی از گزینه ها مشخص می

امتیاز تعلق می گیرد.ضریب پایایی از طریق روش آلفای  5تا  1شیوه نمره گذاری به این صورت است که به هر ماده از . سنجد
برای هریک  71/0و  86/0کرونباخ برای خرده مقیاس خودکارآمدی عمومی و خرده مقیاس خودکارآمدی اجتماعی به ترتیب 

( جهت بررسی پایایی آزمون از روش دو نیمه کردن استفاده کرده است. ضریب 1376. براتی)(1982)شرر و همکاران،  بدست آمد
در پژوهش حاضر  ضریب پایایی این پرسشنامه با روش آلفای  بدست آمد. 76/0پایایی آزمون از روش دو نیمه کردن گاتمن برابر 

 سبه شد.محا 87/0کرونباخ 
نعیمی، طراحی شده توسط از پروتکل  دینی، به منظور آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های در پژوهش حاضر

 شرح مختصر جلسات در ادامه آورده شده است: استفاده شد. دقیقه ای 90جلسه  10طی  (1395شفیع آبادی و داود آبادی )
 با تاکید بر آموزه های دینی آموزش مثبت اندیشیخالصه ساختار جلسات . 1جدول 

 تکالیف محتوا هدف جلسه

 اول

آشنایی اعضاء با دوره 
آموزشی و مقررات 
جلسه، صحبت در 

مورد مفهوم مقدماتی 
 امید

معرفی پژوهشگر، آشنایی اعضاء با یکدیگر، بیان 
اهداف و مقررات جلسه، بحث کلی در مورد مثبت 

صحبت در مورد  -آزمون اندیشی و اجرای پیش 
 مفهوم مقدماتی امید

تفکر در مورد مطالب گفته شده و تعریف دقیق مثبت اندیشی 
شود جمالت و امید با ادبیات شخصی از اعضاء خواسته می

 امیدوار کننده را یادداشت و برای خود بیان کنند.

 های امیدمؤلفه دوم
های آن بیان بحث و گفتگو در مورد امید و مؤلفه

 تفاوت امید و آرزو -ویژگی افراد امیدوار 
شود در طول هفته مواردی از زندگی از اعضاء خواسته می

اند و تجربیات مبتنی بر امید شخصی خود را که امیدوار بوده
 فعال و منفعل را همراه با احساساتشان بطور خالصه بنویسند.

 سوم
مثبت اندیشی )تفکر 

 مثبت و منفی(

های مثبت اندیشی ارائه شانهشناسایی عالئم و ن
های یادگیری تفکر مثبت و منفی و شناسایی شیوه

 چگونگی تفکر مثبت

شود تفکرات منفی خود را در قالب از اعضاء خواسته می
جمالت مثبت بیان کنند و احساس خود را در این دو موقعیت 

مطرح کنند. تفکرات خود را در طول هفته در دفترچه ثبت 
تبدیل آنها به جمالت مثبت احساس و رفتار  افکار ثبت و با

 خود را به طور خالصه بنویسند.

 مثبت بودن چهارم

مرور مستندات  -باز اندیشی دوباره نسبت به افکار 
تغییر تصویرهای  -مربوط به افکار واقع گرا بودن 

استفاده از عبارات  -استفاده از زبان ساده  -ذهنی 
یادگیری  –تاکیدی مثبت تجدید نظر در باورها 

 نحوه جایگزینی تفکرات منفی به مثبت

ز تفکرات منفی را به دفتر ثبت افکار خود مراجعه کنید یکی ا
به شکل مثبتی فکر کنید. حس خود را یادداشت کنید و امتیاز 
آن را با امتیاز حس منفی که به خود داده بودید مقایسه کنید. 

هر یک از اعضاء با توجه با موارد مطرح شده در جلسه تا هفته 
 آینده آنها را تمرین و نتایج آن را در کالس بیان کنند.

 منبع کنترل پنجم

بررسی توانایی های  -تشریح مفهوم منبع کنترل 
کنترل درونی و بیرونی افراد با توجه به موقعیت 

بررسی اسناد افراد در موقعیت  -حاضر با مسائل 
 های مختلف زندگی

اید های خود را که تا به حال داشتهها و شکستموفقیت-
دهید. سه موقعیت از زندگی بیشتر به کدام بعد خود نسبت می

خود که با کنترل درونی و کنترل بیرونی ارتباط داشته است، 
 بطور خالصه بنویسید.

 هدف و هدف گذاری ششم

بررسی و  -بررسی نقش داشتن هدف در زندگی 
 های هدفترین ویژگیتحلیل مهم

اید که بعد از مدتی اهداف برایتان آیا تا به حال اهدافی داشته
ی رسیدن به آنها انجام بی ارزش شده باشد؟ چه کارهایی برا

هدف خود را بیان کنند و بعد آنها با توجه به  3داده بودید. 
 شود.موارد گفته شده بررسی می

 راه یابی هفتم
آشنایی با تکلیف گرایی، هدف گرایی و وظیفه 

 گرایی
شود با توجه به توضیحات جلسه لیستی از از اعضاء خواسته می

 خود نیاز دارند تهیه کنند.اقداماتی که برای رسیدن به هدف 
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 دعا و نیایش هشتم

 -اهمیت دعا و نیایش در مثبت اندیشی و آرامش 
 اثرات روان شناختی دعا

شود برای همدیگر دعا کنند و بعد از اعضاء خواسته می
کنند احساس خود را بیان کنند. برای هر فردی که برخورد می

احساس خود را  )دوست، فامیل، همسایه دعا کنند و بعد از دعا
ها آرامش بنویسند. دعاهای مورد عالقه خود را که به آن

 دهد را با خود به جلسه بیاورند.می

 توکل نهم
اثرات -اهمیت توکل به خدا در مواجه با مشکالت 

 توکل بر خدا
مواردی از زندگی خود و اطرافیانتان را بیان کنید که توکل بر 

 خداوند تأثیر گذار بوده است.

 جمع بندی نهایی دهم
دهد. به عنوان آخرین جلسه ای از مطالب گفته شده در جلسه ارائه میدر انتها پژوهشگر به کمک اعضاء خالصه

خواهد تا یک جمع بندی از کلیه جلسات ارائه دهند و خودش مطالب را تکمیل پژوهشگر از چند تن از اعضاء می
 شود.افظی میکند. در نهایت پس آزمون اجرا از گروه خداحمی

تحلیل های روشبا  05/0تر از در سطح کوچک SPSS-25افزار ها پس از ورود به نرمهای حاصل از اجرای پرسشنامهداده
 تحلیل شدند. کوواریانس چندمتغیری و تک متغیری

 

 اهیافته
به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون در گروه های  2در جدول  خودکارآمدیو   انگیزش پیشرفتاطالعات توصیفی میزان 

 آزمایش  و کنترل ارایه شده است. 

 به تفکیک مرحله سنجش در گروه ها خودکارآمدیو  انگیزش پیشرفت.  اطالعات توصیفی میزان 2جدول 

 پس آزمون                                  آزمون پیش           عوامل                  آماری شاخص         متغیر

 70.18 61.12 میانگین گروه آزمایش   انگیزش پیشرفت

 8.80 8.57 انحراف معیار

 60.82 60.53 میانگین گروه کنترل

 7.57 8.03 انحراف معیار

 55.76 50.76 میانگین گروه آزمایش خودکارآمدی

 6.64 6.72 انحراف معیار

 51.29 51.06 میانگین کنترلگروه 

 7.29 7.74 انحراف معیار

نسبت به پیش آزمون تغییر نشان می دهد. براساس  چنانچه مالحظه می شود میانگین گروه های آزمایش در مرحله پس آزمون، 
نسبت به گروه کنترل  آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های دینیمی توان گفت که  نتایج مندرج در جدول،

 .ددانش آموزان ش خودکارآمدیو  انگیزش پیشرفتباعث تغییر 
مطابق  و فرضیه ش و کنترل مورد بررسی قرار گرفتدر گروه آزمای  خودکارآمدیو  انگیزش پیشرفتدر این پژوهش، مولفه های 

کواریانس چند متغیره  ن آماری تحلیل که برای سنجش آنها از پس از تایید مفروضات از آزمو با موضوع تحقیق طراحی شد
 . استفاده شد

 . آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه ای3جدول

متغیرها شاخص            انگیزش پیشرفت خودکارآمدی  

.112 .092 Z 

.12 .20 sig 

مورد نظر سطح معنا داری 05. 05.  

می باشد، فرضیه صفر  05/0متغیرهای پژوهش که بزرگتر از  و سطوح معناداری بدست آمده هریک از 3با توجه به نتایج جدول
توان از آزمون های پارامتریک استفاده تایید شده و توزیع داده های تمام متغیر ها نرمال است و برای آزمون هریک از متغیرها می

 کرد.
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متغیرهای همپراش در گروه ها همگنی شیب های رگرسیون بدین معنی است که ضریب رگرسیون متغیر وابسته از روی  مفروضه
یکسان باشد. با توجه به خروجی تحلیل کوواریانس برای بررسی همگنی ضرایب رگرسیون مشاهده گردید که تعامل بین متغیر 

 آزمایش و همراه )پیش آزمون( معنادار نمی باشد، لذا شیب خط رگرسیون برای دو گروه آزمایش و کنترل یکسان است.
 ذکر گردیده است. 4جدولهمگنی واریانس ها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن در برای بررسی مفروضه 

 لوین برای بررسی همگنی واریانس ها در گروه کنترل و آزمایش F. آزمون 4جدول

متغیرها شاخص           انگیزش پیشرفت خودکارآمدی  
1 1 df 1 

28 28 df 2 

.584 
0.45 

.15 
0.69 

F 

sig 

 . (p>0.05که مشاهده می شود فرض تساوی واریانس ها برای همه متغیرها برقرار است) همان گونه
باتوجه به مجموع پیش فرض های مطرح شده مشاهده می گردد که داده های این پژوهش قابلیت ورود به تحلیل کوواریانس را 

در جدول زیر آزمون تحلیل  بررسی قرار داد.دارا می باشند و می توان تفاوت های دو گروه را در متغیر های  وابسته مورد 
 کوواریانس چند متغیری گزارش شده است.

 در دو گروه خودکارآمدیو  انگیزش پیشرفتتحلیل کوواریانس چند متغیری نمرات آزمون . 5جدول

 شاخص آماری     
 اثر

 ضریب ایتا sig خطاdf فرضیهF df ارزش آزمون

 402. 001. 25.00 2.000 9.740 402. اثرپیالی آزمونتفاوت دو گروه با کنترل اثر پیش 

 402. 001. 25.00 2.000 9.740 598. المبدای ویلکس

 402. 001. 25.00 2.000 9.740 672. اثرهتلینگ

 402. 001. 25.00 2.000 9.740 672. بزرگترین ریشه روی

نشان می دهد پس از حذف اثر پیش آزمون با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری، یک اثر معنی دار برای عامل  5نتایج جدول 
وجود دارد. این اثر نشان می دهدکه حداقل بین «متغیرمستقل» آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های دینی

آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه که با  ش آموزاندان  خودکارآمدییا  انگیزش پیشرفتیکی از مولفه های 
 (.p<0.05، 42/0گروه کنترل تفاوت معنادار  وجود دارد)المبدای ویلکس= دانش آموزانبا  آموزش دیده انده  های دینی

 تحلیل کوواریانس یک راهه در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیریآزمون . 6جدول

 شاخص آماری      
 متغیرها

 ضریب ایتا سطح معناداری SS df MS F منبع تغییر

 0.36 0.001 14.33 336.14 1.00 336.14 گروه انگیزش پیشرفت

    23.45 26.00 609.57 خطا

 19. 001. 7.03 192.38 1 192.38 گروه خودکارآمدی

    27.36 26.00 711.46 خطا

فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار در متغیرهای  نشان می دهد، باحذف تاثیر متغیر پیش آزمون، 6نتایج جدول  
گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، تایید می گردد. همانگونه که از نتایج جدول  دانش آموزان خودکارآمدیو  انگیزش پیشرفت

به  025/0در مقایسه با سطح معناداری  خودکارآمدیو  پیشرفت انگیزشمالحظه می گردد سطح معناداری حاصل شده برای  6
متغیر وابسته( کوچکتر می باشد. در نتیجه با توجه به میانگین  2بر05/0دست آمده از اصالح بنفرونی )تقسیم سطح معناداری 

ه گروه کنترل بهبود گروه آزمایش نسبت ب خودکارآمدیو  انگیزش پیشرفتدرصد اطمینان 95های حاصل شده می توان گفت با 
 داشته است. 
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 گیریبحث و نتیجه
، این پژوهش با سالمت روانشناختیبر  آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های دینیبا توجه به نقش و اهمیت 

 انجام شد.دانش آموزان  خودکارآمدیو  انگیزش پیشرفتبر  آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های دینیهدف 
دانش  انگیزش پیشرفت بر آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های دینینشان داد که  6ی جدول هایافته

( ضمن 2016)هاک و همکاران همسو بود.  (1397 )آبراک و صفرزاده ییبابا این یافته با یافته پژوهش .آموزان اثر معنادار دارد
و جهت  یلیتحص اقیاشت ،یلیتحص یسرزندگتوانسته   یشیمثبت اند یآموزش مهارت هاپژوهشی به این نتیجه رسیدند که 

ین نیازهای ترمهمتوان اذعان کرد که انگیزش از یمدر تبیین این یافته . را در دانش آموزان افزایش دهد شرفتپی –هدف  یریگ
گیری شخصیت و سالمت روان و به آینده و تالش و کوشش است و تأثیری اساسی بر شکلآموزان برای امیدواری روانی دانش

ها به انگیزش پیشرفت نیاز دارند. انگیزش در دانش آموزان سبب مانند همه انسان نوجوانانهای آنها دارد، از این رو موفقیت
و همکاران ،  نسونیراب)شودهبود عملکرد تحصیلی میدستاوردهایی مانند تعامل بیشتر با دیگران، افزایش کیفیت ارتباطات و ب

انگیزش مفهومی بسیار نزدیک با رضایت از زندگی دارد. به عبارت دیگر نوجوانی که احساس انگیزش پیشرفت بیشتری  .(2019
وجوانی رسد یکی از نیازهای اساسی هر نیمنسبت به همکالسی خود دارد، رضایت بیشتری از زندگی خود دارد. پس به نظر 

کنند و رهنمون یژه نوجوانان دبیرستانی، انگیزش پیشرفت است که در پرتو آن، با دستیابی به اهداف زندگی خود تالش میوبه
آموزان را افزایش داد و به این ترتیب توان اعتماد به نفس و خودکارآمدی دانشیماندیشی های مثبتشوند. با آموزش مهارتمی

 ا نیز مؤثر بود.بر انگیزش پیشرفت آنه
توان گفت که بیان تجارب یماندیشی های انجام یافته در زمینه مثبتهای مرتبط با این پژوهش و سایر پژوهشدر تبیین یافته

های قابل اتکاست که در افزایش نگر در شناخت تواناییترین مراحل روش مثبتمثبت و دریافت بازخورد از سایر اعضاء از قوی
ها و یتموفقشود که نقاط مثبت، نگر مثالً از نوجوانان خواسته میهای مثبتنقش دارد. در آموزش مهارت انگیزش پیشرفت

های خودش ی خود را مورد بازبینی قرار دهند. وقتی که فرد نسبت به استعداد و موفقیتنوعبهاستعدادهای خود را ثبت کنند و 
کند و اعتماد به نفس او افزایش میابد، ابتکار یمهای خودش تکیه به داشتهشود، ینمشود، به سهولت تسلیم دیگران آگاه می

شود یماش کم های ذهنی منفیبینی او کاهش میابد، اشتغالآورد، حس خودکمیمدهد، لیاقت و قدرت به دست یمعمل به خرج 
های یتفعالهمچنین ممکن است در  (. 2016جاگر مزنبروک ،  یو د سریگارسن، و )کندیمو نسبت به خود حس خوبی پیدا 

کنند، کند و با او بهتر رفتار مییمبیشتری شرکت کند، با افراد بیشتری ارتباط برقرار کند، پس نگرش دیگران نسبت به او تغییر 
 است کند و این همان چیزییمدر نتیجه احساس ارزشمندی، افزایش انگیزش، افزایش اعتماد به نفس، افزایش خالقیت و ابتکار 

 شود. های زندگی میینهزمآموزان هم در تحصیل و هم در همه که سبب افزایش کارآیی دانش
دانش  خودکارآمدیبر  آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های دینینشان داد که  6ی جدول هایافتههمچنین 

و  یخاکپور، جعفرو  (1396ی)و اژه ا ینینژاد، حاج حس دهقانپژوهش های . این یافته با یافته آموزان اثر معنادار دارد
بر  یشیآموزش مثبت اندکه  نددر پژوهش خود نشان داد( 1396) یو اژه ا ینیدهقان نژاد، حاج حسهمسو بود. ، (1393ی)جعفر

خودکارآمدی در فرد می مثبت اندیشی باعث احساس توان گفت می یافتهاین  تبییندر  ی تاثیر دارد.روانشناخت هیو سرما یسازگار
گردد. احساس خود کارآمدی در پیدایش رغبت ها نقش بسیار مهمی دارد. هنگامی که فرد احساس خوکارآمدی می کند و نتایج 
مورد انتظار مثبتی را برای فعالیتی در نظر می گیرد به انجام آن راغب می شود و با انتخاب فعالیت های مناسب برای رسیدن به 

تالش می کند، بنابراین مهارتش افزایش می یابد و احساس خودکارآمدی بیشتر می کند و انتظار نتایج مثبت تری  فعالیت هایش
 (.2018، فیتزپاتریکرا دارد )

بهبود بر این که آموزش مهارت های خوش بینی موجب مبنی  (2015)رنشاو، النگ و کوک  نتیجه ی این یافته با یافته های
که با کاربرد روش مثبت  (1393و همکاران) در کودکان و نوجوانان می شود و پژوهش خدایاری فردمسئله گشایی  مهارت های

، خوردار شدندنگری در درمان، افرادی که به گونه ای مثبت تر به تشریح وضعیت خود پرداختند، از اعتماد به نفس بیش تری بر
 . داردهماهنگی 
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از جمله عناصری است که توانسته است  ینید یبر آموزه ها دیبا تاک یشیمثبت اند یارت هاآموزش مهباید گفت که در مجموع 
بر میل و رغبت درونی افراد در انجام و یا عدم انجام یک عمل خاص، همچنین برقرار گرفتن بر یک مسیر و یا قرار نگرفتن در 

)مثبت و منفی( و تغییر در منبع کنترل، داشتن هدف و هدف گذاری، آن مسیر از طریق تغییر در امید به نتایج، تغییر در نوع تفکر 
واقع می توان گفت که بر اساس نتایج این  توانایی دریافتن مسیر مناسب، دعا و توکل بر منبع هستی آفرین، موثر واقع گردد. در

)امید، تفکر مثبت و منفی،  ینید یبر آموزه ها دیبا تاک یشیمثبت اند یآموزش مهارت هاپژوهش و مباحث مطروحه در جلسات 
منبع کنترل، هدف و هدف گذاری، راه یابی، دعا و نیایش و توکل( پس از اجرای آموزش های مثبت اندیشی و سپس مقایسه ی 
پیش آزمون و پس آزمون تغییرات معناداری در نتایج حاصل از انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی دانش آموزان در گروه آزمایش 

بر  ینید یبر آموزه ها دیبا تاک یشیمثبت اند یآموزش مهارت هاه است که بیانگر آن است که آموزش های مشاهده شد
 ی دانش آموزان تاثیرگذار بوده است که با نتایج پژوهش های دیگران همسو بوده و همخوانی دارد. و خودکارآمد شرفتیپ زشیانگ

ابزارهای ، استفاده از شهر تهران 4منطقه  دختردانش آموزان توان به محدود شدن جامعه پژوهش به ها میترین محدودیتاز مهم
اشاره کرد. با  وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین گر مثلها و عدم کنترل متغیرهای مداخلهآوری دادهخودگزارشی برای جمع

سایر شهرها انجام و نتایج آن با نتایج این  دانش آموزان دختر و نیزردد که این پژوهش بر روی گها توصیه میتوجه به محدودیت
وضعیت اجتماعی و گر از جمله های آتی برخی متغیرهای مداخلهشود که در پژوهشمطالعه مقایسه شود. همچنین پیشنهاد می

 فاده شود.ها استآوری دادهی جمعکنترل و از مصاحبه برااقتصادی والدین، 
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The Effectiveness of teaching positive – thinking skills with emphasis on 

religious teachings on students' academic achievement and self-efficacy 
Fatemeh Khosravi1* 

 

Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to determine the effectiveness of teaching positive 

thinking skills with emphasis on religious teachings on students' motivation for progress and 

self-efficacy. 

Method: The research method in this study was pre-test post-test semi-experimental with 

control group. The statistical population of this study consisted of all female high school 

students of dynamic high school in district 4 of Tehran in the academic year of 1398-98. The 

sample group consisted of 30 students who were randomly selected and divided into two 

groups of 15 each. The experimental group received 4 one-hour sessions (4 sessions per 

week) of positive thinking skills training with emphasis on religious teachings and the control 

group received no intervention. Data were collected by Hermes Progressive Motivation Scale 

(1970) and Scherer et al (1982) Self-efficacy Questionnaire and analyzed by multivariate 

analysis of covariance in SPSS-25 software. 
Findings: Results showed that in the post-test phase, the motivation for progress and self-

efficacy was significantly improved in the experimental group (p <0.05). 

Conclusion: Therefore, it can be concluded that positive thinking skills training program with 

emphasis on religious teachings has been effective on motivation for progress and self-

efficacy. 
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