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بررسی تاثیر آموزش آنالین روانشناسی مثبت نگر بر اهمال کاری تحصیلی و انعطاف
پذیری شناختی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه منطقه شهرری
مرضیه برهانی ،1محمد صاحب الزمانی ،2طهامه

هموطن3

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده پزشکی ،علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
 2عضو هیات علمی ،گروه مدیریت ،دانشکده بهداشت ،علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،ایران
 3عضو هیات علمی ،گروه روانشناسی ،دانشکده پزشکی ،علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

چکیده
اهمال کاری تحصیلی و انعطاف ناپذیری شناختی دانش آموزان باعث افت تحصیلی و کاهش عزت نفس دانش آموزان می شود
بنابراین یافتن راهی برای کاهش اهمال کاری و انعطاف ناپذیری شناختی حائز اهمیت است .این پژوهش با هدف تعیین
اثربخشی آموزش آنالین روانشناسی مثبت نگر بر اهمال کاری تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختردوره اول
متوسطه منطقه شهرری انجام شد :از نوع طرح های نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است.
جامعه آماری تمامی دانش اموزان دختر متوسطه اول منطقه شهر ری است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس،
 70نفر انتخاب و با استفاده از روش جایگزینی تصادفی ،به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند . .پس از ثبت اطالعات
پیش آزمون در هر دو گروه ،مداخله ی روانشناسی مثبت نگر در  9جلسه در گروه آزمایش انجام شد پس از اتمام دوره مداخله
از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و سپس با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس ونرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت در مطالعه حاضر میزان  p-valueدر متغیر های اهمال کاری و انعطاف پذیری شناختی در گروه آزمایش کمتر از
 0/05بود اما میزان  p-valueدر متغیرهای اهمال کاری و انعطاف پذیری شناختی در گروه گواه بزرگتر از  0/05بوده است
نتایج نشان داد آموزش روانشناسی مثبت براهمال کاری تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر منطقه شهرری
تاثیر معنی دار دارد.
واژههای کلیدی :روانشناسی مثبت نگر ،انعطاف پذیری شناختی ،اهمال کاری تحصیلی
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 .1مقدمه
در بین دوره های مختلف زندگی بشر ،نوجوانی یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین دوره های زندگی هر فرد است .این
مرحله میانی ،از کودکی به بزرگسالی ،آغاز تغییرات و دگرگونی های جسمی ،شناختی و اجتماعی است که بر عملکرد وی در
بزرگسالی تأثیر می گذارد و منجر به ایجاد نیازهای مختلف برای این گروه سنی می شود (تامرز و ویلگسون )2002 ،نوجوانی،
بخشی از زندگی بشر است که افراد با مجموعه هایی از موانع و چالش های دگرگون کننده روبه روهستند .این چالشها درزمینه
هایی مانند رشد هویت و شخصیت ،رشد مستقل از خانواده ،ایجاد ارتباط با همساالن ،امتحانات ورودی و فشار تحصیلی رخ می
دهند .این دوره ،زمانی است که افراد باید مهارتهای شناختی-عاطفی-رفتاری را بیاموزند ،شرایط و الزامات برای حضور در
مکانهای آموزشی را فراهم کرده و برای آینده شغلی خودتصمیم بگیرند (اسمائیلی )1396 ،درنتیجه فشارهای این دوره ،وادار
کردن دانش آموزان به انجام تکالیف درسی است .اهمال کاری تحصیلی یک از شایع ترین مشکالت در محیط های آموزشی
است که می تواند روند یادگیری را در دانش آموزان مهار کرده و پیشرفت تحصیلی را کاهش دهد (چن و چانگ )2017 ،اهمال
کاری یا تعلل ورزی ،به معنای به تعویق انداختن عمدی تکالیف تحصیلی که باید در یک بازه زمانی مشخص انجام شود
(سولومون و راثبلوم198۴ ،؛ فراری .)2016
در تعلیم و تربیت اصطالح اهمال کاری تحصیلی معموال به اجتناب و تاخیر انداختن کارهای تحصیلی اشاره دارد (سلطان و
حسین  )2010اهمال کاری ت حصیلی به عنوان یک تمایل غیر منطقی برای به تاخیر انداختن شروع یا تکمیل یک کار
تحصیلی تعریف شده است (دورو و بالکیس  ،)2009اهمال کاری در وظایف تحصیلی باعث به وجود آمدن مشکالتی هم میشود
که در تحقیقات مختلف به طور اولیه و ثانویه بیان شده است مانند کاهش موفقیت دانش آموزان ،افزایش مشکالت روانی و
جسمی ،اضطراب ،بی نظمی ،سردرگمی و وظیفه شناسی (ریوایت )2007 ،اهمال کاری تحصیلی باعث ایجاد سطوح باالیی
از اضطراب و افسردگی در دانش آموزان میشود و عزت نفس آنان را پایین می آورد (دورو و بالکیس  )2016میتوان گفت که
امیدوار ی و پیشرفت تحصیلی به ترتیب پیشایند و پیامد اهمال کاری تحصیلی در دانشآموزان هستند .بر اساس که
اهمالکاری تحصیلی میانجیگر معنیدار رابطه امیدواری به پیشرفت تحصیلی است ( ظهری و همکارانش.)1396 ،
عملکرد تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی آموزش است و تمام تالشها و تنش های این سیستم برای
اجرای این امر است (سماوی ونجارپوریان .)1398 ،مسئله موفقیت یا شکست در امر تحصیل یکی از مهمترین دغدغه های هر
سیستم آموزشی است)اعتماداهری و تختی پور .)139۴ ،یکی از مهمترین دغدغه های های مسئوالن آموزش وپرورش و
خانواده دانش آموزان ،عملکرد تحصیلی و جلوگیری از ترک تحصیلی دانش آموزان است (کول ،لوگان و والکر)2011 ،
انعطاف پذیری شناختی متغیردیگری است که در عملکرد تحصیلی نقش مهمی ایفا میکند (شریفی ،موسوی و حسنی،
 ) .1397مفهوم انعطاف پذیری شناختی در نظریه های مبتنی بر شناخت بسیار مهم است .انعطاف پذیری شناختی به عنوان
آگاهی فرد از متفاوت بودن ،سازگاری با شرایط جدید و احساس شایستگی تعریف می شود (سداآنن و کوکاک  .)2015شواهد
همگرا نشان میدهد که انعطاف پذیری شناختی به مدار بزرگی بستگی دارد که مناطق متعدد مغز مثل قشر پیش پیشانی،
هسته آکومبنس ،تاالموس و مخچه را شامل می شود (دالتون ،فیلیپز و فلورسکو)201۴ ،؛ بنابراین انعطاف پذیری شناختی
نتیجه تفکر انعطاف پذیر افراد است )عطادخت ،نریمانی ،حضرتی ساقصلو و مجدی) .1397 ،
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انعطاف پذیری فرد را قادر میسازد که با فشارها ،چالشها و سایر مسائل عاطفی و اجتماعی برخورد مناسب و اثربخش داشته
باشد .توانایی تغییر آمایه های شناختی به منظور سازگاری با تغییر محرک های محیطی عنصر کلیدی در تعاریف انعطاف
پذیری شناختی است (دنیس و وندروال)2010 ،؛ بنابراین انعطاف پذیری که با نقص درجاماندگی ،حرکات تکراری ،دشواری
درتنظیم و تعدیل فعالیتهای حرکتی مشخص میشود (هیل )2009 ،همچنین انعطاف پذیری شناختی شیوه هایی از پردازش
ذهنی می باشد که فرد به تنظیم مجدد منابع ذهنی در نتایجی متناوب میپردازد (شریفی و همکاران )1397 ،و نتیجه دخالت
چند سیستم شناختی است که از نظر واژگان معنایی و اجرایی برای تفکر بسیار مهم می باشند (مارکو و ریسانسکی)2018 ،
ارائهی برنامه های آموزشی ویژه برای توانمندسازی دانش آموزان دوره متوسطه در مواجهه با شرایط خاص زندگی شخصی،
اجتماعی و تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردارمیباشد .یکی از برنامه های آموزشی رویکرد روانشناسی مثبت است .هدف
روانشناسی مثبت نگر این است که با افزایش عواطف و هیجانهای مثبت ،اشتغال ها ،روابط و مناسبات مثبت معانی و دست
آوردها ،شکوفایی افزایش یابد (سلیگمن ) .2011 ،رویکرد مثبت نگر علمی است که به جای توجه به ناتوانی ها و ضعف های
بشری ،متمرکز است بر روی توانایی های آدمها؛ توانایی هایی مانند شاد زیستن ،لذت بردن ،قدرت حل مسئله و خوش بینی.
روانشناسی مثبت نگر بر نقش حیاتی منابع ،توانایی ها و تجربه های ذهنی افراد تأکیدمی کند .تجربیات مانند بهزیستی
روانشناختی ،تعهد و رضایت خاطر ،امید و خوش بینی و جریان داشتن و شادمانی ازاین قبیل است (سلیگمن و رشید 2006
) .با مرور تاریخچه کوتاه تحقیقات در این زمینه ،نتایج درخشان نشان می دهد ،که روانشناسی مثبت و ایجادویژگیهای مثبت
در افرادمی تواند چشم انداز روشنی در زمینه ارتقاء بهزیستی روانی (شرانک و همکاران ،)2008 ،سازگاری (اولیازک و
همکاران  ،)2016رضایت از زندگی (سلیگمن )2002 ،و سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی (پوررضوی و حافظیان،
) ،1396ارایه دهد .از دیدگاه روان شناسی مثبت نگر ،روان شناسان نباید فقط روی ثابت نگه دا شتن مشکالت مردم تالش
کنند ،بلکه باید به آنها کمک کنند تا بتوانند زندگی شادتر ،غنی تر و کاملتری داشته باشند .همانطور که سلیگمن و میهالی
اظهار کرده اند هدف از روان شنا سی مثبت نگر ،تسریع در تغییردیدگاه روان شناسی از بهبود بدترین چیزها در زندگی به
ایجاد بهترین کیفیت ها در زندگی است)جباری و همکاران.)1392 ،
روانشناسی مثبت بر خالف روانشناسی مرضی به جای تالش برای کشف علت بیماری های روانی و کاستی های زندگی بشر به
دنبال کشف علت شادکامی انسانهای شاد و خشنودی انسانهای خشنود می باشد در پژوهش ها نشان داده می شود که
آموزش مثبت اندیشی بر روی انعطاف پذیری شناختی (فاضلی و همکارانش ،)1396 ،تاب آوری مادرانی که دارای فرزند بیش
فعال هستند (علیزاده و همکارانش ،)1399 ،تنظیم شناختی هیجانی و کاهش اهمال کاری تحصیلی (شفیعی و همکارانش،
 ،)1398پیشرفت تحصیلی ( ساموِئل ،برگمن و برونر  )2013تاثیر مثبت دارد اما با پردازش هیجانی (حبیبی کلیبر)1399 ،
رابطه منفی و معناداری دارد .و همچنین تجربه هیجانات مثبت ،باعث ایجاد انگیزه در افرادبرای تعامل با محیط خود می شود
(چن ،یو .)2017 ،در واقع افراد با خلق و خوی شاداب نسبت به خلق های منفی و یا حتی خنثی انعطاف پذیری بیشتری
دارند( .همان)
افرادی که دارای تفکر انعطاف پذیرهستند ،از توجیهات جایگزین استفاده میکنند ،چارچوب دهنی خود را به صورت مثبت
بازسازی میکنند و موقعیتهای چالش برانگیز یا رویدادهای استرس زا را میپذیرند و نسبت به افرادی که انعطاف پذیر نیستند،
از نظر روانشناختی تاب آوری بیشتری نشان میدهند (فیلیپس )2011 ،بر اساس شواهد موجود این پژوهش کوششی است در
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پاسخ به این فرضیه که آیا آموزش آنالین روانشناسی مثبت نگر بر اهمال کاری تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش
آموزان دختر دوره اول متوسطه منطقه شهرری موثر است؟

 .2فرضیه پژوهش
آموزش آنالین روانشناسی مثبت نگر بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه منطقه شهرری تاثیر معنی
داری دارد.
آموزش آنالین روانشناسی مثبت نگر برانعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه منطقه شهرری تاثیر

معنی داری دارد.

 .3روش پژوهش
تحقیق از نوع نیمه آزمایشی می باشد (به دلیل اینکه نمونه ها در دسترس بودند و تصادفی بودن جایگزینی در دو گروه
نمونه) و طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل به منظور بررسی تاثیر آموزش آنالین روانشناسی مثبت نگر بر اهمال
کاری تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول منطقه شهرری استفاده شد جامعه آماری
شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره متوسطه منطقه شهرری میباشد .حجم نمونه با توجه به فرمول زیر محاسبه شد:
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طبق فرمول حجم نمونه به دست آمد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس برای هر گروه  35نفر انتخاب شد که با
استفاده از روش جایگزینی تصادفی (اسامی دانش آموزان از شماره 1تا  70شماره گذاری شد و سپس اعداد زوج در یک گروه
قرار گرفتند و اعداد فرد در یک گروه قرار گرفتند .بدین صورت گروه اول (35نفر اول ) به عنوان گروه آزمایش مشخص
شدندکه با توجه به ریزش دانش آموزان  ۴0نفر انتخاب شد و گروه دوم ( 35نفر دوم ) به عنوان گروه کنترل مشخص شدند.
از هر دو گروه پیش آزمون اهمال کاری تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی گرفته میشود.
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برای گروه آزمایش  9جلسه آموزشی روانشناسی مثبت نگر به صورت 2روز در هفته و به مدت  60دقیقه به صورت آنالین و
آفالین برگزار شد و در گروه کنترل ،مداخله ای انجام نشد بعد از اتمام آموزش از هر دو گروه مجددا پس آزمون گرفته می
شود تا نتیجه آموزش و مداخله بررسی شود.

 .4ابزارهای سنجش
 .1-4پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال
پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی توسط دنیس و وندروال در سال  2010ساخته شده است .این پرسشنامه مشتمل بر 20
سوال میباشد .این پرسشنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد
در ایجاد تفکر انعطاف پذیر در به کار میرود .در ایران و در پژوهش شاره و همکاران ( )201۴سه زیر مقیاس برای این
پرسشنامه بدست آمده است که عبارتند از جایگزین ها ،کنترل و جایگزین هایی برای رفتارهای انسانی.
پرسشنامه دنیس و واندروال ،روایی همگرایی آن را با مقیاس انعطاف پذیری شناختی مارتین و رابین  0/75بدست آوردند .در
ایران شاره و همکاران (شاره ،سلطانی بحرینیان و فرمانی1392 ،؛ به نقل از فاضلی و همکاران )1393 ،ضریب بازآزمایی کل
مقیاس را  0/71و ضرایب آلفای کرنباخ کل مقیاس را  0/90گزارش نمودند .آلفای کرونباخ دادههای این پرسشنامه در پژوهش
فاضلی و همکاران ( 0/75 ) 1393به دست آمد .در پژوهش آلفای کرنباخ برای خرده مقیاسهای جایگزین ها ،کنترل ،و
جایگزین هایی برای رفتارهای انسانی به ترتیب برابر  ،0/55 ،0/72و  0 /57بدست آمد.
 .2-4پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی
پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم در سال  198۴برای بررسی اهمال کاری در سه حوزه آماده کردن
تکالیف ،آمادگی برای امتحان و تهیه گزارش نیم سالی ساخته شد .مقیاس شامل  22گویه بود که افزون بر  21سوال  6سوال
نیز برای سنجش دو ویژگی احساس ناراحتی از اهمال کار بودن و تمایل به تغییر عادت تعلل ورزی در نظر گرفته شده است.
بنابراین این پرسشنامه  27گویه دارد.
پژوهشی که توسط سولومون و راثبلوم ( ) 198۴انجام شد ،پایایی مقیاس اهمالکاری تحصیلی با استفاده از روش آلفای کرونباخ
 0/6۴به دست آمد .همچنین ،این پژوهشگران اعتبار این مقیاس را از طریق همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ 0/8۴
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گزارش کرده اند .جوکار و دالورپور () 1386در نمونه دانشجویان با استفاده از تحلیل عاملی و همبستگی هر گویه با نمره کل
به تعیین روایی این مقیاس پرداختند .برابر با  0/88گزارش کردند .همچنین گویه ها نیز با نمره کل آزمون در سطح مطلوب و
معنادار گزارش شده است .در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/81نیز محاسبه گردید.

 .5یافته های پژوهش
مطالعات مندرج در جدول های  1و  ،2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش و مولفه های آن در دو گروه
آزمایش و کنترل در یه مرحله را نشان میدهد .برای بررسی فرضیه اول یعنی آموزش آنالین روانشناسی مثبت نگر بر اهمال
کاری تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه منطقه شهرری تاثیر معنی داری دارد از آزمون تحلیل واریانس با اندازه-
گیریهای مکرر استفاده شد .که نتایج آن در جدول  3ارائه شده است .در این راستا ،بررسی مفروضه ،برابری واریانسها که از
آزمون لوین استفاده گردید ،با توجه به عدم معناداری ،واریانسها برابر هستند .این امر از آن جهت مهم است که پایایی نتایج
بعدی را تائید میکند .نتایج آزمون لوین ازلحاظ آماری معنادار نبود ( >P= 0/05و (f=0/059فرض برابری واریانسهای درون
آزمودنیها رعایت شده است با توجه به نتایج جدول  ۴مشخص می گردد که p-valueمربوط به متغیر کمکی پیش آزمون
بیشتر از  0/05می باشد که نشان دهنده عدم وجود رابطه معنادار با متغیر اهمال کاری در پس آزمون است ،حال اگر اثر
پیش آزمون کنترل گردد در سطر مربوط به گروه مالحظه می شود که متغیر گروه اثر معناداری بر پس آزمون اهمال کاری
دارد ،زیرا  p-valueآن کمتر از  0/025است .بنابراین میزان اهمال کاری در پس آزمون ،پس از کم کردن اثر پیش آزمون
در دو گروه تفاوت معنی داری دارد ،به طوری که در گروه آزمایش ،میانگین در مرحله پس آزمون ،به طورمعناداری کمتر از
گروه کنترل است .بنابراین آموزش آنالین روانشناسی مثبت بر اهمال کاری تحصیلی تاثیر معنی دار دارد و لذا فرضیه اول
تایید میگردد.
برای بررس ی فرضیه دوم یعنی آموزش آنالین روانشناسی مثبت نگر بر انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر دوره اول
متوسطه منطقه شهرری تاثیر معنی داری دارد از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر استفاده شد .که نتایج آن در
جدول  3ارائه شده است .در این راستا ،بررسی م فروضه ،برابری واریانس ها که از آزمون لوین استفاده گردید ،با توجه به
عدم معناداری ،واریانس ها برابر هستند .این امر از آن جهت مهم است که پایایی نتایج بعدی را تائید میکند .نتایج آزمون
لوین ازلحاظ آماری معنادار نبود ( >P= 0/05و  (f=0/۴فرض برابری واریانسهای درون آزمودنیها رعایت شده نشده با توجه به
نتایج جدول  5مشاهده میگردد که p-valueمربوط به متغیر کمکی پیش آزمون بیشتر از  0/05میباشد که نشان دهنده
عدم وجود رابطه معنادار با متغیر انعطاف پذیری شناختی در پس آزمون است و متغیر گروه اثر معناداری بر پس آزمون انعطاف
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پذیری شناختی دارد ،زیرا  p-valueآن کمتر از  0/05است .بنابراین میزان انعطاف پذیری شناختی در پس آزمون ،پس از
کم کردن اثر پیش آزمون در دو گروه تفاوت معنی داری دارد ،به طوری که در گروه آزمایش ،میانگین در مرحله پس آزمون،
به طورمعنا داری بیشتر از گروه کنترل است .بنابراین آموزش آنالین بر انعطاف پذیری شناختی تاثیر معنی دار دارد و فرضیه
دوم تایید میشود.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار متغیر انعطاف پذیری شناختی و مولفه های آن در مراحل مختلف

پیش آزمون
پس آزمون

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

مرحله

آزمون

مرحله

آزمون

گروه

جایگزین ها

کنترل

جایگزینهایی برای رفتارهای انسانی

انعطاف پذیری شناختی

کنترل

33/89

27/3۴

6/89

67/9۴

آزمایش

۴7/00

31/26

9/26

86/91

کنترل

13/81

11/65

3/26

27/86

آزمایش

11/85

10/86

2/87

21/36

کنترل

5۴/29

۴2/1۴

10/۴6

106/7۴

آزمایش

35/۴9

28/80

6/77

70/۴0

کنترل

9/79

7/30

2/17

17/57

آزمایش

13/62

11/25

3/11

23/03

پیش آزمون
پس آزمون

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

جدول  :2میانگین و انحراف معیار متغیر اهمال کاری تحصیلی و مولفه های آن در مراحل مختلف
گروه

آماده نمودن
تکالیف

مطالعه برای امتحان

تهیه مقاالت نیمسال
تحصیلی

احساس ناراحتی نسبت به
اهمال کار بودن" و "تمایل
به تغییر عادت تعلل ورزی"

اهمال کاری

کنترل

19/9۴

30/20

20/66

18/06

88/86

آزمایش

17/37

22/26

16/29

22/9۴

78/86

کنترل

۴/82

8/11

5/28

3/08

1۴/۴۴

آزمایش

5/22

8/30

6/13

6/52

15/16

کنترل

12/63

17/51

12/31

25/31

67/77

آزمایش

20/29

29/۴3

20/29

18/11

88/11

کنترل

3/۴6

5/38

3/6۴

3/08

10/01

آزمایش

5/۴5

9/9۴

6/79

6/52

16/3۴
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جدول  :3نتایج آزمون لون در خصوص همگنی واریانس های اهمال کاری انعطاف پذیری شناختی پس آزمون
متغیر

آمارهF

درجه آزادی1

درجه آزادی2

p-value

اهمال کاری پس آزمون

8/917

1

68

0/۴

انعطاف پذیری شناختی پس آزمون

3/691

1

68

0/059

جدول  :4آنالیز کوواریانس بررسی اثر گروه و پیش آزمون اهمال کاری تحصیلی در متغیر وابسته پس آزمون
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین

p-value

آمارهF

مجذور
اتا

مجذورات
مقدار ثابت

10753/023

1

10753/023

58/025

0/000

0/۴6۴

گروه

67/۴29

1

67/۴29

0/36۴

0/5۴8

0/005

اهمال کاری در پیش آزمون

6916/683

1

6916/683

37/323

0/000

0/358

خطا

12۴16/285

67

185/318

آزمایش 67/۴35

میانگین تعدیل شده متغیر اهمال کاری پس آزمون

کنترل 88/۴51

جدول  :5نتایج آنالیز کوواریانس بررسی اثر گروه و پیش آزمون انعطاف پذیری شناختی در متغیر وابسته پس آزمون
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین

آمارهF

p-value

مجذورات

مجذور
اتا

مقدار ثابت

399۴0/۴03

1

399۴0/۴03

95/8۴2

0/000

0/589

گروه

60۴/1۴9

1

60۴/1۴9

1/۴50

0/233

0/021

انعطاف پذیری شناختی در

22691/777

1

22691/777

5۴/۴52

0/000

0/۴۴8

پیش آزمون
خطا

27920/936

میانگین تعدیل شده متغیر انعطاف پذیری شناختی

۴16/730

67

آزمایش 107/88

کنترل 69/26

پس آزمون

 .6بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول  :آموزش روانشناسی مثبت بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختردوره اول متوسطه منطقه شهرری تاثیر
معنی دار دارد .نتایج توصیفی در جدول  1 -۴نشان می دهد که نمرات اهمال کاری تحصیلی در پس آزمون کاهش پیدا کرده و
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همچنین نتایج جدول کواریانس نشان داد آموزش روانشناسی مثبت بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول
متوسطه منطق ه شهرری تاثیر معنی داری دارد بنابراین ،فرضیه اول پژوهش تایید می شود .نتایج این پژوهش با نتایج
پژوهشهای مرتبط مانند ،شفیعی ،بهرامی و حاتمی ( ،)1398اظهری ،میرنسب ،میر محمود (  ،)1396زارع ،محبوبی ،سلیمی
( ،)139۴براد شو و همکاران ( ،)2016همسو بوده است .پژوهش غریب دوست ( )1398می دهد آموزش شادکامی بر اساس
رویکرد روانشناسی مثبت نگر بر ارتقای عملکرد تحصیلی دانش آموزان موثر می باشد .پژوهش شفیعی ،بهرامی و حاتمی
( ،) 1398نتایج نشان داد که اجرای آموزش مثبت اندیشی بر تنظیم شناختی هیجان ،تأثیر معناداری دارد .همچنین نتایج
نشان داد که اجرای آموزش مثبت اندیشی بر کاهش اهمالکاری تحصیلی ،تأثیر معناداری دارد .اظهری ،میرنسب ،میر محمود
(  ) 1396در پژوهشش نشان داد که امیدواری و پیشرفت تحصیلی به ترتیب پیشایند و پیامد اهمالکاری تحصیلی در
دانشآموزان هستند .همچنین ،یافتهها نشان داد که اهمالکاری تحصیلی میانجیگر معنیدار رابطه امیدواری به پیشرفت
تحصیلی است .در پژوهش زارع ،محبوبی ،سلیمی ( ) 139۴به این نتیجه رسید که مداخله های موثر توانسته باعث کاهش
خود ناتوان سازی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان شود .همچنین براد شو و همکاران ( ،)2016نتایج تحقیق ایشان نشان داد
که اجرای برنامه های رفتاری مثبت اندیش در بین دانش آموزان می تواند تا حد زیادی از رفتار پرخاشگرانه آنها بکاهد ،به
افزایش تمرکز دانش آموزان کمک کند ،احساسات دانش آموزان را تنظیم نماید ،و رفتار اجتماعی آنها را تقویت نماید .تحقیق
ایشان فرضیه کاهش مشکالت رفتاری و بهبود روابط اجتماعی و همچنین تنظیم احساسات دانش آموزان مقطع ابتدایی را بعد
از دیدن آموزشات مرتبط با مداخالت رفتاری مثبت اندیش را تایید کرد.
فرضیه دوم :آموزش آنالین روانشناسی مثبت نگر بر انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول منطقه
شهرری تاثیر معنی دار دارد نتایج توصیفی در جدول  1-۴نشان می دهد که نمرات انعطاف پذیری شناختی در پس آزمون
افزایش پیدا کرده است و همچنین با توجه به جدول کواریانس به منظور بررسی این پژوهش نشان داد که آموزش روانشناسی
مثبت نگر بر ان عطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه منطقه شهرری تاثیر معنی داری دارد بنابراین
فرضیه دوم تایید می شود .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای مرتبط مانند ،فاضلی پور و آخوندی ( ،)1396علیزاده ،آتشین
و داداشلو ( ،)1399حبیبی کلیبر ( ،)1399وانگ ،چن ،یو )2017( ،فیلیپس ( ) 2011همسو بوده است .در پژوهشی که
فاضلی پور و آخوندی ( )1396روی دانشجویان انجام شد مشخص شد که آموزش مثبت اندیشی بر انعطاف پذیری شناختی آنها
تاثیر مثبت دارد .علیزاده ،آتشین و داداشلو ( )1399در مطالعه ای با عنوان اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی بر انعطاف پذیری
شناختی و تاب آوری مادران دارای کودکان با اختالل بیش فعال نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مثبت اندیشی میتواند در
افزایش انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری مادران تاثیر معنادار داشته باشد .بنابراین میتوان مثبت اندیشی را مداخله ای
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موثر برا ی افزایش انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری مادران کودکان مبتال به اختالل نقص توجه-بیش فعالی دانست.
حبیبی کلیبر ( ) 1399در مطالعه ای با عنوان رابطه بین کنترل هدفمند ،انعطاف پذیری شناختی و پردازش هیجانی با عملکرد
تحصیلی دانش آموزان ،یافته های پژوهش نشان داد ک ه عملکرد تحصیلی با کنترل هدفمند و انعطاف پذیری شناختی رابطه
مثبت و معنادار و با پردازش هیجانی رابطه منفی و معناداری دارد .همچنین بین مؤلفه های کنترل هدفمند حواس پرستی و
پشتکار /تکانشوری و مؤلفه های انعطاف پذیری شناختی ادراک گزینه های مختلف ،ادراک کنترل پذیری و ادراک توجیه رفتار
رابطه مثبت و معنادار و با مؤلفه های پردازش هیجانی مزاحمت ،سرکوبی ،عدم کنترل تکانه ،تجزیه و ناموزونی رابطه منفی و
معناداری دارد .همچنین متغیرهای کنترل هدفمند ،انعطاف پذیری شناختی و پردازش هیجانی قادرند تغییرات عملکرد
تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کنند .بنابراین کنترل هدفمند و انعطاف پذیری شناختی به عنوان عوامل شناختی و
پردازش هیجانی به عنوان عامل عاطفی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان محسوب می شوند .وانگ ،چن ،یو ( )2017در
پژوهش دیگری به این نتایج دست یافتند که تجربه هیجانات مثبت ،باعث ایجاد انگیزه در افرادبرای تعامل با محیط خود می-
شود .در این مطالعه نشان داده شد افراد با خلق و خوی شاداب نسبت به خلق های منفی و یا حتی خنثی انعطاف پذیری
بیشتری دارند فیلیپس ( ) 2011در تحقیقی نشان داد افرادی که دارای تفکر انعطاف پذیرهستند ،از توجیهات جایگزین
استفاده میکنند ،چارچوب دهنی خود را به صورت مثبت بازسازی میکنند و موقعیتهای چالش برانگیز یا رویدادهای استرس
زا را میپذیرند و نسبت به افرادی که انعطاف پذیر نیستند ،از نظر روانشناختی تاب آوری بیشتری نشان میدهند.
در تبیین تاثیر روانشناسی مثبت بر انعطاف پذیری شناختی می توان گفت انعطاف پذیری شناختی به عنوان ویژگی اصلی
شناخت انسان توصیف شده و به توانایی فرد برای در نظر گرفتن همزمان بازنمایی های متناقض از یک شیء یا یک رویداد
اشاره دارد و مستلزم توانایی برقراری ارتباط با لحظه حال و قدرت متمایزسازی خود از افکار و تجارب درون روانی است .آموزه
های مثبت اندیشی می تواند روش جدیدی از پردازش شناختی و تنظیم هیجانها را فراهم آورد و نشخوار ذهنی ،فرونشانی فکر،
جانشینی فکر و تبدیل تصور به فکر را از بین ببرد و به جای آن تفکرات مثبت و خوشبینانه را جایگزین کند .آموزش مثبت
اندیشی به دانش آموزان می آموزد که چگونه افکار اجتنابی و محدود کننده خود را با افکار مثبت و خوش بینی نسبت به
رویدادها جایگزین کنند .این مهارت به دانش آموزان کمک میکند تا از منطق ،برای حل مشکالت استفاده کنند و در برخورد
با شرایط انعطاف پذیر باشند و محیطی را که در آن زندگی میکنند را با دقت بهبود بخشند .این دیدگاه به افراد می آموزد
که سبک تبیین خوشبینانه را انتخاب نمایند و معتقد باشند که رویدادهای بد ناپایدار هستند و در مورد رویدادهای ناخوشایند
به صورت سازنده و غیر جبری فکر کنند و به توانایی خود برا ی مقابله با مشکالت استرس زا اعتماد کنند( .کاظمی ،رسول
زاده و محمدی)1397 ،
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 .1آخوندی ،ن؛ فاضلی پور ،م( .)1396اثر ربخشی مثبت اندیشی بر انعطاف پذیری روانشناختی دانشجویان پیام نور ،پنجمین
همایش ملی راهکار های توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ،مشاوره و آموزش در ایران
 .2اسمعیلی ،نیلوفر( .)1396تدوین برنامه های آموزشی مثبت نگر ،تاباور و ترکیبی و تاثیر آن بر کاهش تنیدگی و اهمال
کاری تحصیلی و بهبود بهزیستی روانشناختی و راهبردهای مقابله ای موثر دانش آموزان دختر دبیرستانی ،پایان نامه مقطع
دکتری ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا
 .3اعتماداهری ،ع ؛ تختیپور ،م ) 139۴( .بررسی رابطه میزان خودنظم دهی و خودکارآمدی بـا پیشـرفت تحصـیلی دانـش ی
هـا آمـوزان دبیرسـتان دخترانه (دوره دوم) منطقه  2تهران ،)1(7 ،ص66-33
 .۴جباری ،م ،شهیدی ،ش و موتابی ،ف .)1393( .اثر بخشی مداخلهای مثبت نگر گروهی در کاهش نگرش ناکارآمد و افزایش
میزان شادکامی دختر نوجوان .مجلهی روانشناسی بالینی6 (2 ،پیاپی .65-7۴ ،)22
 .5حبیبی کلیبر ،ر ( )1399رابطه بین کنترل هدفمند ،انعطاف پذیری شناختی و پردازش هیجانی با عملکرد تحصیلی دانش
آموزان ،نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری  -شماره 15از  183تا 20۴
 .6حسین علیزاده ،م ؛داداشلو ،ف ؛آتشین جبین ،م ( ،)1399اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر انعطاف پذیری شناختی و
تاب آوری مادران دارای کودکان با اختالل نقص توجه_بیش فعالی ،رویش روان شناسی ،سال ،9شماره ،2شماره پیاپی ،۴7
 .7زارع ،ح ،محبوبی ،ط ،سلیمی ح ( ،)139۴تأثیر آموزش شناختی ارتقاء امید برکاهش اهمال کاری و خودناتوانسازی
تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیامنور بوکان ،نشریه علمی-پژوهشی آموزش و ارزشیابی ،سال هشتم ـ شماره  32ـ .ص110 .
93 .8ستایشی اظهری ،م؛ میرنسب ،م؛ محبی ،م؛( ) 1396رابطه امیدواری و پیشرفت تحصیلی با نقش میانچی گری اهمال کاری
تحصیلی در دانش آموزان ،آموزش و ارزشیابی ،دوره  ،10شماره ،37ص1۴2-125
 .9سماوی ،س؛ نجارپویان ،س( .)1398رابطه علی انگیزش درونی ،درگیری تحصیلی و خودنظم جویی تحصیلی با عملکرد
تحصیلی از طریق یادگیری خود-هدایتی در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس ،راهبردهای شناختی در یادگیری ،دوره
 7شماره  ،12ص68- ۴6
 .10شریفی ،پ؛ موسوی ،سید علی محمد؛ حسنی ،ذ جعفر( )1397نقش شناختی مدل حساسیت به تقویت راهبردهای
فرآیندی نظم جویی هیجان و انعطاف پذیری شناختی در تشخیص افراد دارای اعتیاد به اینترنت ،روانشناسی شناختی ،دوره
 ،6شماره 2
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