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Abstract
The aim of this study was to the effects of positive group intervention on school bonding in
the female students. The research method was quasi-experimental with pretest- posttest and
follow up, with a control group.The research sample multistage cluster random sampling
selected 60 and then randomly divided into two group experimental and control were replaced
(30 persons in experimental group, 30 persons in control group). The effects of positive group
intervention in the experimental group for group session 8 hour 1/5 was conducted and a
month after the sessions, follow-up test was conducted. For data collection, school bonding
Rezaei-Sharif was used. The results of analysis of covariance showed that of positive group
intervention in connection with the school and its components in female students in the posttest and follow-up has increased. Based on the research results, it can be said positive
intervention, group therapy to increase school bonding among female students has been
effective.
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چکیده
هدف پژوهش بررسي تأثیر مداخلۀ مثبتنگر گروهیي بیر پیونید بیا مدرسیه در دانیشآمیواان دختیر بیود روش پیژوهش
شبهآامایشي اا نوع طرح پیشآامونپسآامون و پیگیری با گیروه کنتیرل بیود نمونیۀ پیژوهش بیهصیورت نمونیهگییری
تصادفي خوشهای چندمرحلهای  11نفر انتخاب و سپس بهصورت تصادفي در دو گروه آامایش و کنترل جایگزین شیدند
(گروه آامایش  91نفر و گروه کنترل  91نفر) مداخلۀ مثبتنگر گروهي در گروه آامایش بهمدت  1جلسه گروهیي 0/1
ساعته اجرا شد و یک ماه بعد اا اتمام جلسهها آامون پیگیری اجرا شد برای جمی آوری دادههیا اا پرسیشنامیۀ پیونید بیا
مدرسۀ رضایيشریف استفاده شد نتایج حاصل اا تحلیل کواریانس نشان داد مداخلۀ مثبیتنگیر گروهیي مییزان پیونید بیا
مدرسه و مؤلفههای آن را در دانشآمواان دختر در مرحله پسآامون و پیگییری افیزایش داده اسیت براسیاس یافتیههیای
پژوهش ميتوان گفت مداخلۀ مثبتنگر بهشیوۀ گروهي در افزایش پیوند با مدرسه در دانشآمواان دختر مؤثر بود
واژههای کلیدی :مداخلۀ مثبتنگر گروهي ،پیوند با مدرسه ،دانشآمواان دختر
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مقدمه

مدیران مدرسه و احساس غرور نسبت به مدرسه تعریف

مدرسییه بعیید اا خانییه م یی تییرین مکییاني اسییت کییه

کرده است همچنین اولسینر و همکیاران ( )1100پیونید

دانشآمواان در آن بیه سیر میيبرنید و نشیش م میي در

با مدرسیه را شیامل مشی ول بیودن در مدرسیه ،تع ید بیه

شکلگیری اراشها ،هنجارها و فرصیتهیای اجتمیاعي

اراشها و باور نسبت به مدرسه تعرییف کیردهانید بیه-

افییراد دارد توافییو عمییومي بییر اییین اسییت کییه مییدارس،

طورکلي پیوند با مدرسه دارای شش خیردهمؤلفیه اسیت

محیط اجتماعي بزرگي هستند که ییادگیری در آن ،هی

که عبیارت اسیت اا :دلبسیتگي بیه معلی  ،1دلبسیتگي بیه

در درون و هیی در بیییرون کیی س درس ر مییيدهیید

مدرسه ،9دلبستگي به کارکنان ،2مشیارکت در مدرسیه،1

(هییافمن1110 ،؛ بییه نشییل اا اسییکرمن)1111 ،؛ همچنییین

باور بیه مدرسیه 1و تع ید بیه مدرسیه( 7رضیایيشیریف،

مدرسه منب م مي برای تأمین دلبستگي نوجوانیان اسیت

حجییاای ،قاضییيمییرادی و ا های )0930 ،دلبسییتگي بییه

(السنر و همکاران )1100 ،و نحیوۀ تیدریس معلی  ،جیو

معلیی و مدرسییه بییه احساسییاتي اشییاره مییيکنیید کییه

مثبت ک س و مدرسیه ،شییوه رهبیری معلی  ،تشیویو و

دانشآموا دربارۀ معل و مدرسه دارد و به این معناسیت

تنبیه آمواشگاه و فعالیتهای فوق برنامیه همگیي سیب

که فرد نسبت به دیگران حسیاس اسیت پیین ،دنییس ،و

ایجاد نگرش مثبت دانشآموا نسبت به مدرسه ميشیود

گییاری ( )1119نشییان دادنیید کییه روابییط بییین کارکنییان

(قورجائي ،نصری ،و ابیراهی دماونیدی )0931،بنیابراین

آمواشي و دانیشآمیواان و همیاهنگي آنهیا در جلی

برخورداری اا احساس تعلو و پیوند با مدرسه 0ع وه بر

توجه دانشآمواان بر پیوند بیا مدرسیه اثیرگیذار اسیت

ایجاد محیطیي سیال بیرای دانیشآمیواان بیرای کسی

ه چنین عواملي ه چون ،س ی کردن دانیشآمیواان در

شخصیت مستشل و اجتماعيشدن ،بیاادههیای تحصییلي

ادارۀ مدرسییه ،همکییاری در ایجییاد نگیی  ،انیی

مثبتیي نیییز دارد (دربییان ،سیعدیپییور ،و سییلیمي)0930،

ایباساای ک سها و گرداندن بوفه مدرسه نشش م میي

برعکس پیوند ضعیف بیا مدرسیه بیا پیشیرفت تحصییلي

در افزایش مشارکت دانشآمواان در امور مدرسیه دارد

پییایین و مشییک ت رفتییاری همییراه اسییت (لیلجبییر ،

(حاجیلری )0917 ،باور به مدرسه به پذیرش هنجارها و

اکلونیید ،فریتییز و کلینتبییر 1101 ،؛ لییونزا  ،ابییوت،

اراشهای مدرسه اشاره دارد؛ بدینمعنيکه دانشآمیوا

هاوکینز ،کاسترمن و کاتیاننو )1111 ،هیاوکینز ،هییل،

هنجارهای قراردادی و قانونهای مدرسه را میيپیذیرد و

پییاتینپیرسییون ،و ابییوت ( )1110پیونیید بییا مدرسییه را

به آنها احترام ميگذارد بهعبارتدیگیر بیاور اعتشیادی

دلبستگي ،ارتباط عاطفي مثبت ،تع ید و سیرمایهگیذاری

راسخ نسبت به مدرسه است ،با این اییده کیه اراشیي در

شخصي نسبت به مدرسه ميدانند بهعبارتدیگیر پیونید

آمیییواش وجیییود دارد (میییادوکس و پرینیییز)1119 ،

بییا مدرسییه وجییود دلبسییتگي و تع یید نسییبت بییه مدرسییه

ه چنین اگر باور دانشآمواان نسبت به معل شان مثبیت

تعریف شده است که بعد دلبستگي آن به رابطۀ عیاطفي

2

با مدرسه و بعد تع د ،به سرمایهگذاری در گیروه اشیاره
دارد (لیبییي )1112 ،ایییت ( )1112پیونیید بییا مدرسییه را
اشتیاق یا وابستگي دانشآمواان به معلمیان ،کارکنیان و

school bonding

1

ادن و

attachment to the teacher
3
attachment to the school
.4 attachment to the personne
5
participation in school
6
belief to school
7
commitment to school
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باشد ،ميتواند بر انجیام فعالییتهیای تحصییلي ،آرمیان

خوب بودن و افزایش نگرش مثبت بیه مدرسیه میيشیود

تحصیییلي ،سییطع ع قییه در فعالیییتهییای عش نییي و

(کارچر )1111 ،بنابراین هر اندااه دانشآمواان محییط

دسییتاوردهای تحصییليشییان تأثیرگییذار باشیید (کییارول،

مدرسه را مثبتتر و رضایتبخشتیر اراییابي کننید ،بیه

1113؛ بییه نشییل اا آقییایي )0939 ،تع یید بییه مدرسییه بییه

همان نسبت مسیر پرورش آنهیا همیوارتیر خواهید بیود

دلبسیییتگي دانیییشآمیییوا بیییه فعالییییتهیییای مدرسیییه و

(کاوسیان ،کیدیور ،و ولیيالیه )0930 ،امیا در شیرایطي

اولوییییتهیییایي اشیییاره میییيکنییید کیییه مدرسیییه بیییرای

که دانشآمواان خود را با مدرسه بیگانه بدانند ،هرچنید

دانشآمواان در نگیر دارد؛ بنیابراین دانیشآمیوای کیه

در مدرسییه حضییور داشییته باشییند ،درس بخواننیید و اا

تع د بیشتری دارد ،اهداف ،هنجارها و اخ قیات مدرسه

حشوق قانوني خود برخوردار باشند؛ اما براساس تعاریف

را بهراحتیي میيپیذیرد (پرینیز )1119 ،بنیابراین عوامیل

اجتمییاعي ،دانییشآمییوا تلشییي نمییيشییوند؛ ایییرا وا ۀ

تعیییینکننییدۀ میییزان تع یید بییه مدرسییه شییامل سییااگاری

دانش آموا اا نگر اجتمیاعي امیاني تحشیو میيیابید کیه

آمواشي و داشتن روابط مثبت بین دانیشآمیوا و معلی

دانیشآمیواان نسییبت بیه مدرسییه و ایرسیاختهییای آن

اسییت (آنییدرمن )1111 ،بییهطییورکلي پیونیید بییا مدرسییه

احساس تعلو کنند و در توسعۀ مدرسیه شیرکت جوینید

نشییاندهنییدۀ عرصییۀ م مییي اسییت کییه در آن پیونیید بییا

(ناطوپور )0913 ،بنابراین دانشآمیوااني کیه احسیاس

بزرگسانن ميتواند ر دهد و این پیوند بیرای افیزایش

پیوند با مدرسه دارند ،خود را متعلو به مدرسه ميدانند

توسعۀ تجارب مثبت و کاهش تجارب منفي مفید اسیت؛

و معتشدند معلمان اا آنها حمایت میيکننید ،هی چنیین

بنابراین به نگر ميرسد ،پیوند با مدرسیه بیرای تیرویج و

اگر نگرش دانشآمیواان نسیبت بیه روابیط بیا دیگیران

توسیعۀ روابیط سیال و مثبیت اثرگیذار باشید (کاتیاننو،

مثبییت باشیید ،در آینییده نیییز روابییط مثبییت و عمیشییي بییا

 )1112م ترین عنصیر پیونید بیا مدرسیه ارتبیاط میؤثر

اطرافیییان خواهنیید داشییت (لیبییي1112 ،؛ براونسییکي،

دانشآمواان با اعضای جامعه مدرسه ،میزان تعلیو افیراد

 ،)1111ایییرا پیونیید و احسییاس تعلییو دانییشآمییواان بییه

به اهداف جمعي و یا میزان دخالت اعضا در فعالیتهای

مدیر ،معلمان و کارکنان مدارس و ه چنین گیروههیای

اجتمییاعي اسییت (روو ،اسییتوارت و پاترسییون)1117 ،

همسال ميتواند ،احساس اراشمند بودن ،هدفدار بیودن

بنییابراین دلبسییتهبییودن بییه معل ی و مدرسییه ،شییرکت در

و عزتنفس را در آنها ایجاد کند و ن ایتاً سیب

شیود،

فعالیتهای متنوع مدرسه و تع د به قوانین و اراشهیای

حس مسیئولیتپیذیری و مثبیتنگیری در آنیان تشوییت

رضایت

شیییود (فرهمنیییدیان )0917 ،اا طیییرفدیگیییر اگیییر

اا آمواش و کنترل کردن اعمیال مربیوط بیه موفشییت و

دانش آمواان بیا قیوانین سیختگیرانیه ااطیرف مدرسیه

شکست تحصیلي در دانیشآمیواان میيشیود (هاشیمي،

روبه رو شوند ،احساس پیوند کمتری با مدرسه دارند (لد

واحدی ،و محبي )0932 ،بهعبارت دیگر پیوند با مدرسه

و دین )1113 ،؛ اا اینرو مشاوران مدرسیه بیرای ارتشیا

مدرسه با ارائه بااخوردهای مثبت معل  ،موج

سااگارشدن دانیشآمیوا

پیوند با مدرسه باید شرایطي را ایجیاد کننید تیا احسیاس

به اعمالي اشاره دارد که سب

در انجام فعالیتي خاص ميشود و بیه دنبیال آن احسیاس

پیونیید و تعلییو دانییشآمییواان را بییه مدرسییه و معلمییان

وابستگي به افراد ،موضوعها و محیطهای مختلیف را در

افزایش دهند؛ ایرا وقتي افراد خود را عضیوی اا گیروه

افییزایش احسییاس راحتییي،

یا طبشۀ اجتماعي طبشهبندی ميکنند ،نوعي حس پیوند و

پییي دارد اییین اعمییال سییب
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تعلو به وجود ميآید (کارچر1111 ،؛ تاجفیل و تیورنر،

هیجان مثبت و ارتشای معنای اندگي توجیه دارد (رشیید

 )1117محششان دریافتند ،دانش آمیوااني کیه نسیبت بیه

و سییلیگمن )1109 ،اییین حییواه اا روانشناسییي بییه

خییود و سییایر عوامییل آمواشییي نگییرش مثبییت دارنیید،

موضوعات مثبت اندگي بشر نگیر :شادکامي ،1اشتیاق،9

معمونً دارای نوعي احساس وابستگي به مدرسیه هسیتند

خ قییت ،2امیید ،1سی مت روان ،1هیوش هیجیاني،7
1

3

01

و این دسته اا دانشآمیواان معمیونً عملکیرد تحصییلي

خیوشبینیي  ،ب زیسیتي  ،تیابآوری و میيپیردااد

ب تری نسبت به دیگیران دارنید (آرگاییل،0919/1111 ،

(سلیگمن ،استین ،پار  ،و پترسیون1111 ،؛ بیه نشیل اا

و گوهری) ه -

شیری )0931 ،اکنون در روانشناسي هنگام آن رسییده

چنین اا طریو ارتباط میؤثر و مثبیت بیا دانیشآمیواان و

است که بهجیای تأکیید بیر عواطیف منفیي ،عواطیف و

دوری اا کارهییای بییيفایییده و کنتییرل رفتییار ،مییيتییوان

تجارب مثبت را دریابی و بهجای دستگذاشتن بر نشاط

احساس مسئولیت و نگیرش مثبیت را در دانیشآمیواان

ضییعف افییراد بییه توانمنییدیهییای آنهییا توجییه کنییی

تشویت کرد (امیرحسیني )0917 ،بیهطیورکلي پیونید بیا

(سلیگمن1111 ،؛ به نشل اا قویدل )0931 ،روانشناسي

مدرسییه شییامل ارتبییاط مثبییت دانییشآمییواان بییا معل ی ،

مثبت با تأکید بر مشاومت دروني ،مکانیس های مشابلهای

حمایت معل اا دانشآموا (لیبي ،)1112 ،دلبسیتگي بیه

و راهکییارهییای مثبییتاندیشییي مییيتوانیید موج ی ت ییییر

مدرسه ،ه آمیزی همیراه بیا بیاور بیه اراشهیا و قواعید

پارادای درحواۀ روانشناسي مدرسیه00شیود (سیایکس،

،و

 )1110افراد مثبیتانیدیش افیرادی ترقیيخیواه هسیتند،

هییاوکینز )1112 ،اگییر دانییشآمییواان اییین مؤلفییههییا را

آنها بهاودی امید خود را اا دست نمیيدهنید؛ بنیابراین

بپذیرند و باور کنند ،احتمانً رفتارهیایي را نمیایش میي-

در موقعیتهای دشوار و درصورت شکست بیاا هی بیه

دهند که در محیط مدرسیه رفتارهیایي مطلیوب و مثبیت

کار و ت ش ادامه ميدهند ،آنها همواره به خود انگییزه

 ،و لیبیي )1101 ،ایین

و هدف ميدهند و به توانایي هیای خیود اعتمیاد دارنید؛

ترجمه نشاطدوست ،ب رامي ،پانهن

مدرسییه مییيباشیید (کاتییاننو ،هییاگرتي ،فلمینیی

تلشي ميشود (مکنیلي ،ویت

عوامیل در مجمیوع جیو مثبتیي را در مدرسیه فیراه
ميآورند که ميتواند سب

بنابراین بیا اندیشیههیای مثبیت اسیت کیه توانمنیدیهیا،

ب بود نگرش دانشآمیواان

احساس تعلو بیه دیگیران ،اعتمیاد بیه نفیس و ب زیسیتي

نسبت بیه مدرسیه شیود جیو مثبیت مدرسیه و توجیه بیه

افزایش ميیابد (مردان ،)0911 ،بنیابراین میدارس بایید

یادگیرنده ،پیوند با مدرسه را بان ميبرد؛ بنابراین داشیتن

محیطي را برای دانیشآمیواان فیراه کننید تیا اا نگیر

نگییرش عییاطفي مثبییت بییه ک ی س درس م یيتوانیید بییه

تحصیلي ،عاطفي ،رفتاری و رابطۀ با دیگران رشد کننید

نگرشهای مثبت نسبت به مدرسه تعمیی یابید (بییریو و

)ویلسییون )1112 ،سییلیگمن اعتشییاد دارد م ییارتهییای

لد)0337 ،
سیییلیگمن در سیییال  0331رویکیییرد روانشناسیییي
مثبتگرا 0را پیشین اد کیرد (رشیید و سیلیگمن)1109 ،

2

happiness

3

enthusiasm
4
creativity
hope
mental health

5

این رویکرد به نگرش و تفکر مثبیت ،توسیعۀ احساسیات

7

مثبیت (سیین و لیبومیرسییکي )1113 ،تأکیید بیر افییزایش

9

6

emotional intelligence
8
optimism.
well-being
resiliency

10

positive psychology

1

school psychology
positive thinking skills
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مثبتاندیشي 1که روانشناسیي مثبیتگیرا بیر آن تأکیید

کننیید ،در عییینحییال توانییایي شییناخت جنبییههییای مثبییت

توانیایي بیانیي بیرای سیااگاری ،گسیترش

کنند آنان ه چنین میيآموانید تیا

دارد ،اغل

دیگران را نیز کس

روابط مثبیت و تیابآوری بیرای مواج یه بیا مشیک ت

در ج ان ،موضعي فعال اتخیا کننید و انیدگي خیود را

انییدگي ،ش ی لي و تحصیییلي ایجییاد م یيکنیید (فروغییي،

شخصاً شکل دهند ،نه اینکه هر آنچه بر سرشان ميآیید،

 )0931م ارت مثبتگرایي عبارت اا ییادگیری خیوب

بهگونهای منفعل بپذیرند بهع وه آن یا بیا آمیواش ایین

اندیشیدن ،ت ییر در نگرشهای منفي و چگونگي تحلییل

م ارتها قادر ميشوند ،ارتباط میان افکار ،احساسات و

رویدادهاست که فرد با در نگر گیرفتن تمیام جنبیههیای

رفتارهیییای خیییود را در

کننییید (سیییلیگمن)0330 ،

مسئله دیدگاه مثبت را در خود بیه وجیود آورد و حفی

اریکسیییون ( )1111معتشییید اسیییت معلمیییان در فراینییید

ميکند (چی اادهقنیواتي ،آقیایي و گیلپیرور )0939 ،و

ییییادگیری قیییادر بیییه الشیییا امیییید و مثبیییتاندیشیییي در

آمواش مثبتنگری یعني برقراری نوعي تواان و تعادل،

دانشآمواان هستند بنابراین مدارس باید با فراه کردن

توااني که در آن نشاط قوت و ضعف افراد با ه در نگر

فضای روانياجتماعي مثبت ،ارتباط مثبت و صیمیمانهای

مییيشییود (کییار1111/0911 ،؛ ترجمییه

را بین دانشآمواان و کارکنیان مدرسیه ایجیاد کننید تیا

پاشاشریفي و نجفياند) مداخلۀ مثبتنگر بیرای تمیامي

سب

تشویت احساس تع د و پیونید بیا مدرسیه در آنیان

افراد بهویژه دانشآمواان برای تشوییت و ب بیود ارتبیاط

شود و دانشآمیواان را در محیطیي عیاری اا اسیترس و

مثبت بیا دیگیران ،تیرویج احساسیات مثبیت ،رفتارهیای

اضطراب پرورش دهید (محمیدخیاني0911 ،؛ طارمییان،

مثبییت ،افییزایش ب زیسییتي ،عییزت نفییس و وابسییتگي بییه

 )0912بنابراین با ت ییر در کیفیت آمواش ميتوان شور

مدرسیییه بسییییار مفیییید و سیییودمند اسیییت (سیییین و

و شییوق بییه تحصیییل ،فعییالشییدن حییس کنجکییاوی و

لیوبومیرسکي )1113 ،در حواۀ تحصیل ،ميتوان گفت

هیجانهای مربوط به تحصیل آن ا را تحت تأثیر قرار داد

دانش آموااني که م ارت مثبتاندیشي آنها بان اسیت،

(لیننبرینک-گارسیا ،و پکران)1100 ،

گرفتییه و در

در یافتن راههای جایگزین برای دسیتییابي بیه اهیداف

فیلیپس ( )1113تحشیشي را با نام مشیارکت اجتمیاعي در

خ قترند و اشتیاق بیشتری برای دنبالکردن آن ا دارند،

مدرسه انجام داد ،نتیجیه ایین پیژوهش نشیان داد ،مشیارکت

موان را چون چالش در نگر ميگیرنید و اعتشیاد دارنید،
قادر به درسگرفتن اا موفشیتهیا و شکسیتهیای قبلیي
برای دستیابي به هدفهای آیندهاند (اسینایدر و لیوپز،
 )1111لییذا آمییواش م ییارتهییای مثبییتاندیشییي بییه
دانشآمواان کمک ميکند تا خیود را ب تیر بشناسیند و
دربارۀ خویش و دربارۀ ج ان (اندگي) کنجکاو شیوند،
همچنین دانشآمواان تشیویو میيشیوند تیا تجربیههیای
مثبییت و خییوب خییود را بااشناسییند و نشییش آن ییا را در
افزایش و ارتشای احتیرام بیه خیود و دیگیران بااشناسیي

اجتمییاعي موج ی

افییزایش سییطع تفکییر مثبییت و سییایر

عواطف مثبت ميشود آرگایل ( )0333در تحشیو خود
دریافت ،دانیشآمیوااني کیه در مدرسیه دارای نگیرش
مثبت هستند ،معمونً دارای نوعي احسیاس وابسیتگي بیه
مدرسییه هسییتند و اییین دسییته اا دانییشآمییواان معمییونً
عملکییرد تحصیییلي ب تییری نسییبت بییه دیگییران دارنیید
فرییییدریکس ،بلومنفیلییید و پیییریس ( )1112معتشدنییید
دلبستگي به مدرسه میيتوانید عامیل حمیایتي باشید کیه
کودکان در معرض خطر را در مدرسه نگه دارد و تفکر
و نگرش مثبت به مدرسه را در آنها تشویت کند آدلی
( )1117در تحشیشي بیه بررسیي رابطیۀ بیین عضیویت در

positive thinking skills
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مدرسه (دلبستگي به معل  ،میدیر و دوسیتان) بیا دییدگاه

دانشآمواان و میزان باور و تع د آن ا به مدرسیه تیأثیر

مثبت نسبت به مدرسه و پیشرفت تحصیلي دانشآمیواان

بگذارند (مک ایووی و ولکر )1111 ،کییا-کیتینی

و

آفریشییایيآمریکییایي پرداخییت و بییه رابطییۀ مثبییت بییین

الیس ( )1117ضمن پژوهشي نشان دادند دانشآموااني

عضویت در مدرسه و دیدگاه مثبت نسیبت بیه مدرسیه و

که دلبستگي ،تع د و درگیری بانیي نسبت بیه مدرسیه

پیشرفت تحصیلي دانیشآمیواان دسیت یافیت پیریش،

دارند و مدرسه خود را قبول دارنید ،سیطوح بیانیي اا

پریش و بت ( )1111مطالعۀ تطبیشیيای آمواشیي بیا نیام

شادماني و ب زیستي مدرسه را تجربه ميکنند

شادماني در مدرسه و موفشیت در مدرسه انجام دادهانید؛

پژوهشهای انجامشده گویای قابلییتهیای مداخلیۀ

در نتیجۀ ایین تحشییو مشیاهده شید در سیطوح مختلیف

مثبتنگر هستند بااینوجود اثربخشي چنین نگرشیي بیر

دانشآموااني که خود یا معلمان آنها به شیاد بیودن آن

پیوند با مدرسه یافت نشد ،ه چنین بیا توجیه بیه مطالی

ها در محیط مدرسه ا عان داشتهاند ،آنهایي هستند کیه

کرشده علت توجه به موضوع پیوند با مدرسه اا آنجیا

نسبت به معلمان و ه ک سيهای خیود رفتیار محترمانیه

ناشي ميشیود کیه برداشیت و نگیرش دانیشآمیواان اا

دارند و به ب ترین وجه وظایف خود را انجام ميدهنید و

پیوند بیا مدرسیه ،تیأثیرات م میي بیرای رفتیار آنهیا در

روحیۀ همکاری دارند ونتیزل ،سییمونز ،لنیز ،شیلدون و

مدرسه و نیز خارج اا مدرسه خواهید داشیت (نی یاوس،

دسي ( )1101پیوندجویي معلی را عنصیر م میي اا جیو

روداسییییییل ،و راکیییییز )1101 ،اا طیییییرف دیگیییییر

مدرسه قلمداد ميکنند که امینیهسیاا خشینودی دانیش-

رواندرمانگران مثبتنگر ع قهمنید بیه ایجیاد و تشوییت

آمییواان اا مدرسییه مییيشییود ویلسیین ،مییک و گییراتن

توانمنییدیهییا ،خودمختییاری ،تسییلط محیطییي ،رشیید

( )1111جو حاک بر مدرسه را بررسي کردند و بیه ایین

شخصییي ،پیونیید صییمیمي بییا دیگییران ،هدفمنییدی در

نتیجه رسیدند حمایتهای معل و همک سيهیا بیهطیور

اندگي ،پذیرش خود و دیگران بیا هیدف کنتیرل نشیاط

معنیییيداری پییییشبینیییيکننیییدۀ رضیییایت اا مدرسیییه،

ضییعف و اصیی ح جنبییههییای تیینشاای انییدگيانیید

شایستگي ،خودکارآمدی تحصیلي و رضایت اا اندگي

(خدایاریفرد)0913 ،؛ بنابراین مدارس ،اماني ميتوانند

دانییشآمییواان اسیت فریییدریکس و همکییاران ()1112

به بیشترین میزان موفشیت دست یابند که تمام ت شهای

معتشدند که پیوند هیجاني به مدرسه یا معلمان میيتوانید

خود را برای افزایش پیوند و سااگاری دانشآمیواان بیا

عامییل حمییایتيای باشیید ،بییرای دانییشآمییوااني کییه در

محیط تحصیلي ،یکپارچه سااند و دامنۀ توجه خود را اا

معرض خطر انزوای اجتماعي قرار دارنید دسیي و رییان

قلمرو قابلیتهای شناختي تا حیطه قابلییتهیای هیجیاني

( )1111نشیان دادنیید جیو مطلییوب مدرسیه و چگییونگي

(دیدگاه مثبت بیه مدرسیه) گسیترش بخشیند (کیوهن و

ارتباط با معلمان و برآوردهکردن نیااهیای اساسیي آن یا

سندی )1119 ،تا محیط مدرسه بتوانید پیونیدی را مییان

شود تا دانشآمیواان اا

دانشآمیواان ،معلمیان و مدرسیه برقیرار کنید(باکوس،

مدرسه و بودن در آن خشنود باشند ،بهموقی در مدرسیه

 )1101اا اینرو پژوهش حاضر کوشیده است تا سیؤال

حاضییر شییوند و در یییادگیری ،فعییال و بییاانگیزه باشییند

پژوهشي ایر را به محک آامایش بگذارد:

در محیط مدرسه ميتواند سب

درنتیجییه اییین عوامییل بییه مشییارکت و درگیییری فعییال

آیا مداخلۀ مثبتنگر گروهي بیر پیونید بیا مدرسیه و

دانشآموا در امور مدرسه منجر ميشیود نتیایج برخیي

مؤلفههای آن در دانشآمواان دختر پاییۀ اول دورۀ دوم

پژوهشها نشان داده اسیت ،مدارسیي کیه ج یتگییری

متوسطه ش ر خرمآباد تأثیر دارد؟

مثبت و واق بینانه دارند ،ميتوانند بهطور مؤثری بر رفتار

روش
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روش پژوهش ،جامعیۀ آمیاری و نمونیه :روش پیژوهش

مشارکت در مدرسه 91 ،تا  97بیاور بیه مدرسیه و  91تیا

شبهآامایشي اا نوع پیشآامونپسآامون و پیگیری بیا

 21تع د به مدرسه را اندااهگیری ميکند روایي محتیوا

گروه کنترل بود جامعه آماری شامل کلیۀ دانشآمواان

در پرسشنامه ( )SBQبا نگرخواهي اا سه نفیر متخصیص

دختر پایۀ اول دورۀ دوم متوسطه ش ر خرمآبیاد در سیال

روانشناس تربیتي و تعلیی و تربییت بررسیي شید اانگیر

تحصیلي  0931-31بود حج نمونه شامل  11نفر بودند

متخصصان مربوطه پرسشنامه ( )SBQبهلحاظ محتیوایي،

که با روش نمونهگیری تصادفي خوشهای چندمرحلیهای

ابزاری روا تشیخیص داده شید رواییي سیااۀ پرسشینامه

انتخاب شدند بدین روش که اا میان نواحي آمیواش و

( )SBQبه دو شیوۀ محاسبه ضری

همبستگي پرسشینامه

پرورش ش ر خرمآبیاد بیهصیورت تصیادفي ییک ناحییه

با مؤلفههای آن و تحلیل عاملي تأییدی بررسي ميشیود

انتخاب ،سپس اا ناحیه انتخابشده بیهصیورت تصیادفي

بهع وه یافتههای حاصیل اا تحلییل عیاملي ،اکتشیافي و

یک مدرسه و اا مدرسه انتخابشده بهصورت تصیادفي

تأییدی نیز وجود شش عامل را در ایین پرسشینامه تأییید

دو ک س انتخاب شد و در مرحلۀ آخر بهشیوۀ تصیادفي

کردهاند رضایيشریف ( )0930پایایي این پرسشینامه را

در دو گییروه آامییایش و کنتییرل در نگییر گرفتییه شییدند

با اسیتفاده اا روشهیای آلفیای کرونبیا و بیااآامیایي

(گروه آامایش  91نفر و گروه کنترل  91نفر)

بییرای کییل پرسشیینامه  ،1/39دلبسییتگي بییه معل ی ،1/11

ابزارسنجش :پرسش نامه پیوند بیا مدرسیه (:0)SBQ

دلبستگي به مدرسه  ،1/11دلبستگي به کارکنان مدرسیه

رضیییایيشیییریف ( )0930ایییین پرسیییشنامیییه را بیییرای

 ،1/10مشارکت در مدرسه  ،1/79باور به مدرسه 1/79و

اندااه گیری پیونید دانیشآمیواان بیا مدرسیه در مشیاط

تع د بیه مدرسیه  1/71گیزارش کیرده اسیت (رضیایي-

ابتییدایي ،راهنمییایي و متوسییطه براسییاس مصییاحبه بییا

شریف )0930،در پژوهش حاضر بیرای بررسیي پاییایي

گروههای کانوني ساخته است و پیونید بیا مدرسیه را در

اا ضری

آلفیای

شیش مؤلفییه دلبسیتگي بییه معلی  ،دلبسییتگي بیه مدرسییه،

کرونبا برای کل پرسشنامه  ،1/19دلبسیتگي بیه معلی

دلبسییتگي بییه کارکنییان ،مشییارکت در مدرسییه ،بییاور بییه

 ،1/71دلبستگي به مدرسه  ،1/13دلبستگي بیه کارکنیان

مدرسه و تع د بیه مدرسیه بیا  21سیؤال براسیاس طییف

 ،1/11مشارکت در مدرسه  ،1/11باور به مدرسه 1/71و

لیکرت  1درجهای اندااهگیری ميکند آامودني پاسیخ

تع د به مدرسه  1/70به دست آمد

آلفای کرونبا استفاده شد و ضیرای

خییود را در مشیییاس لیکیییرت  1درجییهای هرگیییز (،)0

روش اجییرا و تحلیییل :ابت یدا پرسییشنامییۀ پیونیید بییا

بییهنییدرت ( ،)1بعضییي اوقییات ( ،)9بیشییتر اوقییات ( )2و

مدرسه رضایيشریف ( )0930پیشآامون بیرای هیر دو

همیشه ( )1مشخص ميکند حداقل نمره  21و حیداکثر

گروه تحت شیرایط ،یکسیان اجیرا شید ،سیپس مداخلیۀ

 111است که اا جم نمرات حاصیل میيشیود نمیرات

مثبتنگر گروهي به آامودنيهای گروه آامایش طي 1

پایینتر نشان دهندۀ پیوند کمتر با مدرسه و نمرات بیانتر

جلسۀ گروهي  0/1ساعته (هفتهای یک جلسیه بیه میدت

نشان دهندۀ پیوند بیشتر با مدرسه در ابعاد مختلف اسیت

دو ماه) آمواش داده شد؛ ولي گروه کنتیرل هییوگونیه

اا سوال  0تا  3دلبستگي به معل  01 ،تا  03دلبسیتگي بیه

مداخلهای دریافت نکرد پس اا اتمام آمواش مجدداً اا

مدرسییه 11 ،تییا  11دلبسییتگي بییه کارکنییان 11 ،تییا 90

هر دو گروه پسآامیون گرفتیه شید و ییک میاه بعید اا
اتمام جلسات آمواشي دورۀ پیگییری انجیام شید مت ییر

school bonding questionnaire

1

 /11پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال سوم ،شماره دوم ،پیاپي ( ،)01تابستان0931

مستشل بستۀ آمواشي مداخلۀ مثبتنگر گروهي کوئیلیام

بستۀ آمواشي کوئیلیام ( )1119در جدول ( )0ارائه شده

( )1119ترجمییه براتییيسییده و صییادقي ( )0911بییود

است

خ صه جلسه های مداخلۀ مثبتنگیر گروهیي مبتنیي بیر
جدول .1خالصۀ جلسههای مداخلۀ مثبتنگر گروهی مبتنی بر بسته آموزشی کوئیلیام ()2002
جلسات
نخست

اهداف
ایجاد ارتباط اولیه

دوم

آشنایي با چگیونگي مرور تکلیف جلسۀ نخست ،تأکید بر این نکته که انسان افکیار و بیاورهیای خیودش را بیه وجیود
شکلگیری تفکیر و ميآورد ،با اشاره به تکنیک دکمه فشار آدلر و کر آیهای اا قیرآن کیری دربیارۀ جنبیههیایي اا
مثبتاندیشي ،ارائه تکلیف برای جلسه آینده
نگرش

سوم

خالصه محتوای جلسات
تشریع چگونگي انجام کار ،آشنایي با مف وم مثبتاندیشي ،تشسی آامودنيها به  1گروه  1نفیره،
آشنایي با گروه و مشررات حاک بر آن ،ارائه تکلیف برای جلسۀ آینده

آمییییواش مثبییییت -مرور تکلیف جلسۀ قبل ،آمواش مثبتاندیشیي ااطرییو بیه چیالش کشیاندن افکیار منفیي ،ت یییر
تصاویر هني ،استفاده اا ابان ساانده و تجدیدنگر در باورها ،بحث گروهي ،ارائیه تکلییف بیرای
اندیشي
جلسه آینده

چ ارم

افییییزایش افکییییار و مرور تکلیف جلسه قبل ،آمواش مثبتاندیشي ااطریو ن ادینهکردن استراتژیهای تفکر مثبت در
اندگي ،فرصتهای تفکر مثبت اا طریو کنار آمدن و سااگاری با مشک تي که نميتوانی آن یا
بااخوردهای مثبت
را حل کنی  ،ارائه تکلیف برای جلسه آینده

پنج

ارائییه راهکییارهییای مرور تکلیف جلسه قبل ،آمواش مثبتاندیشي ااطریو آمواش شییوۀ توقیف فکیر ،آرامسیاای و
ت ییر نگرشها شامل الزام ،م ارکردن و مباراهطلبي ،ارائه تکلیف برای جلسۀ آینده
مثبتاندیشي

شش

ارائییه راهکییارهییای مرور تکلیف جلسۀ قبل ،واردکردن خنده به انیدگي ،ایجیاد اعتمیاد بیه نفیس و عیادات مطلیوب
عملي بیرای افیزایش وراشي ،تعریفکردن لطیفه و خاطرات لذتبخش ،ارائه تکلیف برای جلسه آینده
دیدگاه مثبتاندیشي

هفت

تمرین مثبتاندیشي

مرور تکلیف جلسۀ قبل ،تمرین مثبت اندگيکردن ااطریو ایجاد رابطۀ مثبت ،آگاهشدن اا نشیاط
مثبت خود و دیگران ،کنارآمدن با انتشادها ،برقراری روابط خوب با اطرافیان ،اتخا نگرش عاری
اا سرانش ،ارائه تکلیف برای جلسۀ آینده

هشت

جم بندی جلسات

مرور جلسات قبل و گرفتن بااخورد اا آامودنيها ،تمرین توانایي اعتماد به توانمندیهای خیود،
تشدیر و تشکر اا آامودنيها ،اجرای پسآامون

برای تجزیه و تحلییل دادههیا ابتیدا پییشفیرضهیای

پیگیری در سطع  1/11معنيدار نبودنید؛ بنیابراین فیرض

تحلیییل کواریییانس شییامل آامییونهییای کلمییوگروف-

صفر یعني پیروی دادهها اا توای نرمال تأیید میيشیود؛

اسمیرنوف ،لوین و رگرسییون اجیرا شید و سیپس بیرای

بنیییابراین پییییشفیییرض اول تحلییییل کوارییییانس یعنیییي

بررسي تحشیو هیدفهیای پیژوهش ،دادههیا بیا آامیون

طبیعيبودن توای نمرات رعایت شده است

تحلیل کواریانس چندمت یری و تکمت یری و با اسیتفاده
اا نرمافزار  spss19سنجیده شد

یافتهها
برای اطمینان اا نرمالبودن توای مت یرهای پیژوهش اا
آامون کولموگروف اسمیرونف استفاده شد نتیایج ایین
آامون در هریک اا مراحل پیشآامون ،پیسآامیون و

برای بررسي همگني واریانس مت یرهای پژوهشي اا
آامون لوین استفاده شد.

نتایج بیه دسیت آمیده اا ایین آامیون بیرای پیونید بیا
مدرسییه ( ،)P>1/11 ،F=1/110دلبسییتگي بییه مدرسییه
( ،)P>1/11 ،F=9/73دلبسیییتگي بیییه معلییی (،F=1/19
 ،)P>1/11دلبستگي بیه کارکنیان (،)P>1/11 ،F=1/11
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مشیییارکت در مدرسیییه ( ،)P>1/11 ،F=0/91بیییاور بیییه

در تحلیییل کواریییانس چنییدمت یری مربوطییه یعنییي

مدرسییییه ( )P>1/11 ،F=0/22و تع یییید بییییه مدرسییییه

پی یییي پییس اا خییارجکییردن اثییر پ ییشآامییون و سییایر

( )P>1/11 ،F=1/17نشانگر همگنیي وارییانسهیای دو

مت یرهای کنترل ،اثیر معنیيداری بیرای عامیل عضیویت

گروه بود.

گروهیي وجییود دارد ( p=1/110و )F= 29/19اییین اثییر

برای یکسیاني رابطیۀ مت ییر وابسیته و مت ییر کمکیي

چندمت یری نشان ميدهد که مداخلۀ مثبتنگیر گروهیي

(نمییرۀ پیییشآامییون) بییرای گییروههییای پژوهشییي اا

بر پیوند با مدرسه دانشآمواان دختر پایۀ اول دورۀ دوم

رگرسیون استفاده شد نتیایج حاصیل اا اجیرای آامیون

متوسطه ش ر خرم آباد تأثیر دارد و بین مؤلفههیای پیونید

برای پیوند با مدرسه (  ،) p>1/11 ،F=90/17دلبسیتگي

با مدرسه دانیشآمیواان گیروههیای آامیایش و کنتیرل

بییه معلی ( ،) p>1/11 ،F=01/17دلبسییتگي بییه مدرسییه

تفییاوت معن یيداری وجییود دارد بییرای تعیییین اینکییه در

( ،) p>1/11 ،F=11/11دلبسیییییتگي بیییییه کارکنیییییان

کدامیک اا مؤلفههای پیونید بیا مدرسیه تفیاوت معنیي-

( ،)p>1/11 ،F=19/93مشارکت در مدرسه (،F=11/11

داری بین گروه آامایش و کنترل وجود دارد ،اا آامون

 ،) p>1/11بییاور بییه مدرسییه (  ) p>1/11 ،F=01/17و

تحلیل کواریانس تکمت یری استفاده شد کیه نتیایج آن

تع د به مدرسه ( )p>1/11 ،F=01/02به دست آمید کیه

در جدول ( )1ارائه شده است

نشاندهندۀ یکساني رابطیۀ مت ییر وابسیته و پییشآامیون
برای هر دو گروه بود
جدول  .2نتایج تحلیل کواریانس یکراهه برای بررسی تأثیر مداخلۀ مثبتنگر گروهی بر مؤلفههای پیوند با
مدرسه در مرحلۀ پسآزمون و پیگیری
منب ت ییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آاادی

میانگین
مجذورات

F

معنيداری

اندااه اثر

توان آماری

دلبستگي به مدرسه

پیشآامون
پسآامون
پیگیری

07/21
0111/21
0710/71

0
0
0

07/21
0111/21
0710/71

1/71
01/31
07/12

1/21
1/110
1/110

1/10
1/11
1/19

1/11
1/17
1/13

دلبستگي به معل

پیشآامون
پسآامون
پیگیری

13/91
311/11
332/11

0
0
0

13/91
311/11
332/11

9/91
11/31
11/91

1/17
1/110
1/110

1/11
1/23
1/10

1/17
1/37
1/31

دلبستگي به کارکنان

پیشآامون
پسآامون
پیگیری

71/01
219/12
231/29

0
0
0

71/01
219/12
231/29

7/21
27/11
21/11

1/11
1/110
1/110

1/00
1/21
1/21

1/13
1/17
1/11

مشارکت در مدرسه

پیشآامون
پسآامون
پیگیری

00/17
711/91
711/01

0
0
0

00/17
711/91
711/01

1/11
10/13
11/13

1/11
1/110
1/110

1/110
1/27
1/23

1/11
1/30
1/13

باور به مدرسه

پیشآامون

97/99

0

97/99

2/02

1/12

1/11

1/09

پسآامون
پیگیری

132/11
711/21

0
0

132/11
711/21

77/01
71/13

1/110
1/110

1/17
1/11

1/11
1/11

پیشآامون

1/11

0

1/11

01/00

1/01

1/19

1/19

پسآامون

191/11

0

191/11

11/97

1/110

1/23

1/11

0

112/23

11/09

1/110

1/10

1/10

مت یر وابسته

تع د به مدرسه

پیگیری

112/23

تأثیرآمواش مثبتنگر گروهي بر پیوند با مدرسه در دانشآمواان دختردوره متوسطه17/

با توجه به جدول ( ،)1تفاوت بین نمرات مؤلفههیای

 17درصدی در مؤلفه باور به مدرسیه و  23درصیدی در

پیوند با مدرسه در مرحلۀ پس آامیون و پیگییری بعید اا

مؤلفه تع د به مدرسه در گروه آامایش در مرحله پیس-

کنتییرل نمییرات پیییشآامییون در دو گییروه آامییایش و

آامون و در مرحله پیگیری سب

افیزایش  19درصیدی

کنترل معنيدار اسیت؛ بیهعبیارتدیگیر نتیایج نشیان داد

در مؤلفیه دلبسیتگي بیه مدرسیه 10 ،درصیدی در مؤلفیه

مداخلییۀ مثبییتنگییر گروهییي بییر افییزایش (دلبسییتگي بییه

دلبستگي به معلی  21 ،درصیدی در مؤلفیه دلبسیتگي بیه

مدرسییه P>1/110 :و  ،)F= 01/31دلبسییتگي بییه معلیی

کارکنان 23 ،درصدی در مؤلفیه مشیارکت در مدرسیه،

( P> 1/110و  ،)F= 11/31دلبسیییتگي بیییه کارکنیییان(

 11درصییدی در مؤلفییه بییاور بییه مدرسییه و افییزایش 10

 P> 1/110و  ،)F=27/11مشیییییییارکت در مدرسیییییییه

درصدی در مؤلفه تع د به مدرسه شیده اسیت همچنیین

( P>1/110و  ،)F= 10/13باور بیه مدرسیه (P> 1/110

بانبودن توان آمیاری نشیان دهنیدۀ دقیت آمیاری بیان و

و )F= 77/01و تع ید بیه مدرسیه (  P> 1/110و 11/97

کفایت حج نمونه در همه مؤلفههیای پیونید بیا مدرسیه

افزایش  11درصدی در -

است اندااۀ اثر نشان ميدهید مداخلیه مید نگیر پیس اا

= )Fمؤثر بوده است و موج

مؤلفییه دلبسییتگي بییه مدرسییه 23 ،درصییدی در مؤلفییه

گذشت یک ماه ماندگار بوده است

دلبستگي به معلی  21 ،درصیدی در مؤلفیه دلبسیتگي بیه
کارکنان 27 ،درصدی در مؤلفیه مشیارکت در مدرسیه،

میانگین تعدیلشده نمرات پسآامون و پیگییری در
جدول ( )9ارائه شده است

جدول  .2میانگینهای تعدیلشده نمرات پسآزمون و پیگیری پیوند با مدرسه و مؤلفههای آن
پیگیری

پسآزمون
مت یر

گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیوند با مدرسه

آامایش
کنترل

020/71
31/91

01/99
01/29

021/29
31/21

00/17
9/91

دلبستگي به معل

آامایش
کنترل

13/21
11/79

9/32
1/01

11/12
11/02

1/91
1/71

دلبستگي به مدرسه

آامایش
کنترل

91/93
12/11

1/11
1/09

97/12
11/10

1/01
1/31

دلبستگي به کارکنان

آامایش
کنترل

19/91
02/11

0/17
01/12

11/31
01/10

0/29
00/93

مشارکت در مدرسه

آامایش
کنترل

19/10
02/11

2/02
9/10

11/37
01/17

2/11
2/17

باور به مدرسه

آامایش
کنترل

91/07
01/99

1/71
9/01

13/29
01/97

1/91
9/13

آامایش

00/91

1/11

01/11

1/01

کنترل

1/19

0/11

1/19

1/10

تع د به مدرسه

همانطور کیه در جیدول ( )9مشیاهده میيشیود ،بیا

مرحله پسآامون نسبت به گیروه کنتیرل بیشیتر اسیت و

حذف اثر مت یرهای کنترل ،میانگین تعدیلشیده نمیرات

همچنین در مرحلۀ پیگیری ماندگاری این تفاوت به نفی

پیوند با مدرسه و مؤلفیههیای آن در گیروه آامیایش در

گروه آامایش مشاهده ميشود
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بحث

به تحصیل ،فعالشیدن حیس کنجکیاوی و هیجیانهیای

هدف کلي پژوهش حاضر اثربخشي مداخلیۀ مثبیتنگیر

مربییوط بییه تحصیییل آنهییا را تحییت تییأثیر قییرار داد

گروهییي بییر پیونیید بییا مدرسییه و مؤلفییههییای آن در

(لیننبرینک-گارسیا ،و پکران )1100 ،در ن ایت مییزان

دانییشآمییواان دختییر پایییۀ اول دورۀ دوم متوسییطه شی ر

تعلییو و وابسییتگي آنهییا را بییه مییدارس افییزایش داد،

خرمآباد بود یافتههیای پیژوهش نشیان داد کیه مداخلیۀ

بهعبارتدیگر با آمواش و ن ادینهکیردن مثبیتاندیشیي

مثبتنگر گروهي بر پیوند با مدرسه دانشآمواان دختیر

در مدارس ميتیوان انتگیار داشیت کیه مییزان اشیتیاق و

پایۀ اول دورۀ دوم متوسطه ش ر خرمآبیاد تیأثیر مثبیت و

وابستگي دانشآمواان به مدرسه افزایش یابید؛ بنیابراین

معنيداری دارد یافتیههیای ایین پیژوهش بیا پیژوهش و

مت یرهییای شییرایط مطلییوب آمواشییگاهي (رضییایت اا

پریش و پریش و بت ( )1111همسو است در تبیین ایین

آمواشگاه و برخورد مسئونن) ،نحوۀ تدریس معل  ،جو

یافته ميتوان چنیین اسیتنباط کیرد نوجوانیان نییاا روان-

مثبت ک س و مدرسیه ،شییوه رهبیری معلی  ،تشیویو و

شناختي قوی برای دلبستگي دارند در این مییان مدرسیه

تنبیه آمواشگاه و فعالیتهای فوق برنامیه همگیي سیب

منبیی م مییي بییرای تییأمین دلبسییتگي نوجوانییان اسییت

ایجاد نگرش مثبت دانشآموا نسبت به مدرسه ميشیود

نوجواناني که پیوند محکمي با مدرسه دارند ،به احتمیال

(قورجائي ،نصری ،و ابراهی دماوندی)0931،

ایاد در امینههیای تحصییلي برانگیختیه و موفیو هسیتند

نتایج بهدستآمده دربارۀ مؤلفه دلبستگي بیه مدرسیه

(السیینر ،لیپولیید ،و گرینبییر  )1100 ،بییرعکس پیونیید

نشییان داد کییه مداخلییۀ مثبییتنگییر گروهییي بییر افییزایش

ضعیف با مدرسه با پیشرفت تحصیلي پیایین و مشیک ت

دلبستگي به مدرسه در دانشآمواان دختر پایۀ اول دورۀ

و همکییاران1101 ،؛

دوم متوسطه تأثیر مثبت و معنيداری دارد یافتههای این

و همکاران  )1111 ،اریکسیون ( )1111معتشید

پییییژوهش بییییا نتایج پژوهشهای آرگایییییل 0333 ،و

است معلمان در فراینید ییادگیری قیادر بیه الشیا امیید و

فریدریکس و همکیاران 1112 ،همسیو اسیت در تبییین

مثبت اندیشي در دانشآمواان هستند مثبتاندیشبیودن

این یافته ميتوان چنین استنباط کرد که در نگام تعلیی و

دانشآمواان را قادر ميکنید ،انگییزش بیانتر و روابیط

تربیییت دو هییدف اصییلي یعنییي آمییواش و پییرورش

مثبتیییي را تجربیییه کننییید همچنی یین می یيتیییوان گفیییت

دانیشآمییواان مید نگییر اسییت آمیواش بییه یییادگیری و

دانش آموااني که م ارت مثبتاندیشي آنها بان اسیت،

عملکرد تحصیلي دانشآمواان منت ي ميشود و پرورش

در یافتن راههای جایگزین برای دسیتییابي بیه اهیداف

به رشد همه جانبه و شکوفایي اسیتعدادهای آنهیا تأکیید

خ قترنید و اشیتیاق بیشیتری بیرای دنبیالکیردن آنهیا

دارد هر اندااه دانشآمواان محیط مدرسه را مثبتتیر و

دارند ،موان را چون چالش در نگر میيگیرنید و اعتشیاد

رضایتبخش تیر اراییابي کننید ،بیه همیان نسیبت مسییر

دارند ،قادر به درسگرفتن اا موفشیتها و شکسیتهیای

پرورش آنها هموارتر خواهد بود (کاوسیان ،کیدیور ،و

قبلي برای دسیتییابي بیه هیدفهیای آینیدهانید آنهیا

ولياله)0930 ،؛ بنابراین مدارس بایید محیطیي را بیرای

اهدافي را انتخاب میيکننید کیه نییاا بیه تی ش بیشیتری

دانشآمواان فراه کنند تا اا نگیر تحصییلي ،عیاطفي،

دارد ه چنین به م ارتها و اهدافشان اطمینیان دارنید

رفتاری و رابطۀ با دیگران رشد کنند )ویلسون)1112 ،؛

و بییر آنییان تمرکییز میيکننیید (اسیینایدر و لییوپز)1111 ،؛

ایرا پژوهشهیای بسییاری نشیان میيدهنید ،امیانيکیه

رفتییاری همییراه اسییت (لیلجبییر
لونزا

بنابراین با ت ییر در کیفیت آمواش ميتوان شور و شیوق

تأثیرآمواش مثبتنگر گروهي بر پیوند با مدرسه در دانشآمواان دختردوره متوسطه13/

دانشآمواان نگرش و عواطف منفي نسبت بیه مدرسیه

نتییایج بییهدسییتآمییده دربییارۀ مؤلفییه دلبسییتگي بییه

پیدا ميکنند ،اا ع قیهمنیدی آنهیا نسیبت بیه مدرسیه

کارکنان نشیان داد کیه مداخلیۀ مثبیتنگیر گروهیي بیر

کاسته شود (وانسیتینکیسیت ،سییمونز ،لنیز ،شیلدون ،و

افزایش دلبستگي به کارکنان در دانشآمواان دختر پایۀ

دسي )1112 ،درحشیشت تیأثیری کیه مدرسیه بیر رشید

اول دورۀ دوم متوسییطه تییأثیر مثبییت و معن یيداری دارد

تحصیلي و اجتماعي دانشآمیواان و بیهوییژه پیشیرفت

یافتههای ایین پیژوهش بیا نتایج پیژوهشهیای پیریش و

تحصییلي دارد ،اا طرییو سیاختار ،کارکنیان ،سیاامان،

پریش و بت ( )1111و آدل

( )1117همسیو اسیت در

منیاب و جیو مثبیت مدرسیه عمیل میيکنید (اسیتوارت،

تبیییین اییین یافتییه مییيتییوان چنییین اسییتنباط کییرد کییه

 )1111بنابراین ضروری است که محیط مدرسیه بتوانید

رواندرمانگران مثبتنگر ع قهمنید بیه ایجیاد و تشوییت

پیوندی را میان دانشآمواان ،معلمان و مدرسیه برقیرار

توانمنییدیهییا ،خودمختییاری ،تسییلط محیطییي ،رشیید

کند (باکوس)1101،

شخصییي ،پیونیید صییمیمي بییا دیگییران ،هدفمنییدی در

نتایج بهدستآمده دربارۀ مؤلفه دلبسیتگي بیه معلی ،

اندگي ،پذیرش خود و دیگران بیا هیدف کنتیرل نشیاط

نشییان داد کییه مداخلییۀ مثبییتنگییر گروهییي بییر افییزایش

ضییعف و اصی ح جنبییههییای تیینشاای انییدگي هسییتند

دلبستگي به معل در دانشآمیواان دختیر پاییۀ اول دورۀ

(خیییدایاریفیییرد )0913 ،بنیییابراین اا طرییییو آمیییواش

دوم متوسطه تأثیر مثبت و معنيداری دارد یافتههای این

م ارتهای مثبتاندیشي ميتوان پیوند و احسیاس تعلیو

پییژوهش بییا نتایج پژوهشهای ونتییزل ،سیییمونز ،لنییز،

به مدیر ،معلمان و کارکنان مدارس و هی چنیین گیروه-

شلدون ،و دسي 1101 ،و ویلسن ،مک ،و گراتن1111 ،
همسو است در تبیین این یافته میيتیوان چنیین اسیتنباط
کییرد کییه دلبسییتهبییودن بییه معلی و مدرسییه ،شییرکت در
فعالیتهای متنوع مدرسه و تع د به قوانین و اراشهیای
مدرسه با ارائه بااخوردهای مثبت معل  ،موج

رضایت

اا آمواش و کنترل کردن اعمیال مربیوط بیه موفشییت و
شکست تحصیلي در دانیشآمیواان میيشیود (هاشیمي،
واحدی ،و محبي)0932 ،؛ اا آنجایي کیه روانشناسیي
مثبت به موضوعات مثبت اندگي بشر نگییر :شیادکامي،
اشتیاق ،خ قیت ،امیید ،سی مت روان ،هیوش هیجیاني،
خییوشبینییي ،ب زیسییتي ،تییابآوری و مییيپییردااد

های همسال ،احساس اراشمند بودن و هدفیدار بیودن را
در دانشآمیواان ایجیاد کیرد ،عیزت نفیس را در آنهیا
رشد داد و ن ایتاً حس مسئولیتپذیری و مثبتنگیری در
آنان تشویت کرد (فرهمنیدیان )0917 ،اییرا م ی تیرین
عنصر پیوند بیا مدرسیه ،ارتبیاط میؤثر دانیشآمیواان بیا
اعضای مدرسه ،میزان تعلو افراد به اهداف جمعیي و ییا
میزان دخالت اعضا در فعالیتهای اجتماعي است (روو،
استوارت و پاترسون)1117 ،
نت یایج بییهدسییتآمییده دربییارۀ مؤلفییه مشییارکت در
مدرسییه نشییان داد کییه مداخلییۀ مثبییتنگییر گروهییي بییر

(سلیگمن ،استین ،پار  ،و پترسیون1111 ،؛ بیه نشیل اا

افزایش مشارکت در مدرسه در دانشآمواان دختر پاییۀ

شیری )0931 ،بنابراین اگر باور دانشآمواان نسیبت بیه

اول دورۀ دوم متوسییطه تییأثیر مثبییت و معن یيداری دارد

معل شان مثبت باشید ،میيتوانید بیر انجیام فعالییتهیای

یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای دسي و رییان

تحصیلي ،آرمان تحصیلي ،سطع ع قیه در فعالییتهیای

( )1111و فیلیییپس ( )1113همسییو اسییت در تبیییین اییین

عش ني و دسیتاوردهای تحصییليشیان تأثیرگیذار باشید

یافته ميتوان چنین استنباط کیرد کیه عیواملي همچیون،

(کارول1113 ،؛ به نشل اا آقایي)0939 ،

س ی کردن دانشآمواان در ادارۀ مدرسه ،همکیاری در

 /91پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال سوم ،شماره دوم ،پیاپي ( ،)01تابستان0931

ادن و ایباساای ک سهیا و گردانیدن

مدرسه به پذیرش هنجارهیا و اراشهیای مدرسیه اشیاره

ایجاد نگ  ،ان

بوفیییه مدرسیییه نشیییش م میییي در افیییزایش مشیییارکت

دارد (مادوکس و پرینیز )1119 ،و وا ۀ دانیشآمیوا اا

دانش آمواان در امور مدرسیه دارد (حیاجیلری)0917 ،

نگر اجتماعي اماني تحشیو میيیابید کیه دانیشآمیواان

بنابراین اا طریو ارتباط مؤثر و مثبت با دانشآمیواان بیا

نسبت به مدرسه و ایرساختهای آن احساس تعلو کنند

در نگر گرفتن دیدگاههای گوناگون ،انجام بهموق کیار

و در توسعۀ مدرسه شرکت جوینید (نیاطوپیور)0913 ،

با توجه به شرایط امان و مکان ،برنامهرییزی و دوری اا

اگر دانشآمواان با قوانین سختگیرانه اا طرف مدرسه

کارهییای بییيفایییده و کنتییرل رفتییار ،مییيتییوان احسییاس

روبه رو شوند ،احساس پیوند کمتری با مدرسه دارند (لد

مسیئولیت و نگییرش مثبییت را در دانیشآمییواان تشویییت

و دین )1113 ،؛ همچنین پژوهشگران ،پیونید بیا مدرسیه

کرد (امیرحسییني )0917 ،اییرا داشیتن نگیرش عیاطفي

را متشییکل اا دلبسییتگي ،ه ی آمیییزی همییراه بییا بییاور بییه

مثبت به کی س درس میيتوانید بیه نگیرشهیای مثبیت

اراشها و قواعد مدرسه میيداننید (کاتیاننو ،هیاگرتي،

نسبت به مدرسیه تعمیی یابید (بییریو و لید )0337 ،لیذا

فلمین

 ،و هاوکینز )1112 ،بنابراین اگر دانیشآمیواان

مدارس باید با فراه کردن فضای روانياجتماعي مثبیت،

این مؤلفهها را بپذیرند و باور کننید ،احتمیانً رفتارهیایي

ارتبییاط مثبییت و صییمیمانهای را بییین دانییشآمییواان و

را نمییایش م یيدهنیید کییه در محیییط مدرسییه رفتارهییایي

کارکنییان مدرسییه ایجییاد کننیید (محمییدخییاني0911 ،؛

مطلوب و مثبت تلشي ميشیود (میکنیلیي ،وییت

،و

طارمیان )0912 ،اییرا مداخلیۀ مثبیتنگیر بیرای تمیامي

لیبي)1101 ،

افراد بهویژه دانشآمواان ج ت تشویت و ب بیود ارتبیاط

نتایج بهدستآمده دربارهی مؤلفیه تع ید بیه مدرسیه

مثبت بیا دیگیران ،تیرویج احساسیات مثبیت ،رفتارهیای

نشییان داد کییه مداخلییههییای روانشناسییي مثبییتگییرا بییر

مثبییت ،افییزایش ب زیسییتي ،عییزت نفییس و وابسییتگي بییه

افزایش تع د به مدرسه در دانشآمواان دختیر پاییۀ اول

مدرسیییه بسییییار مفیییید و سیییودمند اسیییت (سیییین و

دورۀ دوم متوسیییطه تیییأثیر مثبیییت و معنیییيداری دارد

لیوبومیرسکي)1113 ،

یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای کیا-کیتینی

نتایج بهدستآمیده دربیارۀ مؤلفیه بیاور بیه مدرسیه

و الیییس ( ،)1117مییک ایییووی و ولکییر ( )1111همسییو

نشان داد که مداخلۀ مثبتنگر گروهي بر افزایش باور به

است در تبیین این یافتیه میيتیوان چنیین اسیتنباط کیرد

مدرسییه در دانییشآمییواان دختییر پایییۀ اول دورۀ دوم

وقتي افراد خود را عضیوی اا گیروه ییا طبشیۀ اجتمیاعي

متوسطه تیأثیر مثبیت و معنیيداری دارد یافتیههیای ایین

طبشهبندی مي کنند ،نوعي حس پیوند و تعلیو بیه وجیود

پییژوهش بییا نتایج پژوهشهای مییک ایییووی و ولکییر

ميآید (کارچر1111 ،؛ تاجفل و تورنر )1117 ،عوامیل

 ،و الیس ( )1117همسو اسیت در

تعیییینکننییدۀ میییزان تع یید بییه مدرسییه شییامل سییااگاری

( ،)1111کیا-کیتین

تبیین این یافته ميتوان چنیین اسیتنباط کیرد کیه مدرسیه

آمواشي و داشتن روابط مثبت بین دانیشآمیوا و معلی

بعد اا خانه م ترین مکاني است کیه دانیشآمیواان در

اسیییت (آنیییدرمن )1111 ،چنیییانچیییه روابیییط معلی ی -

آن بییه سییر مییيبرنیید و نشییش م مییي در شییکلگیییری

دانشآموا منفي باشد ،سب

منزویشدن و تع ید کمتیر

اراشها ،هنجارهیا و فرصیتهیای اجتمیاعي افیراد دارد

دانییشآمییوا نسییبت بییه مدرسییه و اطرافیییان خواهیید شیید

(هییافمن1110 ،؛ بییه نشییل اا اسییکرمن)1111 ،؛ بییاور بییه

(براونفسکي)1111 ،؛ بنابراین به گفتۀ سلیگمن ()1111

تأثیرآمواش مثبتنگر گروهي بر پیوند با مدرسه در دانشآمواان دختردوره متوسطه90/

اکنون در روانشناسي هنگام آن رسیده است که بهجای

همکاران ،)0939 ،تا دانشآمیواان بیه نگرشیي مثبیت و

تأکید بیر عواطیف منفیي ،عواطیف و تجیارب مثبیت را

سییال نسییبت بییه مدرسییه مج ییز شییوند و مس ییر مسییتشی

دریابی و بهجای دست گذاشتن بر نشاط ضعف افیراد بیه

اندگي خیود را بیابنید؛ اییرا امیاني کیه دانیشآمیواان

توانمندیهای آنها توجه کنی (سلیگمن1111 ،؛ به نشل

ارایابي مثبتي اا خود و مدرسیه داشیته باشیند ،احسیاس

اا قویدل)0931 ،؛ لذا معلمیان بیا تأکیید بیر نشیاط قیوت

اراشییمندی بیشییتری دارنیید؛ بنییابراین مییدارس امییاني

دانشآمواان ميتوانند میزان وابستگي و تع ید آنهیا را

ميتوانند به بیشترین میزان موفشیت دست یابند کیه تمیام

به مدرسه را افزایش دهند؛ (کیار 1111 /0911؛ ترجمیه

ت ی شهییای خییود را بییرای افییزایش پیونیید و سییااگاری

پاشاشریفي و نجفياند) ایرا اگر نگرش دانیشآمیواان

دانشآمواان با محیط تحصیلي ،یکپارچه سااند و دامنیۀ

نسبت به روابیط بیا دیگیران مثبیت باشید ،در آینیده نییز

توجه خیود را اا قلمیرو قابلییتهیای شیناختي تیا حیطیه

روابط مثبت و عمیشي با اطرافیان خواهند داشیت (لیبیي،

قابلیتهای هیجاني (دیدگاه مثبت بیه مدرسیه) گسیترش

1112؛ براونسیییکي )1111 ،بنیییابراین برخیییورداری اا

بخشند (کوهن و سندی )1119 ،و همچنین محیطیي را

احساس تعلو و پیوند با مدرسه ع وه بیر ایجیاد محیطیي

برای دانیشآمیواان فیراه کننید تیا اا نگیر تحصییلي،

شخصیت مسیتشل و

عاطفي ،رفتاری و رابطۀ با دیگران رشد کنند )ویلسیون،

اجتمییاعيشییدن ،بییاادههییای تحصیییلي مثبت یي نیییز دارد

 )1112و با اندیشههای مثبت ،توانمندیها ،احساس تعلو

(دربان ،سعدیپیور ،و سیلیمي )0930،سیلیگمن اعتشیاد

به دیگران ،اعتماد به نفس و ب زیسیتي دانیشآمیواان را

دارد م ارتهیای مثبیتاندیشیي ،اغلی توانیایي بیانیي

افزایش دهند (مردان)0911 ،

سال برای دانشآمواان برای کس

بییرای سییااگاری ،گسییترش روابییط مثبییت و تییابآوری

در امینۀ محدودیتهای پژوهش حاضر ميتیوان بیه

برای مواج یه بیا مشیک ت انیدگي ،شی لي و تحصییلي

محدودکردن جامعۀ آماری به دانشآمیواان دختیر پاییۀ

ایجاد ميکند (فروغي)0931 ،

اول دورۀ دوم متوسطه شی ر خیرمآبیاد اشیاره کیرد کیه

در جم بندی کلي ميتوان گفت روانشناسي مثبت
با تأکید بر مشاومیت درونیي ،مکانیسی هیای مشابلیهای و
راهکارهای مثبتاندیشي ميتواند موج

ت ییر پیارادای

تعمی یافتههای بان را بیه سیایر حجی جامعیۀ آمیاری بیا
احتیاط همراه ميکند براسیاس نتیایج پیژوهش حاضیر
پیشن اد ميشود ،مسئونن مدرسه و معلمان بکوشند ،در

درحیواۀ روانشناسیي مدرسییه شیود (سییایکس)1110 ،

مدرسیه خیود ،جیوی مثبیت بیافریننید کیه در آن،

بنابراین برای ب رهمندی دانشآمیواان مشیاط گونیاگون

دانیشآمیواان نسیبت بیه معلمیان و مدرسیه ،احسیاس

تحصیلي اا روحیۀ مثبتنگر دربارۀ خود ،دیگران و دنییا

نزدیکي و صمیمیت کنند و خود را بخشي اا مدرسه بیه

نیاا به مداخله و آمواش بیش اا هر امان دیگیری بیرای

حساب آورند

آنان احساس ميشود تا آنها با امید و انگیزه بیشتری بیه
تحصیل بپرداانید (خیدایاریفیرد)0919 ،؛ بنیابراین نام

منابع

اسییت معلمییان بییه آمییواش م ییارت مثبییتگرایییي یعنییي

آرگایییل ،م ( )0919روانشناسییي شییادی ترجمییه :ح

یادگیری خوب اندیشیدن ،ت ییر در نگرشهیای منفیي و

نشیییاطدوسیییت ،ف ب رامیییي ،ح پانهنییی

وم

چگونگي تحلیل روییدادها بپرداانید (چی اادهقنیواتي و

گوهری اصف ان :ج اد دانشیگاهي انتشیار بیه ابیان
اصلي 1111
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آقایي ،س ( )0939بررسیي رابطیه خودپنیداره ریاضیي

رضایيشریف ،ع  ،حجاای ،ا  ،قاضيمرادی ،م ،و ا ه-

خودکارآمیییدی ریاضیییي و اضیییطراب ریاضیییي بیییا

ای ،ج ( )0930ساخت و آمادهسیاای پرسیشنامیۀ

عملکیرد ریاضییي در دانییشآمیواان سییوم راهنمییایي

پیوند با مدرسه در دانشآمیواان .مجلیۀ روانشناسیي

ش ر رشت پایاننامیه کارشناسیي ارشید روانشناسیي

مدرسه11-17 ،)0(9 ،

تربیتییي دانشییگاه ارومیییه دانشییکده علییوم تربیتییي و
روانشناسي
امیرحسیییني،

شیری ،ف ( )0931بررسي رابطۀ خوشبیني با س مت
روان و تابآوری در دانشآمواان مشط دبیرستان

( )0917م ییارتهییای اساسییي انییدگي

سال ت ران :عارف کامل

براتي ،ف  ،صیادقي ،ا ( )0911مثبیتاندیشیي و مثبیت-
نگرى کاربردی ت ران :دایرۀ سفید

ش ر ت ران پایاننامۀ کارشناسي ارشید رشیته روان-
شناسي عمومي دانشگاه ع مه طباطبیایي دانشیکده
علوم تربیتي و روانشناسي

طارمیان ،ف ( )0912عوامل پیشبین رواني ،اجتمیاعي

چ اادهقنیواتي ،م  ،آقیایي ،ا ،و گیلپیرور ،م ()0939

مصرف مواد مخدر در نوجوانان ،دنلتهیای آن در

اثربخشي آمواش م ارتهای مثبتاندیشي بر سبک

پیشگیری و درمیان پاییاننامیۀ دکتیری روانشناسیي

بدبینانه دانشآمواان پسر دورۀ ابتیدایي پیژوهش در

بییالیني (چییا نشییده) دانشییگاه علییوم ب زیسییتي و

برنامهریزی درسي1-29 ،)1(01 ،

توانبخشي

حاجیلری ،ا ( )0917نگریهها و راهکارهیای پیشیگیری
اا سییو مصییرف مییواد در بییین دانییشآمییواان ویییژۀ
معلمان و والدین معاونت پرورش ادارۀ کل آمواش
و پرورش استان گلستان
خدایاریفرد ،م ( )0913کاربرد مثبتنگیری در روان-

درمانگری با تأکید بیر دییدگاه اسی مي مجلیۀ روا-
نشناسي و علوم تربیتي دانشگاه ت ران

فرهمنییدیان ،م ( )0917نیییاا بییه احسییاس تعلییو داشییتن
نشریه پیوند0-9,17 ،

فروغییي ،ع ( )0931اثربخشییي رواندرمییاني مثبییت در
ارتشای تاب آوری افیراد وابسیته بیه میواد پاییاننامیۀ
کارشناسي ارشد دانشگاه ع مۀ طباطبایي دانشیکدۀ
علوم تربیتي و روانشناسي

قویدل ،س ( )0931بررسي م ارتهیای مثبیتاندیشیي

خدایاریفرد ،م ( )0919مشایسه ارتباط نگیرش میذهبي

در بین کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههیای

و رابطییۀ پدرفرانییدی بییا سییااگاری اجتمییاعي در

ایییر پوشییش واارت علییوم ،تحشیشییات و فنییاوری

فراندان جانباا و عادی ش ر ت ران مجلۀ روانشناسي

پایاننامۀ کارشناسیي ارشید دانشیگاه آااد اسی مي

دانشگاه ت ران ،پیاپي (971-911 ،)91

واحد علوم و تحشیشات ت ران

دربان ،ا  ،سعدیپور ،ا ،و سلیمي ،ح ( )0930بررسیي

قورجیییائي ،ا  ،نصیییری ،ص  ،و ابیییراهی دماونیییدی ،م

میزان احساس تعلو به مدرسه و رابطۀ آن با عملکیرد

( )0931میییدلییییابي سیییاختاری روابیییط عوامیییل

تحصیلي دانشآمواان دختر ش ر سیمنان ،پاییاننامیۀ

آمواشگاهي مؤثر بر انگیزش تحصیلي دانشآمواان

کارشناسییي ارشیید (چییا نشییده) ،واارت علییوم،

دوره متوسییطه پایییاننامیۀ کارشناسیي ارشیید (چییا

تحشیشییات و فنییاوری دانشییگاه ع مییه طباطبییایي

نشده) واارت علیوم ،تحشیشیات و فنیاوری دانشیگاه

دانشکدۀ علوم تربیتي و روانشناسي

تربیت دبیر ش ید رجایي دانشکدۀ علوم انساني
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