
Educational Psychology 
17(62), Winter 2022, 205-226 
jep.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/jep.2022.64275.3506 

 

O
ri

gi
n

al
 R

e
se

rc
h

 
R

ec
e

iv
ed

: N
o

v.
 1

9
, 2

0
2

2
 

A
cc

ep
te

d
: N

o
v.

 1
9

, 2
0

2
2

 
 

IS
SN

: 2
5

3
8

-3
1

8
3

 
 

eI
SS

N
: 2

5
3

8
-3

1
9

1
 

 

The Effectiveness of Academic Meaning Oriented Training 

Package on the basis of Healthy Human Theory and Positive 

Psychology Training on Academic Engagement in Iranian 

Students in Denmark 

Mohammadreza 

Sadri 

Ph.D Student, Department of psychology, Isfahan (Khorasgan) 

Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran 

  

Mohsen 

Golparvar  

Associate Professor, Department of psychology, Isfahan 

(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran  
  

Asghar Aghaei 
Professor, Department of psychology, Isfahan (Khorasgan) 

Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran 
  

Laura Gilliam 
Associate Professor, Danish School of Education (DPU), 

Copenhagen Emdrup Campus, Aarhus University, Copenhagen, 

Denmark 

Abstract  
Academic engagement is a very important variable in any stages for student’s success. 

The aim of this study was to determine the effectiveness of academic meaning-

oriented training based on healthy human theory and positive psychology training on 

academic engagement in Iranian students in Denmark. The research method was semi-

experimental with three groups in two stages of pre-test and post-test. The statistical 

population of the study included 12 to 18 years old Iranian Students in Copenhagen, 

Denmark, in winter 2021. From them, 60 students were selected through voluntary 

sampling and then randomly assigned to three groups (20 people in each group). 

Schaufeli et al (2002) academic engagement questionnaire was used to measure the 

dependent variable. Academic meaning-oriented training based on healthy human 

theory and positive psychology training groups were trained in 10 sessions, 

respectively. Data were analyzed by analysis of covariance and Bonferroni post hoc 

test. The results showed that in academic engagement there is a significant difference 

between academic meaning-oriented training based on healthy human theory and 

positive psychology training with the control group, but there is no significant 

difference between academic meaning-oriented training based on healthy human 

theory and positive psychology training. Based on results, positive psychology 

training and academic meaning-oriented training are two effective training manners 

for increasing the academic engagement of Iranian students in Denmark. 

Keywords: meaning oriented training, positive psychology training, 

academic engagement, Iranian students, Denmark 
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 انسان ظریهن بر مبتنی محورتحصیلی معنا بسته آموزش اثربخشی
 تحصیلی اشتیاق بر نگرمثبت شناسیروان آموزش و سالم

 دانمارک ساکن ایرانی آموزاندانش

     صدری محمدرضا
 آزاد دانشگاه ،(خوراسگان) اصفهان واحد شناسی،روان گروه دکتری، دانشجوی

 ایران اصفهان، اسالمی،
  

  پرورگل محسن
 اسالمی، آزاد دانشگاه ،(خوراسگان) اصفهان واحد شناسی،روان گروه دانشیار،

  ایران اصفهان،
  

  آقایی اصغر
 اسالمی، آزاد دانشگاه ،(خوراسگان) اصفهان واحد شناسی،روان گروه استاد،

 ایران اصفهان،
  

 گیلیام لورا
 ، کپنهاگ شعبه آرهوس دانشگاه شناسی، انسان و تربیتی علوم گروه دانشیار،

 دانمارك کپنهاگ،

  چکیده
 هدف با ژوهشپ اين. است مقطعی هر در آموزاندانش موفقیت برای اهمیت با بسیار متغیری تحصیل به اشتیاق
 بر نگرثبتم شناسیروان آموزش و سالم انسان نظريه بر مبتنی تحصیلی معنامحور آموزش اثربخشی تعیین
 در و روهگ سه با آزمايشینیمه پژوهش روش. شد اجرا دانمارک ساکن ايرانی آموزاندانش تحصیلی اشتیاق

 ساکن ايرانی ساله 18 تا 12 آموزاندانش کلیه شامل آماری جامعه. بود آزمونپس  و آزمونپیش مرحله دو
 انتخاب داوطلبانه گیرینمونه طريق از نفر 99 هاآن بین از که بود، 2021 زمستان در دانمارک کپنهاگ شهر
( 2002) نهمکارا و شاوفیلی تحصیلی اشتیاق پرسشنامه. شدند گمارده نفری 33 گروه سه در تصادفی طوربه و

 و سالم نسانا نظريه بر مبتنی محورتحصیلی معنا آموزش گروه دو. شد استفاده وابسته متغیر سنجش برای
 کوواريانس تحلیل طريق از هاداده. گرفتند قرار آموزش تحت جلسه 10 طی نگرمثبت شناسیروان آموزش

 آموزش گروه بین یبترت به تحصیلی اشتیاق در که داد نشان نتايج. گرديد تحلیل بونفرونی تعقیبی آزمون و
 وجود معناداری اوتتف کنترل گروه با نگرمثبت آموزش وگروه سالم انسان نظريه بر مبتنی معنامحورتحصیلی

 یشناسروان آموزش و سالم انسان نظريه بر مبتنی تحصیلی معنامحور آموزش گروه دو بین  ولی دارد،
 انسان نظريه رب مبتنی تحصیلی معنامحور آموزش نتايج، اساس بر. نیامد دست به معناداری تفاوت نگرمثبت
  .هستند آموزان دانش تحصیلی اشتیاق افزايش برای موثر روش دو نگر مثبت آموزش با همراه سالم

 وزانآمدانش نگر،مثبت آموزش تحصیلی، معنامحوری آموزش تحصیلی، اشتیاق :هاواژهکلید
   دانمارک ايرانی،
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  مقدمه
های آموزش و پرورش در هر کشوری همواره در تالش بوده تا راندمان کاری خود را نظام
و از افت تحصیلی، ترک تحصیل و عقب افتادگی تحصیلی دانش آموزان به طرق  دادهارتقا 

 موفقیت تحصیلی دانش آموزان نیاز به يک موتوردر همین راستا، مختلف جلوگیری نمايند. 
ر دحرکت دهنده درونی دارد که بتواند آنها را، برای مدت زمان طوالنی، با انگیزه و فعال، 

ان و . بر همین قیاس پیشرفت تحصیلی دانش آموززه حفظ کندمسیر تحصیل فعال و باانگی
جايگاه  1از چنین منظری، اشتیاق تحصیلیادامه اين مسیر نیازمند عالقه، انگیزه و اشتیاق است. 

است که  غیریمتاشتیاق تحصیلی ای در حوزه تحصیل و موفقیت تحصیلی دارد. بسیار ويژه
ی مطرح و به عنوان پايه و اساسی برای به منظور درک و تبیین افت و شکست تحصیل

هام، وست، راگ)بوراپ،  گرايانه در حوزه تعلیم و تربیت مدنظر قرار گرفتهای اصالحتالش
در . (2021، 3کلوی و هیوز؛ پرکمن، ساالندرا، تارتاری، مک2020، 2آرشامبالت و اسپرينگ

 باورهای ،ريزیهبرنام ،اشتیاق تحصیلی برنقش خودآگاهی در مطالعه سطح نظری،
، و در سطح فردی و عملی نیز (2004، 4کانمک ل وتويسنتافراشناختی و خودنظم دهی )

برای انجام کارهای تحصیلی خود و نیز به میزان آموز يک دانش صرف انرژی به میزان 
جان و  )استروبل، توماس از صرف انرژی خود تاکید دارداثربخشی و کارايی حاصل 

يابی ملّی اشتیاق تحصیلی دانشجويان در استرالیا و آفريقای جنوبی (. زمینه2011 ،5اسپرورل
و ساير کشورها، از اشتیاق تحصیلی به عنوان شاخص کیفیت آموزشی در مجامع علمی و 

دارای سه بعد  اين سازه(. 2008؛ 6اند )کوه، کروس، شاپ، کینزی و گانیهآکادمیکی نام برده
است )بوچی، شلبرگ، جودی و  9و وقف شدن  8شدن، شوق داشتن 7مجذوب

  (.10،2010زاکلس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. academic engagement 
2. Borup, Graham, West, Archambault, & Spring 
3. Perkmann, Salandra, Tartari, McKelvey & Hughes 
4. Entwistle & McCune 
5. Strobel,Tumasjan & Spörrle 
6. Kuh, Cruce, Shoup, Kinzie & Gonyea 
7. absorption 
8. vigor 
9. dedication 
10. Bouchey, Shoulberg, Jodl, & Eccles 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-020-09744-x#auth-Leanna-Archambault
https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-020-09744-x#auth-Kristian_J_-Spring


 209 |صدری و همکاران  |...  مبتنی محورتحصیلی معنا بسته آموزش اثربخشی

دهند که دو دسته از منابع شامل منابع شخصی و منابع شواهد در دسترس نشان می
(. 7200، 1لوپووتانوز دمورتی ، هاکانن،گذارند )باکراجتماعی بر روی اشتیاق تحصیلی اثر می

اده، از شبکه آشنايان فرد که شامل خانو محققان منابع اجتماعی را به صورت منبع کلی موجود
گیرند که به او در سازگاری، حل دوستان، همساالن، معلمان، محله امن و غیره در نظر می

پور و دالور، )اسالمی، درتاج، سعدی کنندمشکالت روزمره يا بحران های مهم کمک می
با  ز متغیرها از جملهاشتیاق تحصیلی با طیف متنوعی ادهد که ها نشان می. پژوهش(1395

آموزان رابطه دارد انگیزه و عالقه دانش و تحصیلی، عملکرد تحصیلی خودکارآمدی
(. 1399؛ جعفرپور، 1399عاشوری،  و ؛ تقیان الموتی1399زاده و حافظی، )رئیس
که اشتیاق تحصیلی داشته باشند، توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعات  یآموزاندانش

دهند، مورد هدف يادگیری دارند، به قوانین و مقرارت محل تحصیل تعهد بیشتری نشان می
ها عملکرد بهتری کنند و در آزموناز انجام رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب می

به واسطه گستره پیوندها و تاثیر و تاثرات متقابلی که (. 2017، 2لییردارند )کلوسن و بوتی
ردها های زيادی تاکنون در راستای رويکاشتیاق تحصیلی با متغیرهای  با اهمیت دارد، تالش

و راهبردهای ارتقاء آن در سطح مجامع علمی و آکادمیکی انجام شده است. بر اساس شواهد 
 که احتمال تاثیرگذاری بر ارتقاء اشتیاق تحصیلیپژوهش در دسترس، دو رويکرد آموزشی 

را دارند، يکی تمرکز بر معنای زندگی و تحصیل )قدم پور، يوسف وند، علوی و خسروی، 
( 1398، و دريکوند خلیلی گشنیگانی ،منصوری؛ 1395، گشنیگانیخلیلی؛ منصوری و 1397

 ( است.0212، 3شفیلد و کوترا،گريننگر )شناسی مثبتو ديگری آموزش روان
ل يعنی حرفه )تحصی مشتمل بر ده مولفه از نظر ابعاد تحت پوشش خود معنای تحصیلی

آمادگی برای حرفه و راهی برای رسیدن به يک شغل (، استقالل )تحصیل فرصتی برای 
رشد(، آينده )کشف مسیر زندگی و طرحی برای آينده(، يادگیری )فرصتی برای مواجهه با 

 ها(، دنیای پیرامون )ايجاد تغییر در دنیای)فرصتی برای ايجاد دوستی ايده های نو(، ارتباط
قبلی  ای مثل مراحلپیرامون(، رشد خويشتن )فرصتی برای خودشناسی(، گام بعدی )مرحله

ای پرتنش هيعنی گريز از موقعیت) رهايی و تحصیلی(، فشار )تحصیل يعنی منبع فشار(
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2. Closson & Boutilier 

3. Kotera, Green, & Sheffield 



 1400زمستان  | 62شماره  |سال هفدهم  |شناسی تربیتی روان  |210

 (.2011 ،2کینگ و میچل-؛ هندرسون2006، 1اسمیتکینگ و -)هندرسوناست  (بزرگسالی
گرايی تحصیلی بر پايه مطالعات انجام شده عنصری بسیار ضروری و مهم برای ايجاد معنای

-هیل، لیانگ، پرايس، پولک، پرال و ساويتز؛ 2017، 3ماسونو تقويت اشتیاق تحصیلی است )
مید ا ،جويی، هدفمند بودنمعنا(. مطابق با نظريه انسان سالم، انسان در مسیر 2018، 4رومر

آوری، قناعت در زندگی، بخشش داشتن، انگیزه داشتن، پذيرش مشکالت زندگی، تاب
بدون چشم داشت، لذت بردن، مهربانی با خود و ديگران، عشق ورزی و عشق به مخلوقات، 

 ی هربه شیوه پويا در مسیر سالمت ارتباط با خالقو  عشق ورزيدن به خويشتن، شکرگذاری
ی مبتن تحصیلی یمعنامحور(. در همین راستا نیز الف1397دارد )آقايی، چه بیشتر گام بر می

ف و اهدا میان برقرار ساختن پیونداز طريق  الف و ب( 1397بر نظريه انسان سالم )آقايی، 
ه های مختلف از جملفردی در عرصهافزايش دهنده توان  عنصرمعنا در زندگی که مهمترين 

جدد پردازش م در آموزش معنامحوری تحصیلی،. شکل گرفته است است،عرصه تحصیل 
تجارب و بازسازماندهی تعامالت با هدف خلق معنا يا ايجاد احساس سرشار از معنا، اشتیاق 

آموزش معنامحوری . (1400محوريت تام و تمام دارد )صدری، و انگیزه نسبت به تحصیل 
جارب تشود تا موجب میکه  ، چراستنگر ارويکرد تجربی يکاز يک لحاظ  تحصیلی
 طرفی يک رويکردو از  پیدا کندتوسعه قرار گرفته و پردازش مجدد مورد آموزان دانش

بین خود و اهداف و معنای آموزان را الگوهای تعاملی دانش ، چرا که باشدمینیز سیستمی 
 )صدری، کنداصالح میآموز تحصیل در فضای درون روانی و بیرونی محیطی هر دانش

1400) . 
قايی، آبه دلیل نوين بودن آموزش معنا محوری تحصیلی مبتنی بر نظريه انسان سالم )

( تاکنون اثربخشی اين نوع آموزش بر  اشتیاق تحصیلی مورد 1400؛ صدری، الف و ب 1397
آزمون و بررسی قرار نگرفته است. با اين حال طیف مطالعات مختلف غیرآزمايشی تاکنون 

ا ارائه های چندی رو رابطه معنا در تحصیل و زندگی با اشتیاق تحصیلی حمايت از پیوند
 بایلی تحصو اشتیاق انگیزش های انجام شده حاکی از رابطه بین اند. از جمله پژوهشنموده

 و خودکارآمدی  و با( 1397، سلیمانپور عمرانمعنای تحصیلی )شلیگانی بجنوردی و 
قدم پور، خلیلی گشنیگانی و هستند. ( 1397و نادری، یمنصور پیشرفت تحصیلی )طاهری؛
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3. Mason 
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در  (1398و همکاران ) منصوری(، و 1395) گشنیگانیخلیلیمنصوری و (، 1397منصوری )
 .که معنای زندگی رابطه مثبت و معناداری با اشتیاق تحصیلی دارد ندنشان دادمطالعات خود 

( اثربخشی 1397حمید و شهنی يیالق )در مجموعه مطالعات آزمايشی انجام شده نیز عیباوی، 
بر افزايش انگیزش تحصیلی و رضايت از زندگی در دانش را معنادرمانی مذهب محور 

( نیز اثربخشی 1397و قدم پور و همکاران ) ، آموزان پسر پايه اول دبیرستان مبتال به افسردگی
ارش پسر گزآموزان معنادرمانی  را بر اشتیاق تحصیلی و سرسختی تحصیلی در دانش

ای اين بستر علمی و دانشی را فراهم اند. مجموعه مطالعات مورد اشاره، تا اندازهنموده
سازند تا از آن طريق بتوان از احتمال اثربخشی آموزش معنامحوری تحصیلی مبتنی بر می

 آموزان سخن به میان آورد. نظريه انسان سالم بر اشتیاق تحصیلی در دانش

شته در سالهای گذا محوری تحصیلی مبتنی بر نظريه انسان سالم، در کنار آموزش معن
 نگرتشناسی مثب، رويکرد روانهچیزی که توجه متخصصان يادگیری را به خودجلب کرد

بت گرا مطالعه علمی تجربیات مثبت، صفات فردی مثروان شناسی مثبتاز نظر تمرکز، . است
ستی،  باسورا، لمبرت،تسهیل می کنند ) و نهادهايی است که رشد اين تجربیات و صفات را

ها، سالمت شناخت و پرورش مهارتاز همین نگاه، (. 2021،  1مورفی، وارن، شرستا و همکار
فکری و روانی، پرورش معنا در زندگی، ايجاد روابط مثبت در خانواده و کسب شادی 

(. 2019، 2)سلیگمنشناسی مثبت دانست توان از جمله مهمترين اهداف روانحقیقی را می
از  وشناسی مثبت بر ارتقا، بهبود، پیشرفت، روانآموزش های مختلف نشان داده که پژوهش

آموزان موثر اشتیاق تحصیلی دانش و ، معنایعملکرد تحصیلجمله بر انگیزش پیشرفت و 
پالت، ؛ 2017، 3ويسبرگ و ؛ تیلور، اوبرل، دورالک 1395نژاد، نوابی و )عظیمی خويی است

، 5گرينبرگ، دومیتروويچ، ويسبرگ و دورالک؛ 2020 ،4کانانگارا، تیدرلیگ و کارسون 
ديکسترا، حسن -، وارن، شوتانوسس؛ هندريک2009، 6هال و نر،گیلمن، راشلیبهو؛ 2017

نگر، شناسی مثبتفنون مورد استفاده در روان(. 2019، 7همکار و خان، گرافسما، بولماير
ای شخصیتی همثبت، ايجاد حس سپاسگزاری؛ استفاده از توانمندیمتمرکز بر ارتقا هیجانات 
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ن آموزشی با تمرکز بر اين فنو. استنشانگر برای ايجاد معنا، نگرش مثبت و تعهد در زندگی 
مورد اشاره، برخی شواهد حاکی از اثربخشی اين نو آموزش بر اشتیاق تحصیلی است. برای 

یوند پ برمداخله مثبت نگر گروهی حاکی از اثربخشی  (1396نمونه مطالعه صادقی و بیرانوند )
( حاکی 1398، مطالعه صادقی، عباسی و بیرانوند )آموزانهای آن در دانشبا مدرسه و مؤلفه

و  زادهینروئین، حسنگر بر اشتیاق تحصیلی، مطالعه های مثبتاز اثربخشی آموزش مهارت
ی نگر بر گرايش اسنادروانشناسی مثبت( حاکی از اثربخشی آموزش 1399) شوشی صنمی

و تفکر تکرار شونده منفی دانش آموزان متوسطه دارای افت تحصیلی مبتال به اضطراب 
های آموزانی که روشدانش ( نیز نشان داد1399و مطالعه خطیب زنجانی و شمسايی ) امتحان

ی بیشتری را از صیلگرا را آموزش د يده بودند پیشرفت تحشناسی مثبتنوين مبتنی بر روان
شناسی نشان داد که آموزش روان ( نیز1399. مطالعه حسینی اردکانی )خود نشان دادند

 ثربخشاخودکارآمدی دانشجويان ساکن خوابگاه و انگیزش پیشرفت افزايش نگر بر مثبت
 گراشناسی مثبتکه مداخله روان طیف ديگری از مطالعات خارج از ايران نیز نشان دادهاست. 

 و سکالدر رفتارهای درسی ، شادی و نشاط روزانه، رضايت از زندگی وجب افزايشم
دو، گاالر-تجادو)می شود  و کاهش گسستگی و پريشانی در تحصیل درگیری علمی

و  (. کوترا2020و همکاران، ؛ پالت2020، 1نادال و همکاران-بالد، تورلس-بالسکو
انگلیس نشان دادند که با مداخله و  پژوهشی بر روی دانشجويان در( در 2021همکاران )

های روانشناختی مثبت در دانشجويان بهزيستی روانی، اشتیاق، انگیزه، تقويت سازه
داتو، پینگ وانگ و رابی  آوری، و خودشفقتی در آنان افزايش می يابد. پژوهشتاب

 آموزان دختر هنگ کنگ انجام شد نشان دادکه آموزشکه برروی دانش( 2021) 2داويس
 . شودمیآموزان باعث افزايش خودکارآمدی در دانش  نگرمثبت

در مجموع طیف مطالعات معطوف به معنامحوری تحصیلی و آموزش روان شناسی مثبت 
مايت آموزان حها بر اشتیاق تحصیلی دانشگرا، تا حدودی از تاثیرگذاری اين نوع آموزش

 مطالعات بسیار اندکی يافت م شده،کنند.  با اين حال در جستجوهای مکرر انجانسبی می
گرديد که به دنبال آموزش مبتنی بر معنامحور تحصیلی  باشد. از اين رو در پژوهش جاری 

سان سالم  بر نظريه ان مبتنی برتحصیلی  یآموزش معنا محوراثربخشی   تعیینيکی از اهداف 
سته آموزشی ب بار ازاستفاده برای اولین اشتیاق تحصیلی مورد توجه قرار گرفت. لذا ضمن 
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های مجموعه فنون و مهارتکه با تمرکز بر  معنامحور تحصیلی بر اساس نظريه انسان سالم
 ،خود، انتخاب یحوزه معنا و زندگی معنا محور تحصیلی، آموزش شناخت معنا درآموزشی 

 یمعنا همراه با معناها یافراد دارا یهایژگيص، رشد و تحول معنای خود، آموزش ویتشخ
هیه و ترت در معنا و حفظ و تحقق معنادر عرصه زندگی تحصیلی یب زا و متعارض؛ حیآس

اين بسته آموزشی نوين در کنار آموزش اثر بخشی  (،1400تدوين شده است )صدری، 
ورد ارزيابی مايرانی ساکن دانمارک آموزان بر اشتیاق تحصیلی دانش شناسی مثبت گراروان

ر آيا آموزش معنا محور تحصیلی مبتنی ب  یز اين بوده کهسوال اصلی پژوهش نقرار گرفت. 
شناسی مثبت نگر بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان ايرانی آموزش روان و نظريه انسان سالم 
 ؟ اثربخش هستندساکن دانمارک 

 روش 

ون آزمپس و آزمونمرحله پیش دوآزمايشی سه گروهی با مطالعه حاضر يک پژوهش نیمه
ساله ايرانی  18تا  12گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان همراه با يک 

های  بودند که از طريق فراخوان در شبکه 2021ساکن شهرکپنهاگ، دانمارک در زمستان 
گیری پاندمی کرونا وارد فرايند پژوهش شدند. اجتماعی )درکشور دانمارک( به دلیل همه

نفر برای هر يک از سه گروه پژوهش،  به روش  33احتساب دانش آموز، با 99از اين میان، 
های ورود انتخاب و سپس به روش تصادفی ساده بر مبنای مالک داوطلبانهگیری نمونه
کشی( در سه گروه قرار داده شدند. پس از اتمام پژوهش، از هر يک از سه گروه )قرعه

د اشاره از نظر تعداد نمونه به های مورنفر دچار ريزش شدند که به ترتیب گروه 14پژوهش 
 نفر تقلیل يافتند.  19

شناختی يا های موازی روانعدم قرار داشتن تحت آموزشمعیارهای ورود شامل 
 و روانپزشکی،  تمايل و رضايت برای مشارکت در پژوهش  و اشتغال به تحصیل در مدرسه

 ها،  عدم اشتغالکالسغیبت بیش از دو تا سه جلسه در آموزش معیارهای خروج نیز شامل 
بود. مالحظات اخالقی شامل رعايت اصل رازداری،  به تحصیل  و مصرف مواد مخدر و الکل

ها فقط در راستای اهداف پژوهش بدون ذکر نام افراد، آزادی و اختیار کامل استفاده از داده
کنندگان برای انصراف از ادامه مشارکت در پژوهش  در صورت تمايل،  شرکت
کنندگان در مورد پژوهش و نتايج آن، رسانی دقیق در صورت درخواست شرکتاطالع

، و انشگاهد کنندگان، دريافت کد اخالق از کمیته اخالقکسب رضايت کتبی از شرکت
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آموزش گروه کنترل پس از اتمام آموزش دو گروه آزمايش، به شکل فشرده تحت يکی از 
 د.زير استفاده ش ها، از پرسشنامهردآوری دادههای دوگانه پژوهش بودند. به منظور گآموزش

 17( است و دارای 2002و همکاران ) 1وفیلیشااين پرسشنامه از  :پرسشنامه اشتیاق تحصیلی
ماده(  5ماده(، وقف تحصیل شدن)  6سوال  و سه خرده مقیاس شوق داشتن به تحصیل)

از طريق شش های اين مقیاس ها در تمام مادهباشد. پاسخماده( می 6مجذوب تحصیل شدن) 
رای شوند. دامنه نوسان نمرات بمی امتیاز دادههرگز )يک امتیاز( تا همیشه )شش امتیاز(  گزينه

آيد. افزايش امتیاز در و از جمع کل سواالت يک نمره کلی به دست می 102تا  17کل مقیاس 
ل مقیاس اشتیاق پايايی کاين پرسشنامه به معنای افزايش سطح اشتیاق تحصیلی است. سازندگان 

وفیلی و همکاران شادست آوردند. برای بررسی روايی واگرا، ه ب 73/0به تحصیل را برابر با 
دست آوردند. همچنین ه ب   -38/0( رابطه اين پرسشنامه را با مقیاس فرسودگی برابر با  2002)

قدم . معنادار داشتند های اشتیاق رابطه منفی وهای فرسودگی با خرده مقیاسهمه خرده مقیاس
ای از اين پرسشنامه را در ( نسخه1396پور، قاسمی پیربلوطی، حسنوند و خلیلی گشنیگانی )

عالوه بر ارائه شواهدی از ( 1396اند. در مطالعه قدم پور و همکاران )ايران اعتبارسنجی نموده
، پايايی يرکتابلیمین دعامل اکتشافی به شیوه روايی سازه عاملی اين پرسشنامه از طريق تحلیل 

است.  در  گزارش شده 94/0تا  79/0بین اين پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 
به  93/0ضريب آلفای کرونباخ اين پرسشنامه برابر با نیز ( 1395) و همکاران پژوهش اسالمی

برای  92/0ا ر بدست آمده است. آلفای کرونباخ مقیاس اشتیاق تحصیلی در مطالعه حاضر براب
 نمرات پس آزمون به دست آمد.  برای 95/0، و آزموننمرات پیش

آزمون، و جايگذاری تصادفی ی پیشها در مرحلهآوری دادهپس از جمع
آموزش معنا محورتحصیلی مبتنی بر نظريه انسان سالم کنندگان در دو گروه آزمايش)شرکت

ر آموزش معنامحورتحصیلی مبتنی ب( و يک گروه کنترل، نگرشناسی مثبتو آموزش روان
)سلیگمن، رشید و  نگرشناسی مثبت( و آموزش روان1400نظريه انسان سالم )صدری، 

جلسه بعالوه يک جلسه توجیهی)که قبل از جلسات رسمی برگزار  10( طی 2006، 2پارک
های ات و کالسای تحت آموزش قرار گرفتند. جلسدقیقه  90هرجلسه به مدت و شد( 

 هآموزشی که قرار بود به صورت حضوری برگزار شود، با توجه به شیوع پاندمی کرونا،  ب
برگزار شد.  گروه کنترل در اين دوره در لیست انتظار « اسکای روم»طور آنالين و در برنامه 
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آزمون اجرا شد. ای دريافت نکردند. پس از اتمام جلسات آموزشی پسبود و هیچ مداخله
صورت آنالين ه که تدارک ديده شده بود، ب ITها توسط گروه نرم افزاری و ضمناآزمون

آزمون در گروه پس وآزمون پیش يعنی در زمان اجرای تهیه شده  و در زمان مورد نیاز 
حذف  پاسخگويیگرفت و بعد از قرار می )گروه واتساپ  با عضويت شرکت کنندگان(

 ارائه شده است. 2و  1شرح مختصر هر جلسه در جداول شد. عناوين جلسات آموزش و می

 خالصه جلسات آموزش معنامحوری تحصیلی مبتنی بر نظريه انسان سالم .1جدول 

 خالصه شرح جلسات جلسه

 اول

توضیح پیرامون جلسات، ايجاد انگیزه آموزش ، آزمونآشنايی با اعضا، تکمیل پرسشنامه پیش
داشتن معنای تحصیلی وجلوگیری از افسردگی، پوچی، معنامحورتحصیلی، مزايای ساخت و 

ش د. چهارچوب کار نقش آموزيو کارا بودن برای افراد تشريح گرد یگی، هدفمندانگیزهسردرگمی، بی
آموزش معنا و معنا چیست، آموزش معنا جويی، و آموزان در طرح بحث های دانشدهنده، و مسئولیت

 دارائه شدند های در خانهود، و تمرينوارسی داشتن معنا در زندگی و برای خ

 دوم

تشريح و توضیح همراه با مثال در مورد  انواع معنا، شناخت عمیق معنا، آموزش شناسايی واقعی معنا،  
های رسیدن به معنا، نقش و تاثیر معنا در زندگی خود، آموزش وارسی معنايی الگو، آموزش تفکر راه

 های در خانهو مراقبه در مورد معنا، و تمرين

 سوم

و تحول معنا، ابعاد معنا ، آموز ش پذيرش مشکالت  دتشخیص ، رش ،شناخت معنای خود، انتخاب
های يافتن آوری،آموزش فداکاری و از خودگذشتگی در راه معنا، آموزش روشزندگی، آموزش تاب

های در تمرينمعنا، آموزش توسعه روابط اجتماعی، آموزش کشف هدف در رنج و درد و مشکالتو 
 خانه.

 چهارم

تشخیص ، رشد و تحول معنا، آموزش تمرکززدايی، ادارک شرايط زندگی، رابطه معنا با  ،ادامه انتخاب
داشت، آموزش صفات، آموزش جريان داشتن، آموزش قناعت در زندگی، آموزش بخشش بدون چشم

 های در خانه.زا و تمرينیبلذت بردن، خصوصیات افراد دارای معنا، تشريح معناهای متعارض و آس

 پنجم
، آموزش فرار از مسمومیت عاطفی، آموزش تشخیص معناهای زا و متعارضادامه معناهای آسیب

 های در خانه.دروغین،آموزش شکست چرخه افسردگی، تشريح مشکالت معنايی و تمرين

 ششم

های دريافت معنا، حفظ و تحقق معنا، آموزش ارتقای هوش معنوی، آموزش تغییر نگرش، راه
های تحقق معنا، آموزش اختراع معنا، تبیین معنا محوری های معنوی و شهودی، راهحساسیت به تجربه
 های در خانه.تحصیلی و تمرين

 هفتم

های معنا محوری تحصیلی، آموزش بهبود روابط با اعضای آموزش معنا محوری تحصیلی، ويژگی
وزش وفاداری به معنا، آموزش نگرش بالنده، خاموشی خانواده در راستای معنای تحصیلی، آم

 های در خانه.سرزنشگر درونی، و تمرين

 هشتم

ادامه معنا محوری تحصیلی، ايمان و باور به معنای تحصیلی،  تمرين در خلوت و تنهايی، آموزش 
مهربانی با خود و ديگران، آموزش عشق به مخلوقات، آموزش عشق ورزيدن به خويشتن، آموزش 

 های در خانه.شکرگذاری، آموزش ارتباط با خالق  و تمرين
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 خالصه شرح جلسات جلسه

 نهم

ريزی، نظارت و آموزش برقراری رابطه با معنای خود، آموزش آفريدن، آموزش فرا شناخت،  برنامه
های ديگر فرا شناخت، آموزش مرزبندی بر افکار و دهی، آموزشارزشیابی، آموزش تعهد، نظم

 های در خانه.تمرين گذاری، و تدريس در مدرسه واثر

 دهم
پذيری، آموزش خوش بینی،  آموزش تقويت اراده و حرکت در راه معنای تحصیلی، آموزش مسئولیت

 و تکلیف در منزل. آموزانآزمون، تشکر و قدردانی از حضور دانشسپانجام 

 نگرشناسی مثبتخالصه جلسات آموزش روان .2جدول 

 خالصه شرح جلسات جلسه

 اول

نگر، آزمون، توضیح پیرامون جلسات، ايجاد انگیزه آموزش مثبتبا اعضا، تکمیل پرسشنامه پیش آشنايی
معنايی، افسردگی و پوچی را تداوم می بخشد. چهارچوب کار نقش آموزش بی ،فقدان منابع مثبت

 پژوهشآموزان در های دانشدهنده، و مسئولیت

 دوم

های مثبت خودشان را به بحث و گفتگو توانمندیآموزان دانش: توانمندی خاص افرادتعیین 
خود آگاهی و ، سه مسیر منتهی به شادکامی) لذت ، تعهد و معنا (معرفی و کار بر روی گذارند. می

 شناخت خود. همچنین شناخت افکار و رابطه آن با اعمال

 سوم

شکل  ،ديهای خاصرشد توانمن بحث و تبادل نظر در بارهپرورش توانمندی خاص و هیجانات مثبت: 
 ونقش هیجانات مثبت در بهزيستی جسمانی و روانی ، تشريح و تبیین دادن و پرورش توانمنديها

 چگونگی کنترل افکار

 چهارم

خاطرات خوب در برابر خاطرات بد. الف/ نقش خاطرات خوب و بد برحسب نقش آنها، در حفظ 
زان تشويق به بیان احساسات توام با عالئم افسردگی، کسب معنا، و شادی در زندگی ب/ دانش آمو

 و خشم و تلخی می شوند، و اثرات ماندن در خشم و تلخی بر افسردگی، و بهزيستی بیان می شود
 بیان و توضیح سبك تبیین

 پنجم
تواند خشم و تلخی را به احساسات وسیله قدرتمندی که میبه عنوان بخشش  معرفی و کار بر روی 

 و بهبود سبك تبیین افراد به هیجانات مثبت تبديل کندخنثی و حتی برای برخی 

 ششم
ر با تاکید ب "بد مجددا -قدردانی به عنوان تشکر با دوام مورد بحث قرار می گیرد. و خاطرات خوب

 قدردانی برجسته می شوند )توضیح ارتباط بین احساس و تفکر (.

 هفتم

 اهمیت هیجانات و. تکالیف جلسات قبل بخشش و قدردانی پیگیری آموزشای بررسی میان دوره
وند شها میمثبت بحث شود. مراجعان تشويق به آوردن و مشارکت در بحث درباره روزنگار موهبت

 )توضیح مقابله با فاجعه پنداری(.

 هشتم

ر ی در بافت کار پقناعت )به اندازه کافی خوب( در برابر بیشینه ساز -1قناعت در برابر بیشینه سازی:
قناعت بواسطه تعهد در برابر بیشینه سازی تشويق می  -2زحمت لذتبخش مورد بحث قرار گیرد. 

 باور وتعیین هدف در پیامد و تحلیل شود

 نهم
مراجعان به تفکر درباره موقعیتی که در يك کار شکست میخورند، يا زمانی  -1خوش بینی و امید. 

شوند، يا زمانی که توسط شخصی پذيرفته نمی ،شودرگ آنها تخريب میکه يك کار بزرگ يا برنامه بز
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 خالصه شرح جلسات جلسه

شود، چه درهای شودکه توجه نمايند، وقتی دری بسته میاز مراجعان خواسته می -2شوند. هدايت می
 ارتباط موثر و روابط بین فردی یگردد و آموزش برقرارديگری باز می

 دهم

مراجعان به شناسايی توانمنديهای خاص، درافراد  و  عشق و دلبستگی. پاسخدهی فعال وسازنده بحث 
 جمع بندی. زندگی کاملو با معنا ترغیب می شوند،  شناسايی توانمنديهای اعضای خانواده و خود

 آزمون.مطالب کلیه جلسات، مرورآموزشها، پاسخ به سواالت، بحث وتبادل نظر، اجرای پس

ها از طريق تحلیل کوواريانس و آزمون تعقیبی بونفرونی و با استفاده از نرم افزار اس داده
  تحلیل گرديد.  25پی اس اس نسخه 

 هایافته

،  فراوانی و درصد فراوانی پايه تحصیلی، تحصیالت پدر، تحصیالت مادر و 3در جدول 
 ائه شده است. وهش ارژجنسیت شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک سه گروه پ

 شناختیهای پژوهش در متغیرهای جمعیتتوزيع فراوانی و درصد فراوانی گروه .3جدول 

 متغیر و طبقات
 گروه کنترل )گواه( آموزش مثبت نگر آموزش معنامحور

 فراوانی )%( فراوانی )%( فراوانی )%(

 جنسیت

 (8/15) 3 (1/21) 4 (8/36) 7 دختر 1

 (2/84) 16 (9/78) 15 (2/63) 12 پسر 2

 19 19 19 مجموع 3

 (p=29/0) 46/2 دو )معناداری(مقدار کای 4

 تحصیالت پدر

 (3/26) 5 (1/42) 8 (2/63) 12 تا ديپلم 1

 (9/57) 11 (6/52) 10 (1/21) 4 فوق ديپلم و لیسانس 2

 (8/15) 3 (3/5) 1 (8/15) 3 فوق لیسانس و باالتر 3

 19 19 19 مجموع 4

 (p=11/0) 54/7 کای دو )معناداری(مقدار  5

 تحصیالت مادر

 (1/21) 4 (8/36) 7 (4/47) 9 تا ديپلم 1

 (2/63) 12 (9/57) 11 (6/31) 6 فوق ديپلم و لیسانس 2

 (8/15) 3 (3/5) 1 (1/21) 4 فوق لیسانس و باالتر 3

 19 19 19 مجموع 4

 (p=22/0) 79/5 مقدار کای دو )معناداری( 5
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 متغیر و طبقات
 گروه کنترل )گواه( آموزش مثبت نگر آموزش معنامحور

 فراوانی )%( فراوانی )%( فراوانی )%(

 پایه تحصیلی

 (1/42) 8 (8/36) 7 (4/47) 9 ششم، هفتم و هشتم 1

 (8/36) 7 (4/47) 9 (3/26) 5 نهم و دهم 2

 (1/21) 4 (8/15) 3 (3/26) 5 يازدهم و دوازدهم 3

 19 19 19 مجموع 4

 (p=75/0) 89/1 مقدار کای دو )معناداری( 5

در متغیرهای شود، بین دو گروه آزمايش و کنترل مشاهده می 3که در جدول چنان
ی وجود دو تفاوت معنادارجنسیت، تحصیالت پدر و مادر و پايه تحصیلی بر پايه آزمون خی

، 4شناختی با يکديگر شباهت دارند. در جدول ها از نظر متغیرهای جمعیتندارد، لذا گروه
 میانگین و انحراف معیار اشتیاق تحصیلی ارائه شده است. 

 های پژوهش در دو مرحله زمانیر اشتیاق تحصیلی گروهمیانگین و انحراف معیا .4جدول 

 زمان و متغیر
 گروه کنترل )گواه( نگرآموزش مثبت آموزش معنامحور

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 36/13 53/49 94/12 74/56 60/13 11/53 آزمون پیش

 35/12 32/48 49/14 11/64 68/15 59 آزمونپس

ويلک نرمال بودن توزيع  -پیش از اجرای تحلیل کوواريانس از طريق آزمون شاپیرو
 آزمون و، از طريق بررسی تعامل پیشاز طريق آزمون لوين برابری واريانس خطا ،هاداده

ای نیز عضويت گروهی پیش فرض برابری شیب خطوط رگرسیون و از طريق نمودار جعبه
شتیاق ويلک برای ا-آماره شاپیرو. مورد بررسی قرار گرفتند و دورافتاده های پرتوجود داده

به دست آمد. بنابراين پیش فرض نرمال  45/0و سطح معناداری برابر با  98/0تحصیلی برابر با 
و سطح معناداری برابر با  87/0ها رعايت شده است. آزمون لوين نیز برابر با بودن توزيع داده

بررسی  دهد. نتیجهه تايید پیش فرض برابری واريانس خطا را نشان میبه دست آمد ک 43/0
روهی با آزمون با عضويت گپیش فرض برابری شیب خطوط رگرسیون از طريق تعامل پیش

نیز رعايت اين پیش فرض را نشان داد. در  39/0و سطح معناداری  26/1برابر با  Fمقدار 
ها وجود ندارد. داده های پرت و دور افتاده در دادهای نشان داد که نهايت نیز نمودار جعبه

 نتايج تحلیل کوواريانس ارائه شده است.  5در جدول 
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 نتايج تحلیل کوواريانس تك متغیری برای اشتیاق تحصیلی .5جدول 

 منبع اثر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 معناداری Fضريب
مجذور 
 سهمی اتا

توان 
 آزمون

 1 58/0 001/0 79/73 64/6372 1 64/6372 آزمونپیش

 84/0 18/0 006/0 71/5 005/493 2 01/986 عضويت گروه

 - - - - 36/86 53 25/4577 خطا

 - - - - - 56 88/13416 کل

که پس از کنترل  دهدمیشود، تحلیل کوواريانس نشان مشاهده می 5که در جدول چنان
(  F(2و  53)=P ،71/5<01/0در متغیر اشتیاق تحصیلی )آزمون، در عامل عضويت گروه پیش

نتايج آزمون تعقیبی  6تفاوت معناداری بین سه گروه پژوهش وجود دارد. در جدول 
 بونفرونی ارائه شده است. 

 های پژوهش در اشتیاق تحصیلینتايج آزمون بونفرونی برای مقايسه دو به دو گروه .6جدول 

 گروه مورد مقايسه گروه مبنا
تفاوت تعديل 

 اهشده میانگین

خطای 
 استاندارد

 معناداری

 1 03/3 -14/2 گرنشناسی مثبتگروه روان گروه آموزش معنامحور تحصیلی

 04/0 03/3 76/7 گروه کنترل )گواه( گروه آموزش معنامحور تحصیلی

 007/0 09/3 90/9 گروه کنترل )گواه( نگرشناسی مثبتگروه روان

 محورآموزش معناشود، در اشتیاق تحصیلی بین مشاهده می 6 که در جدولچنان
نترل تفاوت با گروه ک نگرشناسی مثبتروان آموزشو  تحصیلی مبتنی بر نظريه انسان سالم

میانگین (.  P>05/0(، اما بین دو آموزش تفاوت معنادار نیست )P<01/0معنادار وجود دارد )
ارائه شده  1آزمون در شکل آزمون و پسپیشهای پژوهش در دو مرحله تعديل شده گروه

 است. 
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 آزمونآزمون و پسنیمرخ نمرات اشتیاق تحصیلی در سه گروه پژوهش در دو مرحله پیش .1شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

آموزش معنامحوری تحصیلی مبتنی بر نظريه انسان  اثربخشیمطالعه حاضر با هدف تعیین 
دانمارک  آموزان ايرانی ساکنگر بر اشتیاق تحصیلی دانشنسالم و آموزش روانشناسی مثبت

اشتیاق  افزايشتواند بر می یآموزش پروتکل نشان داد که هر دو نتايج اين پژوهشاجرا شد. 
آموزان موثر باشد. بسته آموزشی معنامحور تحصیلی مبتنی بر نظريه انسان تحصیلی دانش
یلی دانش موفقیت بر اشتیاق تحصبا  ايجاد معنای تحصیلی برای دانش آموزان سالم توانست با

همچنین آموزش مثبت نگر نیز توانست بر اشتیاق تحصیلی دانش  آموزان اثرگذار باشد.
آموزان موثر واقع شود. اثربخشی آموزش معنامحور تحصیلی مبتنی بر نظريه انسان سالم بر 

موزان ايرانی ساکن دانمارک تا حدودی و به طور ضمنی ارتقاء اشتیاق تحصیلی در دانش آ
( در خصوص اثربخشی معنادرمانی  بر افزايش اشتیاق 1397قدم پور و همکاران ) پژوهش با 

 دهد. آموزان پسر همسويی نشان میتحصیلی در دانش
آموزان شناسی مثبت نگر بر اشتیاق تحصیلی دانشاز طرف ديگر اثربخشی آموزش روان

ای از مطالعات داخلی و خارجی نظیر مطالعه ی ساکن دانمارک با نتايج طیف گستردهايران
نگر بر اشتیاق های مثبت( در باب اثربخشی آموزش مهارت1398صادقی و همکاران )

های نوين مبتنی روش ( در باب اثربخشی1399تحصیلی، با مطالعه خطیب زنجانی و شمسايی )
( 1399ی )پیشرفت تحصیلی و با نتايج مطالعه حسینی اردکان تقاءبر ارگرا شناسی مثبتبر روان

دکارآمدی خوو نگر بر انگیزش پیشرفت شناسی مثبتآموزش روان در خصوص اثربخشی
رگیری نگری بر دو با نتايج طیفی از مطالعات خارجی در خصوص اثربخشی آموزش مثبت
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؛ داتو و 2020و همکاران،  گاالردو-؛ تجادو2020و همکاران، پالت)و اشتیاق تحصیلی 
  دهد. ( همسويی نشان می2021، و همکاران کوترا؛ 2021همکاران، 

لی توان گفت معنای تحصیل به عنوان منبعی برای انگیزش تحصیها میدر تبیین اين يافته
 ا باشد. معنايابیهتواند تعیین کننده بسیاری از رفتارهای تحصیلی برای آنيادگیرندگان می

 معنا افتني به وادار او را و کندتنش می ايجاد فرد در است فرد محرکة اساسی نیروی پاية که
 منفی هایچرخه برداشتنالف(. هدف آموزش معنامحوری تحصیلی 1397)آقايی،  کندمی

هدف و معنا در زندگی تحصیلی فرد  پیوندهای دوباره ساختن برقرار و معنايیهدفی و بیبی
 يا معنا خلق هدف با را تعامالت بازسازماندهی و تجارب مجدد پردازش روش اين. است

از طرف ديگر  .دهدمی انجام اشتیاق وانگیزه نسبت به تحصیل معنا، از سرشار احساس ايجاد
 توان بدين شکلرا می رابطه اين. دارد وجود خطی ایرابطه هدف و انگیزه امید، معنا، بین
الف(. 1397هدف )آقايی،  ←(  جهت -2 نیرو -1) ←انگیزه  ←امید  ← معنا:  داد نشان

تحصیل را راهی برای دستیابی به  هستندکسانی که به دنبال معنا در زندگی در واقع 
استقالل،کشف مسیرهای زندگی، مشغول شدن در رشد فردی، برقراری روابط، يادگیری 

گیری و معنا از تحصیل باعث دراين  .کننددنبال میهايی که به تغییردنیا کمک کند، مهارت
برای  گیرد وآموزان در تحصیل شده و هرکدام معنايی را درنظر میاشتیاق تحصیلی دانش

معنا در زندگی باعث از همین منظر دهند. رسیدن به آن با اشتیاق به تحصیل ادامه می
صیل دامه تحشودکه افراد امیدوارانه به زندگی خود ادامه دهند، اشتیاق بیشتری برای امی

قدم پور ) از اين طريق به بهزيستی و پیشرفت تحصیلی باالتری دست پیدا کنند داشته باشند و
است )آقايی،  بردن لذت توانايی سالم، انسان هایويژگی از يکی(. 1397، و همکاران

 احساس معنايش کنار در را خود زندگی لحظات ترين بخش لذت سالم، انسان. الف(1397
. ماندب باقی اثری نبايد اضطراب و قراریبی از خود اصیل معنای حضور در ند وکمی درک و

 هگون هر یزداينده کند،می دريافت معنايش کنار در حضور جريان در فرد که آرامشی
 وجودش در معنا حضور درک از که امیدی زيرا. است روانی و ذهنی تشتت و آشفتگی
 ستدی و داد همچنین معنای واقعی جنبه .گذاردنمی باقی نگرانی برای دلیلی گیرد،می شکل
 خود از و فداکاری و فعالیت هرگونه خود معنای برای است حاضر سالم انسان ندارد.

 برای فرادا می شود تا باعث يعنی. دارد کنندگیترغیب خاصیت معنا. بدهد نشان گذشتگی
 امید عنصر یواسطه به معنا .دهند ادامه کوشش و تالش به خود مطلوب هدف به رسیدن
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انسان سالم  ريهنظ معنا. کندمی تبديل انگیزش به را انگیزه امید، يعنی. کندمی رغبت تولید
 آنها به رسیدن عامل ترينمهم بلکه نیست، مقصد و مقصود هدف، مترادف و معادل
 الف و ب(. 1397آقايی،)است

ی دانش قاء اشتیاق تحصیلشناسی مثبت نگر بر ارتهای رواناز طرفی اثربخشی آموزش
نگر با های مثبتآموزان ايرانی ساکن دانمارک از نظر تبیینی به اين شکل است که آموزش

مثبت و امیدوارانه همراه با شادی به زندگی تحصیلی و  رشايجاد امواج مثبت در ذهن و نگ
موفقیت، جهش، ای از های تازهآموزان، افقبه طور کلی زندگی فرد،  و به خصوص دانش

از طرفی چشم انداز مطالعات کند. خیزش، حرکت و تالش وکوشش را در افراد زنده می
آينده و گذشته، بر روی مثبت انديشی و معنا، امید، و اشتیاق و بهزيستی روانی نشان داده 
 یاست که افراد دارای ديدگاه خوش بینانه يا به عبارتی افراد مثبت انديش در مقايسه با افراد

که دارای نگرش منفی هستند، کمتر احتمال دارد که ضعف جسمی، ناامیدی يا خودکشی 
نشان دهند. همچنین ثابت شده است که خوش بینی ممکن است تأثیر مستقیمی بر سالمت 
جسمی و روانی، گزارش خودسالمتی و پاسخ مثبت به مداخالت پزشکی داشته باشد. عالوه 

رت دفاعی )قد های ايمنی قوی بدنبا روحیه مثبت، پاسخ نگرتقويت روحیه مثبتبر اين، 
بدن(، مقابله مؤثر )مثل ارزيابی مجدد، حل مسئله ، جلوگیری از وقايع زندگی، جستجوی 

شوند، ارتباط دارد. حمايت اجتماعی( و رفتارهايی که به عنوان مروج سالمت شناخته می
سائل و و تمرکز بیشتری بر م همچنین کسانی که اشتیاق تحصیلی بیشتری دارند توجه

موضوعات مورد هدف يادگیری دارند، به قوانین و مقرارت محل تحصیل تعهد بیشتری نشان 
رد ها عملککنند و در آزمونمی دهند، از انجام رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب می

، هدفمندی یيکی از نکات مشترک دو حوزه مثبت نگری و معنامحوری تحصیلبهتری دارند. 
و ارتباط با ديگران  و به خصوص مدرسه است. در واقع چه در معنامحوری تحصیلی مبتنی 

نگر، اهداف بلند مدت، واقعی و شناسی مثبتبر نظريه انسان سالم و چه در آموزش روان
ه طور بالقوشوند. اين آينده معنادار بهبینی کننده آينده معنادار تلقی میاهداف معنا دار پیش

دار شامل ی معناالهام بخش است و عاملی برای نتايج بهتر است. از طرف ديگر تصور آينده
نگر بودن، و برنامه داشتن در زندگی، و حس و روحیه هدف داشتن که باعث تمرکز آينده

 بر زندگی  شده و معنای عمیقی برای زندگی فراهم می کند به سود جامعه نیز هست. 
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 ینمونه محدود بودن های پژوهش از جملهست تا به محدوديتدر پايان نیز الزم ا
همچنین دسترسی  .توجه الزم و ويژه شود  ايرانی ساکن دانمارک آموزاندانش به پژوهش

به دانش آموزان که به زبان فارسی  مسلط باشند دريک کشور اروپايی،  و با توجه به پاندمی 
زجمله محدوديت و برخی مشکالت در های حضوری اکرونا،  عدم امکان اجرای کالس

 آموزان ساکن ايرانگردد اين پژوهش برای دانشحین اجرای اين پژوهش بود. پیشنهاد می
و بطورحضوری نیز برگزار گردد. با توجه به کاربردی بودن اين مطالعه برای ايجاد معنای 

طح ، در سگذاری آن بر اشتیاق شور ونشاط تحصیلیآموزان و تاثیرتحصیلی در دانش
کاربردی پیشنهاد می شود آموزش معنامحور تحصیلی مبتنی بر نظريه انسان سالم و آموزش 

نگر، در سطح آموزش و پرورش و باالخص در سطح مدارس در جهت شناسی مثبتروان
  آموزان  مورد استفاده قرار گیرندرشد و ارتقای اشتیاق، هدفمندی و معنای تحصیلی دانش

 منابع

 چاپ اول. نشر نوشته.  نظريه انسان سالم. اصفهان.الف(. 1397آقايی، اصغر. )

. معنا و حیرت: راهنمای درمان افسردگی براساس نظريه انسان سالمب(. 1397آقايی، اصغر. )
 اصفهان.  چاپ اول، نشر نوشته. 

مدل يابی (. 1395اسالمی، محمدعلی؛ درتاج، فريبرز؛ سعدی پور، اسماعیل و دالور، علی.  )
علّی اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابع اجتماعی در دانشجويان مقطع 

-161(، 22)7، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانیکارشناسی دانشگاه امیرکبیر تهران. 
131  . 

(. رابطه سبکهای يادگیری و اشتیاق تحصیلی با 1399تقیان الموتی، سارا و عاشوری، هايده. )
ن اولیکارامدی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان تنکابن. خود

  کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در فرايندهای تعلیم و تربیت، میناب، ايران.
(. رابطه اشتیاق تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان با نقش 1399جعفرپور، فرزانه. )

پنجمین کنفرانس ملی رويکردهای نوين در وزان. میانجی انگیزه پیشرفت دانش آم
 آموزش و پژوهش، محمودآباد، ايران. 

(. اثربخشی روانشناسی مثبت نگر بر انگیزش پیشرفت و 1399حسینی اردکانی، اشرف. )
 . 12-1(، 8)4، شناسیهای نوين روانايدهخودکارآمدی بر دانشجويان ساکن خوابگاه. 
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(. بررسی تاثیر روانشناسی مثبت گرا بر پیشرفت 1399ی، شهناز. )خطیب زنجانی، نازيال و شمساي
ششمین همايش ملی پژوهش تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدايی شهرکرمان. 

 های نوين در حوزه علوم انسانی ، اقتصاد و حسابداری ايران.تهران. 

لکرد تحصیلی با نقش (. رابطه اشتیاق تحصیلی با عم1399) زاده، کوثر و حافظی، فريبا.رئیس
کنفرانس های دخترانه اهواز. آموزان دبیرستانتعديل کننده هوش هیجانی در دانش

  شناسی و علوم تربیتی در ايران و جهان اسالم، کرج، ايران.المللی فقه، حقوق، روانبین

ا (. تأثیر روانشناسی مثبت گر1399روئین، حسین؛ حسین زاده، بابك و شوشی صنمی، فرنگیز.)
بر گرايش های اسنادی و تفکر ارجاعی دانش آموزان متوسطه مبتال به اضطراب امتحان. 
هفتمین همايش ملی مطالعات و تحقیقات نوين در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و 

 مشاوره يران،تهران. 

(. رابطه موفقیت خواهی، اشتیاق 1397شلیگانی بجنوردی، ناصر و سلیمانپور عمران، محبوبه. )
پژوهش نامه برنامه ريزی يادگیری و اهداف پیشرفت با معنی تحصیل دانش آموزان. 

 . 93-75، 29، درسی

های (. اثربخشی آموزش مهارت1398صادقی، مسعود؛ عباسی، محمد و بیرانوند، زينب. )
آموزان یلی دانشبینی تحصیلی و اشتیاق تحصنگری مبتنی بر بسته کوئیلیام بر خوشمثبت
 . 175-156(، 4)8، ن شناسی مدرسهروا دختر.

(. تاثیر آموزش مثبت نگر گروهی بر پیوند با مدرسه 1396صادقی، مسعود و بیرانوند، زينب. )
 . 35-19( (، 2/10)3، پژوهشنامه روانشناسی مثبتدر دانش آموزان دختر دوره متوسطه. 

ان بر نظريه انس(. تدوين بسته آموزشی معنا محورتحصیلی مبتنی 1400صدری، محمدرضا. )
دی نگر بر خودکارآمشناسی مثبتسالم و مقايسه اثربخشی آن با بسته آموزشی روان

 12تحصیلی، معنای تحصیلی، خوش بینی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان 
شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، رساله دکتری روانسال ايرانی ساکن دانمارک.  18تا 

 )خوراسگان(، اصفهان، ايران. واحد اصفهان 

(. رابطه معنای زندگی و خودکارآمدی 1397طاهری، محمدرضا؛ منصوری، لیال و نادری، سمیرا. )
ش ملی ششمین همايآموزان دختر متوسطه دوم شهرستان ايذه. با پیشرفت تحصیلی دانش

ان، تهرمطالعات و تحقیقات نوين در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ايران،
 ايران.  
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(. بررسی آموزش معنادرمانی مذهب 1397، نجمه و شهنی يیالق، منیژه. )عبیاوی، ايمان؛ حمید
محور بر افزايش انگیزش تحصیلی و رضايت از زندگی در دانش آموزان پسر پايه اول 

 . 246-223(، 1)14، انديشه های نوين تربیتی دبیرستان مبتال به افسردگی. 

(. اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت انديشی بر 1395نژاد، شکوه. )زو و نوابیعظیمی خويی،آر
انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر دوره دوم آموزش متوسطه مدارس غیرانتفاعی 

 . 60-43(، 33)13،  خانواده و پژوهش. 5منطقه 

(. 1396ا. )هرقدم پور، عزت اهلل؛ قاسمی پیر بلوطی، محمد؛ حسنوند، باقر و خلیلی گشنیگانی، ز
فصلنامه اندازه گیری های روان سنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی دانش آموزان. ويژگی
 . 184-167(.  29) 8.  تربیتی

(. رابطه معنای زندگی و 1397قدم پور، عزت اهلل؛ خلیلی گشنیگانی، زهرا و منصوری، لیال. )
رويش ذه. شهر اي اشتیاق تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول

 . 92-79(، 28)7، روان شناسی

(. اثربخشی 1397قدم پور، عزت اهلل؛ يوسف وند، مهدی؛ علوی، زينب و خسروی سمیه.)
وسطه آموزان پسر دوره متمعنادرمانی بر اشتیاق تحصیلی و سرسختی تحصیلی در دانش

 .138-123 (،9) 7، رويش روان شناسی. 1395-96آباد در سال تحصیلی دوم شهر خرم
(. نقش میانجی اشتیاق تحصیلی 1398گشنیگانی، زهرا و دريکوند، محمد. )منصوری، لیال؛ خلیلی

 اولین کنفرانس ملیدر رابطه بین معنای زندگی و بهزيستی تحصیلی دانش آموزان. 
شناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی، اهواز، کودکان استثنايی از منظر روان

  ايران.
(. رابطه معنای زندگی و اشتیاق تحصیلی با 1395وری، لیال و خلیلی گشنیگانی، زهرا. )منص

 دومین کنگره بین المللیپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر ايذه. 
  توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی،تهران، ايران.
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