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Introduction 
This study aimed to investigate the effects of positive intelligence training 

on character Strengths and the life meaning of elementary school teachers. 

Having efficient human resources is an indicator of an organization's 

superiority that increases the productivity and performance of that 

organization. Teachers are one of the most important forces in the educational 

organization and are considered as the front-line forces. The results of various 

studies indicate that teacher actions in the classroom are more important than 

other officials in the educational system. Teachers' personality traits are among 

the factors that affect their efficiency and performance. 
 

Method 
The present study is a semi-experimental study of pre-test, post-test, and 

follow-up assessments. Forty-four elementary school teachers were selected 

regarding the inclusion and exclusion criteria and randomly allocated to the 

positive intelligence training group (n=16), and control group (n=16). All 

participants were assessed at baseline, post-test, and follow-up by the Values 

in Action-Inventory of Strengths questionnaire and Meaning of Life 

Questionnaire. The training group received eight 1-hour training sessions  
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online. Data were analyzed by mixed analysis of the variance test. 

 

Results 
The results showed that the trend of changes in character strength 

subcomponents such as creativity, curiosity, social intelligence, spirituality, 

and hope in the experimental group compared to the control group was 

significant (P= 0.0001). In addition, on the meaning of life, a significant 

increase was observed in the positive intelligence training group (P= 

0.0001). According to the results of the present study, it could be said that 

positive intelligence training has successfully improved character Strengths 

and life meaning in elementary school teachers, so it is recommended for 

other teachers and educators. 
 

Conclusion 
The study aimed was to determine the effect of a positive intelligence 

training package on improving and enhancing the skills of the secretary and 

the meaning of life for elementary school teachers. The results showed that the 

trend of changes in the subcomponents of character abilities such as creativity, 

curiosity, social intelligence, spirituality, and hope in the educational group 

was significant compared to the control group. In addition, the changes made 

in the 1-month follow-up remained stable and did not decline. Since the 

research related to determining the effectiveness of positive intelligence 

training is very limited, the findings of the present study are explained in terms 

of the subcomponents of character empowerment and the meaning of life. 
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 خدیجه ابوالمعالی
 چکیده

و  یمنش هاییتوانمند ءته آموزشی هوش مثبت در ارتقاپژوهش حاضر با هدف تعيين تأثير بس
-حاضر نيمه انجام شد. طرح پژوهش 0999در سال تحصيلی معلمان دوره ابتدايی  یزندگ یمعنا

معلم دوره ابتدايی بود که به شيوه  00حجم نمونه شامل  .است گواهو زمايشی آزمايشی با دو گروه آ
نفر( گمارده  00) گواهنفر( و  00)زمايشی دفی به دو گروه آطور تصاگيری مالکی انتخاب و بهنمونه

 سليگمن پيترسون و لعم در هاو ارزش یتوانمندکنندگان از طريق پرسشنامه شدند. تمام شرکت
آزمون و آزمون، پسدر سه مرحله پيش (،0660معنا در زندگی استيگر و همکاران )( و پرسشنامه 0660)

ها با استفاده از آزمون تحليل ورايانس آميخته و طرح داده گرفتند. رارپيگيری يک ماهه مورد سنجش ق
های توانمندی منش شامل خالقيت، ، زيرمؤلفهزمايشیدر گروه آ تحليل شدند. گيری تکراری،اندازه

يافتند  ءپايه ارتقانسبت به خط داریمعنی طورهکنجکاوی، هوش اجتماعی، معنويت و اميد ب
(6660/6=pدر مؤل .) مشاهده شد  زمايشیدر گروه آ داریمعنیفه معنای زندگی نيز افزايش
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(6660/6=p.)  توان گفت که آموزش هوش مثبت باعث بهبود توجه به نتايج مطالعه حاضر، میبا
 شود، از اين رو کاربرد آن برایمیو معنای زندگی در معلمان مدارس ابتدايی  یشخصيت هایتوانمندی

 د.گردتوصيه می ساير معلمان و مربيان

 
 های منش، معنای زندگی، معلمان دوره ابتدايیهوش مثبت، توانمندیکلید واژگان: 

 

 مقدمه
 برخوردار ایمالحظه قابل ارزش و اهميت از کشورها تمام در پرورش و آموزش امروزه

 انکار قابل غير سياسی -فرهنگی -اجتماعی -اقتصادی توسعه و رشد در آن نقش و است

 همه پرورش فرهنگ انتقال و شکوفاسازی پرورش و آموزش نظام وظايف جمله از. است

 اين درون در (.Ye et al., 2019)باشد می متخصص و ماهر انسانی نيروی تربيت و فرد جانبه

 تحقق و است معلم تربيت و تعليم اصلی چون کارگزار گيردمی تعلق معلم به اول اولويت نهاد

 & Rahimpour Arefi) گيردمی صورت معلم واسطه به تربيت و تعليم نظام متعالی اهداف

Manshaii, 2019 .)از بايستمی خود انسانی نيروی کننده تربيت اصلی هسته عنوانبه معلمان 

 نهادهای ساير انسانی نيروی توسعه و کيفيت بر بتوانند تا باشند برخوردار بااليی کيفيت

 است آن بيانگر اخير دهه دو در آموزشی نظام پردازانيهنظر تحقيقات بيفزايند. نتايج اجتماعی

 به مستقيم طوربه آموزشی بخشی اثر و آموزشی نظام کيفيت در پيشرفتی و اصالح گونه هر که

 افزايش را معلمان اثربخشی بايستی آموزش نظام بهبود برای و دارد بستگی معلمان اثربخشی

 امکانات کمبود وجود با توانندمی معلمان زيرا. (Mohsenian, Belaghat & Elahi, 2018) داد

 کنند. و فراهم تسهيل فراگيران رشد و يادگيری برای را الزم بستر آموزشی فضای و

برخورداری از نيروی انسانی کارآمد، شاخص برتری يک سازمان محسوب است که باعث 

ترين نيروها در ان از مهم(. معلمHarris, 2008شود )وری و عملکرد آن سازمان میافزايش بهره

های نتايج پژوهش روند.سازمان آموزش و پرورش و به عنوان نيروهای خط مقدم به شمار می

مختلف بيانگر آن است که اقدامات معلم در کالس درس، در مقايسه با ديگر مسئوالن نظام 

های شخصيتی . ويژگی(Harris & Sass, 2011آموزشی، از اهميت بيشتری برخوردار است )

 ,.Pedler et alمعلمان از جمله عواملی است که بر ميزان کارآيی و عملکرد آنان مؤثر است )

ها و داری بين ويژگی ینيز رابطه معن Hughes and Cao (2016)(. در همين راستا 2020



 28 های منشی و معنای زندگی معلمان دوره ابتداییتأثیر مداخله آموزشی هوش مثبت بر توانمندی

ب با های منشی اغلبا عملکرد شغلی معلمان گزارش کردند. توانمندی 0های منشیتوانمندی

هايی همچون معنويت، خالقيت، کنجکاوی، اميدواری و هوش اجتماعی همراه است مؤلفه

(Graham et al., 2011اين مؤلفه .)باشند. می ءها اغلب قابل اکتساب، رشد و ارتقاPeterson and 

Seligman (2012)  معنا را به صورت هدفمندی در زندگی و وصل کردن خود به چيزی بيرون و

ها حاکی از آن است که طلب معنا و زندگی درگيرانه با پژوهش. دنکنز خويش تعريف میبرتر ا

معنای (. Canada et al., 2006نفس و رضايت از زندگی رابطه دارد )افزايش اميدواری، عزت

عواملی از ، دار بودن زندگی استتمايل افراد به درک تجربيات خود و احساسِ هدف زندگی،

ای دوستی، عشق، دوستان و پيوند با طبيعت، عوامل عمدههداف، معنويت، انسانجمله خانواده، ا

(. Gaini, Saravani & Zargham Hajebi, 2021) بخشندهستند که به زندگی دانشجويان معنا می

و پرورش روحيه معنوی معلمان به ارتقاء کيفيت زندگی و درنهايت منجر به افزايش  ءارتقا

افرادی که در زندگی خود . (Karakas, 2010س خواهد شد )کال کارآمدی آنان در محيط

احساس هدفمندی و معناداری دارند و نسبت به  احساس معنويت بيشتری را تجربه کنند،

معنای (. Reisi et al., 2018)به آينده بيشتر اميدوار خواهند بود  تغييرات زندگی پذيرا هستند و

هوش ی همچون روان های مثبتباالی مؤلفههای سنی مختلف با ميزان زندگی در ميان گروه

 (.Ahmadi, Bagherian, Heidari & Kashfi, 2017) همراه بوده استمثبت 

های گوناگون زندگی است و کننده و معنادهنده به بخشدر واقع احساس معنوی، تکميل

( Freshman, 1999( و خالقيت معلمان )Karakas, 2010منجر به افزايش تعهد سازمانی )

-تواند ميزان عالقه دانشمعنای آن است که معلم چگونه می خالقيت در تدريس بهشود.  می

 (.Chee et al. 2016آموز را به ياديگری افزايش دهد )

ترين موضوع سيستم آموزشی را توجه به خالقيت مهم Cenberci (2018)در همين راستا 

های غيرمعمول پذيری و ايدهمعلم خالق ارزش زيادی برای کنجکاوی، ريسک. داندمی

آموزان را از تعادل (. معلم خالق ذهن دانشCremin & Oliver, 2017آموزان قائل است ) انشد

آموزان در محيط کالس کند و منجر به افزايش مشارکت و تعامل دانشو سکون خارج می

 رفتار به کردن، تجربه يا و ديدن دانستن، به ذاتی شود. بعالوه کنجکاوی نيز به عنوان ميل می

 کندمی فراهم درونی انگيزه منبع (. کنجکاوی،White, 2016شود )می منجر عاتاطال جستجوی

                                                           
1-  character strengths 
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های بسياری به رابطه بين پرورش است. در همين راستا پژوهش و آموزش اساس و پايه که

آموزان اشاره خالقيت و کنجکاوی معلمان با افزايش کارآمدی و عملکرد تحصيلی دانش

عنوان سيستمی اميداوری به (.Reilly et al., 2011; Goss & Sonnemann, 2017) اند کرده

های مؤثر بر سالمت و بهزيستی روانی معلمان است. اين انگيزشی، از ديگر مؤلفه -شناختی

های بازده عملکردی بيشتر در موقعيت و مؤلفه منجر به مقاومت بيشتر افراد در برابر افسردگی

-حلکنند، راهمدارتر عمل مید با اميدواری باال، هدف(. افراHoy et al., 2008شود )چالشی می

های خود کنند و نسبت به انتخابهای کارآمدتری را برای رسيدن به اهداف خود انتخاب می

های مثبت معلمان اميداور به جنبه .(Drysdale & McBeath, 2014اطمينان بيشتری دارند )

 دهندرتالش، هدفمند و با انگيزه پرورش میآموزانی پآموزان خود توجه دارند و دانشدانش

(Beard et al., 2010). 

های منشی، هوش اجتماعی است که ظرفيت شناخت های مؤثر بر توانمندیاز ديگر مؤلفه

خود و ديگران است. اين مهارت از طريق تجربه با ديگران و آموختن از موفقيت و شکست در 

اين مهارت منجر به افزايش قدرت سازگاری (. Williams, 2008) گيردمحيط اجتماعی شکل می

توانند در که میشود بطوریبرانگيز معلمان میهای دشوار و چالشو مديريت موقعيت

 Eskamdar etافتد، به سرعت سازگار شوند )زايی که در مدرسه اتفاق میهای استرس موقعيت

al., 2010)گذارد، بلکه آموزان تأثير میواطف دانش. مهارت اجتماعی معلمان نه تنها بر رفتار و ع

 .(Franklin & Harrington, 2019بر ميزان يادگيری و عملکرد تحصيلی آنان نيز مؤثر است )

های ناتوانی است های شخصيتی از جمله مصداقهای منشی و ويژگیمندیضعف در توان

گذارد، بلکه بر کيفيت تدريس و عملکرد شناختی معلمان تأثير میکه نه تنها بر بهزيستی روان

دهای آموزشی که مورد توجه . از جمله راهبر(Sanchez, 2016آموزان نيز مؤثر است )دانش

باشد. سازه هوش می 0متخصصان اين حيطه است، استفاده از راهبردهای آموزشی هوش مثبت

ارائه شده است که  Chamin (2012)شناسی مثبت است که توسط مثبت مبتنی بر رويکرد روان

فردی، شيوه نهای ذهنی، تعامالت و مناسبات بيبيانگر ميزان آگاهی و کنترل فرد بر توانمندی

همدلی، معنای  . هوش مثبت دارای پنج مؤلفه(Sanchez, 2016تفکر و خودآگاهی است )

های مرتبط با . پژوهش(Chamin, 2012سازی است )زندگی، کنجکاوی، خالقيت و غرقه

                                                           
1-  positive intelligence 
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باشند. همچنين از شناختی از نظر کميت محدود میهای روانبر مؤلفهاثربخشی هوش مثبت 

ز و متمرک گواهشناختی متعددی همچون فقدان استفاده از گروه نظر کيفيت دچار مسائل روش

اين پنج مؤلفه با ای هستند. در بسته آموزشی هوش مثبت، بر راهبردهای آموزشی تک مؤلفه

ها دهند که اثربخشی بيشتری نسبت به هريک از اين مؤلفههم ترکيب شده و کليتی را شکل می

بر عملکرد فرد دارند. از اين رو پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشی بسته آموزشی هوش 

  توانمندی منشی و معنای زندگی معلمان دوره ابتدايی انجام شد. ءقامثبت در ارت
 

  روش

 گیرینمونهجامعه آماری، نمونه و روش 
پيگيری با دو گروه است که  و آزمونآزمون، پسپژوهش حاضر نيمه آزمايشی از نوع پيش

از بين معلم دوره ابتدايی بود که  00بر اساس هدف کاربردی است. حجم نمونه شامل شامل 

که به صورت در  0999کليه معلمان ابتدايی شاغل به تدريس شهر تهران در سال تحصيلی 

و  زمايشیطور تصادفی به دو گروه آهای ورود و خروج انتخاب و بهدسترس و براساس مالک

 n=00گروه الف و  n=00های قرار گرفت )نفر از آزمودنی 00گمارده شدند. در هر گروه  گواه

 α(Stevens, 2013.)). =60/6= حجم اثر، β-0 ،0/6=96/6گروه ب، 

 

 ابزارهای پژوهش

گيری هوش مثبت، در اين پژوهش به منظور اندازه: پرسشنامه محقق ساخته هوش مثبت

و   Chaminاز آزمون محقق ساخته استفاده شد. اين پرسشنامه با توجه به آزمون هوش مثبت 

اين پرسشنامه، به مبانی نظری  شناسی مثبت طراحی شد. به منظور تهيهمبانی نظری روان

شناسی مثبت، مراجعه شد و با تعريف شاخص هوش مثبت براساس نظريه روانموجود 

معلم دوره ابتدايی  90ای طراحی شد. اين پرسشنامه به صورت مطالعه مقدماتی روی پرسشنامه

دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سؤاالتی که اجرا شد. نتايج اين مرحله با آزمون خی

دار نبود، حذف شد و درصد معنی 90ها در سطح اطمينان های آنتوزيع فراوانی گزينه

 00مؤلفه همدلی ) 0سؤال کاهش يافت. نسخه نهايی پرسشنامه دارای  06پرسشنامه نهايی به 

 0سؤال( و خالقيت ) 9سازی )(، غرقهسؤال 9سؤال(، معنای زندگی ) 0(، کنجکاوی )سؤال
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ای کامالً مخالفم تا کامالً موافقم به جهدر 0سؤال( است و آزمودنی بايد در يک مقياس ليکرت 

پاسخ دهد. در مطالعه مقدماتی پيش از اجرای اين پژوهش ضريب اعتبار بازآزمايی  سؤاالت

معلم، بررسی شد که نتايج ضريب اعتبار زير  90هفته روی  0اين آزمون در فاصله زمانی 

(، معنای زندگی 50/6)(، کنجکاوی 99/6های مختلف اين آزمون به ترتيب همدلی )مقياس

 ( بود.59/6(، و خالقيت )05/6سازی )(، غرقه90/6)

 Peterson andاين آزمون توسط : (VIA-IS) 1ها در عملپرسشنامه توانمندی و ارزش

Seligman (2004)  عبارت است.  006طراحی شده است که يک ابزار خودگزارشی و دارای

روی و تعالی که در همه جاعت، عدالت، ميانهاين آزمون شش فضيلت جهانی خرد، انسانيت، ش

توانمندی شخصيتی يعنی کنجکاوی، عالقه به  00ها اشاره شده و اديان و مذاهب به آن

بينی، شهامت، پشتکار، تماميت، يادگيری، روشن فکری، خالقيت، هوش اجتماعی، روشن

زيبايی، قدردانی،  طرفی، رهبری، خودتنظيمی، احتياط، تحسين،مهربانی، عشق، شهروند، بی

دهد. هر دلی و بخشش را مورد ارزيابی قرار میطبعی، زندهاميد، معنويت، فروتنی، شوخ

 0گيرد. آزمودنی بايد در يک مقياس ليکرت عبارت مورد سنجش قرار می 06توانمندی با 

يک ( ميزان موافقت و مخالفت خود با هر 0تا کامالً شبيه من= 0ای )کامالً برعکس من=درجه

ها را ضريب آلفای کرونباخ برای همه زير مقياس Namdari (2010)از عبارات را بيان کند. 

روايی همزمان اين آزمون با عوامل پنجگانه آزمون . گزارش کرده است 96/6باالتر از 

برای تعيين پايايی اين  گزارش شده است. 06/6الی  96/6( بين NEO-FFIشخصيت نئو )

از روش آلفای کرونباخ استفاده کرد.  ايی و برای همسانی درونی آناز روش بازآزم آزمون

درصد واريانس آزمون  90/95 که جمعاً چهار عامل بود طور کلی نشان دهندهتحليل عوامل به

در پژوهش  وی اين چهار عامل را انسانيت، خرد، مسئوليت و مراقبت ناميد. .کردندمیرا تبيين 

بدست آمده است و در اين  50/6تا  00/6به روش بازآزمايی بين های آزمون وی پايايی مقياس

 های کنجکاوی، خالقيت، هوش اجتماعی، معنويت و اميد استفاده شد.پژوهش از زيرمقياس

 .Stiger et alتوسط  0660اين پرسشنامه در سال (: MLQ) 9پرسشنامه معنا در زندگی

باشد که با يک مقياس ليکرت لفه میگويه و دو مؤ 06طراحی شده است. اين مقياس دارای 

                                                           
1-  Values in Action-Inventory of Strengths questionnaire (VIA-IS) 
2-  Meaning of Life Questionnaire (MLQ)  
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شود و با سؤاالتی مانند: گذاری می( نمره0تا کامال موافقم= 0ای )کامالً مخالفم=پنج درجه

حداقل نمره در اين آزمون  .سنجدکنم( معنا در زندگی را می)معنای زندگی خويش را درک می

يی اين پرسشنامه را با روش آلفای ميزان پايا Mesrabadi et al. (2013)است.  06و حداکثر  06

 اند.گزارش کرده 95/6کرونباخ 

 

 روش اجرای پژوهش

، 06، 9، 0، 9شهر تهران ) منطقه 0گانه شهر تهران،  00در مرحله نخست از بين مناطق 

طور تصادفی انتخاب شد و سپس از بين تمامی مدارس ابتدايی موجود در مناطق ( به00

صادفی از هر منطقه انتخاب گرديد. در نهايت به منظور تعيين طور تمدرسه به 0منتخب، 

سنجی پرسشنامه محقق ساخته هوش مثبت، تمامی معلمان مدارس منتخب های روانويژگی

هوش مثبت با الگوگيری از پرسشنامه هوش مثبت چمين و چارچوب  انتخاب شدند. پرسشنامه

(. سپس جهت تعيين روايی Chamin, 2012طراحی شد ) سؤال 06شناسی مثبت، با نظری روان

شناسی و پنج معلم دوره صوری و محتوايی پرسشنامه، نسخه اوليه در اختيار ده متخصص روان

ابتدايی قرار گرفت و نظرات اصالحی آنان روی پرسشنامه اعمال شد. سپس در يک مطالعه 

دار،  غيرمعنی سؤاالتمعلم اجرا شد که پس از تحليل نتايج و حذف  90مقدماتی پرسشنامه روی 

مديران واحدهای  ال کاهش يافت. سپس به کليهؤس 06تعداد سؤاالت نهايی پرسشنامه به 

توضيح اهداف پژوهشی و  ای جهتآموزشی دوره ابتدايی انتخاب شده در شهر تهران، نامه

دعوت به همکاری در اين طرح پژوهشی ارسال شد و از آنان درخواست شد تا پرسشنامه 

 96معلم از بين  056 محقق ساخته را بين تمام معلمان مدارس خود )مجموعاً ثبتمهوش 

 0مدرسه( توزيع کنند. پس از اين مرحله، به منظور تعيين ميزان پايايی بازآزمايی اين پرسشنامه 

هفته بعد مجدد پرسشنامه روی کليه معلمان اجرا شد. در مرحله بعد به منظور تعيين اثربخشی 

معلمی که نمرات  00هوش مثبت، از بين معلمان دوره ابتدايی مدارس منتخب  بسته آموزشی

تر از ميانگين بود، انتخاب و پس از مصاحبه انفرادی انحراف استاندارد پايين 0شان هوش مثبت

با هريک از آنان و شرح اهداف پژوهش، موافقت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش از آنان 

 انتساب يافتند. گواهو زمايشی دو گروه آ طور تصادفی بهاخذ شد و به

  تعهد -0تسلط کافی برای کار با اينترنت و نحوه شرکت در وبينار؛  -0های ورود شامل: مالک
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 ؛پزشکی براساس مصاحبه بالينیدريافت تشخيص هرگونه اختالل روان -9 ؛و همکاری الزم

تن نوعی بيماری پزشکی که داش -0 ؛ وسال گذشته 0داشتن سابقه حمالت صرعی در طی  -0

 -0های خروج عبارت بودند از: باشد. مالکفرد را وادار به جستجوی فوری درمان سازد می

عدم تمايل به ادامه مشارکت در  -0و  ؛مرتبه در جلسات آموزش آنالين 0غيبت بيش از 

 مطالعه به هر دليلی و در هر مقطع زمانی از مطالعه. 

 0ای جلسه )هفته 5هوش مثبت در مجموع شامل  زمايشجلسات آموزشی برای گروه آ

پيگيری، يک ماه بعد از  آزمون و يک جلسهآزمون، پسساعته( به همراه يک جلسه پيش 0جلسه 

که براساس  شود، محتوای جلسات آموزشی هوش مثبت مشاهده می0آزمون بود. در جدول پس

جلسات آموزشی به دليل  (. کليهChamin, 2012کتاب هوش مثبت چمين  طراحی شده است )

 برگزار شد. 00الی  09شرايط ويژه شيوع ويروس کرونا به صورت آنالين، از ساعت 

 
Table 1. 

Content of Positive Intelligence Training Program 

جلسه معرفی درمانگر و اعضای گروه با همديگر و ارائه توضيحاتی از قبيل تعداد جلسات،  جلسه اول:
زمان آن و ضوابط برنامه آموزشی، تکاليف خانگی پس از آموزش، ضرورت شرکت فعال و به  مدت

های آن و هدف از برگزاری کارگيری تمرينات انجام شد. شرحی در مورد برنامه هوش مثبت، مؤلفه
 آزمون اجرا شد.اين برنامه آموزشی داده شده و در انتها پيش

های آن )همدلی، کنجکاوی، خالقيت، تعريف هوش مثبت و مؤلفهاين جلسه شامل آشنايی و  جلسه دوم:
گی(، آشنايی با تعريف، ضرورت و عوامل مؤثر همدلی در ايجاد آگاهی و بينش معنای زندگی و غرقه

تمرين مهارت  همدالنه در شرايط نامطلوب و شناسايی آنها در  در وضعيت موجود زندگی آنان،
 برای جلسه بعد در مورد همدلی داده شد.زندگی و در پايان تکاليف خانگی 

های جلسه قبل و بررسی تکاليف بود. در ادامه يکی ديگر از اين جلسه شامل مرور آموزش جلسه سوم:
ها و ضرورت آن در زندگی و کار و راهکارها آن با توجه به ها خالقيت، با توجه به ويژگیمؤلفه

های الزم برای ودی به مغز آموزش داده شد و تمرينمناطق مغزی، و نقش آن در انتخاب اطالعات ور
سازی برای ايجاد مسيرهای جديد عصبی )ايجاد مهارت( ارائه شد و در پايان جلسه تکليف فعال

 خانگی داده شد.
های جلسه قبل و بررسی تکاليف داده شده بود. تعريف و اين جلسه شامل مرور آموزش جلسه چهارم:

احساس مثبت و شادمانی درونی و  ءارتقا گی در رابطه با تفکر مثبت وقهشناسايی مؤلفه تجربه غر
آموزش يافتن معنی در زندگی و پيدا کردن نقشه راه زندگی، تصوير ذهنی انسان از خويش و تأثير آن 

های بخشش خود و ديگران و تأثير آن بر سالمت جسم و روان، تمرين بخشش و بر زندگی، مهارت
 متعالی، در پايان تکاليف خانگی برای جلسه بعد داده شد.شناسايی احساسات 
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های جلسه قبل و بررسی تکاليف داده شده. در جلسه اين جلسه شامل مرور آموزش جلسه پنجم:
گی در ثيرات همدلی و غرقهأاالتی در مورد تؤتجربيات معلمين در رابطه با تکاليف داده شده و س

ها. سپس در مورد باورهای غير منطقی و تأثيرات ر مورد آننين تمريناتی دحرفه و زندگی و همچ
ها به باورهای منطقی، نقشی که فقدان معنای اين باورها بر سالمت روان و چگونگی تغيير آن

زندگی و ابهام در يافتن نقشه راه زندگی در سالمت دارد، معرفی شدند. در پايان تکليف خانگی 
 برای جلسه بعد داده شد.

های جلسه قبل و بررسی تکاليف داده شده. تعريفی از اين جلسه شامل مرور آموزش :جلسه ششم
کنجکاوی و نقش آن از نظر مغزی و روانی در سالمت روان و ارتباطی که با خالقيت دارد، ويژگی و 

های افزايش آن و تمريناتی برای افزايش کنجکاوی و افزايش در جلسه داده شد. در پايان مهارت
 انگی برای جلسه بعد داده شد.تکليف خ
های جلسه قبل و بررسی تکاليف داده شده. در ادامه اين جلسه شامل مرور آموزش جلسه هفتم:

آوری شد و به ها جمعکنندگان در مورد مؤلفه تمريناتی داده شد،  تجربيات آنجلسه به شرکت
د تا بتوانند تجربياتشان االت آنان پاسخ داده شد، همچنين فرصتی جهت بارش مغزی داده شؤس

 را به اشتراک گذارند.
بندی ای از مفاهيم مطرح شده در جلسات قبلی و جمعاين جلسه شامل شرح خالصه جلسه هشتم:

مباحث بود. در ميان گذاشتن تجارب اعضای گروه با يگديگر و دستاوردها و انتظاراتی که برآورده 
 م شده در اين جلسه بودند.ها از ديگر اقدمات انجانشده بود و رفع آن

 

معلمان،  اخالق در کل فرآيند پژوهش رعايت شد. از همه در اين پژوهش مالحظات کميته

نامه گرفته شد. همچنين در خصوص محرمانه بودن اطالعات برای شرکت در پژوهش رضايت

افزار ده از نرمها، با استفاکنندگان اطمينان داده شد. جهت تجزيه و تحليل دادهبه تمامی شرکت

SPSS های تکراری استفاده شدهای تحليل واريانس آميخته و طرح اندازهاز آزمون 09 نسخه. 
 

 ها یافته

هوش  زمايشی، تعداد کل اعضای نمونه در گروه آ0های موجود در جدول بر اساس يافته

شناختی اعضای های جمعيتنفر بود. تحليل ويژگی 00نيز  گواهنفر و در گروه  00مثبت شامل 

، P=909/6به لحاظ سن ) گواهو گروه  زمايشینمونه بيانگر آن بود که بين معلمان دو گروه آ

669/0=t( وضعيت تحصيلی ،)999/6=P ،90/9=X
P ،00/0=X=000/6)هل أ( و وضعيت ت2

2 )

 مشاهده نشد. داریمعنیتفاوت 

سه زمان سنجش، از آزمون ها با توجه به تعداد متغيرهای وابسته و نيز برای تحليل داده

P ،59/99 =X=6660/6تحليل واريانس آميخته استفاده شد. نتايج آزمون بارتلت )
 ( بيانگر2
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Table 2.  
Demographic characteristics of the sample members 

Control group 

(22 =N) 

Training group 

(22 =N) 
 

59.1 68.2 Female (percentage) 

9.343   ± 31.54 9.343   ± 33.54 Age (mean ± standard deviations) 

36.4 13.6 Associate Degree 

Educational 

status (Percent) 

40.9 63.6 Masters 

18.2 18.2 Bachelor's degree 

4.5 4.5 P.H.D 

40.9 45.5 Married 
marital status 

(Percent) 
54.5 36.4 Single 

4.5 18.2 Divorced / Widowed 

 

منظور اطمينان از فرض اين آزمون بود )همبستگی بين متغيرهای وابسته(، همچنين بهرعايت پيش

ها از آزمون لوين استفاده شد و نتايج حاکی از رعايت اين فرض همگنی واريانسرعايت پيش

 P ،660/00( =90=6660/6=اثر پياليی، 909/6(. در گام بعدی با توجه به )P>60/6مفروضه بود )

در تعامل با دو گروه  یريگکه اثر زمان اندازه =مجذور ايتا( مشخص شد F ،900/6(00و 

منظور بررسی مفروضه کرويت . سپس بهبود دارمعنیوابسته  یرهايمتغ یخط بيبر ترک یشيآزما

های هوش نتايج آزمون موچلی بررسی شد که نتايج آن حاکی از رعايت اين مفروضه در مؤلفه

( بود و موچلی اميدP ،590/6 =W=600/6( و اميد )اجتماعیموچلی هوشP ،550/6 =W=650/6ی )اجتماع

= P ،950/6=669/6(، کنجکاوی )موچلی خالقيتP ،099/6 =W=6660/6های خالقيت )در مؤلفه

W690/6(، معنويت )موچلی کنجکاوی=P ،500/6 =W660/6( و معنای زندگی )موچلی معنويت=P ،

999/6 =Wگيسر -هاوس( اين مفروضه رعايت نشده بود، در نتيجه از آزمون گرينزندگیعنایموچلی م

 به منظور اصالح درجات آزادی در تحليل واريانس تک متغيری استفاده شد.

-گيری )پيشبودن اثر زمان اندازه دارمعنینتايج آزمون تحليل واريانس تک متغيری بيانگر 

-هاوسگرينF( 0.00و 00.90)= P ،90/06=6660/6ای خالقيت )هپيگيری( در مؤلفه -آزمونپس -آزمون

(، هوش اجتماعی گيسرکنجکاوی-هاوسگرينF( 0.00و 09.60)= P ،59/00=6660/6(، کنجکاوی )گيسر خالقيت

(6660/6=P ،59/00 =(50 0و )F6660/6(، معنويت )اجتماعیکرويت هوش=P ،60/90 =(50 0و )Fگيسر -هاوسگرين

 P ،05/05=6660/6( و معنای زندگی )کرويت اميدF ( 0.00و 05.99)= P ،95/05=6660/6(، اميد )معنويت

( بود. به گواه -( با توجه به نوع عضويت گروهی )آموزشگيسر معنای زندگی-هاوسگرينF( 0.09و 05.09)=

بين مراحل مختلف  زندگیمنشی و معنای توانمندیهای منظور بررسی الگوی تفاوت در مؤلفه

 شود. های درون گروهی ارائه میگيری به تفکيک سطوح متغير مستقل، نتايج آزمون مقابلهاندازه
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Table 3. 

Intra-group confrontations of pre-test, post-test and follow-up in the components of secretary ability and meaning of life 

 Group type 

pre-exam Post-test Follow up Pre- post-test Prevention Follow-up 

SD ±M P SD ±M P SD ±M P P η2 P η2 P η2 

Creativity 
Education 21.54 ±2.30 

0.32 
26.86 ±2.47 

0.0001 
27.31 ±2.46 

0.0001 0.0001 0.72 0.0001 0.53 0.92 - 
Control 20.90 ±1.87 21.04 ±1.70 21.45 ±2.04 

Curiosity 
Education 25.09 ±1.57 

0.54 
30.18 ±2.02 

0.0001 
30.68 ±2.48 

0.0001 0.0001 0.54 0.0001 0.56 0.97 - 
Control 24.77 ±1.85 24.90 ±1.85 24.54 ±1.63 

social intelligence 
Education 24.63 ±1.96 

0.56 
30.68 ±2.78 

0.0001 
30.90 ±2.76 

0.0001 0.0001 0.59 0.0001 0.59 0.65 - 
Control 24.31 ±1.70 24.36 ±2.30 24.31 ±2.12 

Spirituality 
Education 24.27 ±2.33 

0.74 
31.90 ±3.24 

0.0001 
32.77 ±2.07 

0.0001 0.0001 0.77 0.0001 0.75 0.97 - 
Control 24.04 ±2.19 23.72 ±1.75 23.31 ±1.84 

Hope 
Education 21.81 ±2.15 

0.50 
30.36 ±2.75 

0.0001 
30.40 ±2.59 

0.0001 0.0001 0.75 0.0001 0.65 0.81 - 
Control 22.22 ±1.88 22.40 ±1.59 22.27 ±1.58 

The meaning of life 
Education 22.36 ±3.66 

0.46 
29.50 ±4.25 

0.0001 
29.72 ±3.98 

0.0001 0.0001 0.63 0.0001 0.65 0.49 - 
Control 21.54 ±3.63 22.36 ±3.08 22.18 ±1.89 
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های های توانمندیشود، بين دو گروه در زيرمؤلفهمشاهده می 9طور که در جدول همان

 -آزمون( و پيشP<6660/6آزمون )پس -آزمونی پيشمنش و معنای زندگی بين مرحله

ربخشی بسته آموزشی هوش وجود دارد که بيانگر اث داریمعنی( تفاوت P<60/6پيگيری )

 های منش و معنای زندگی معلمان دوره ابتدايی است. توانمندی ءمثبت در ارتقا

 
 گیری بحث و نتیجه

 های توانمندی ءهدف پژوهش حاضر تعيين تأثير بسته آموزشی هوش مثبت در بهبود و ارتقا

های لفهؤد تغييرات زيرممنشی و معنای زندگی معلمان دوره ابتدايی بود. نتايج نشان داد که رون

همچون خالقيت، کنجکاوی، هوش اجتماعی، معنويت و اميدواری در های منش توانمندی

-يکتغييرات ايجاد شده در پيگيری  همچنين،بود.  دارمعنی گواهنسبت به گروه  زمايشیگروه آ

اثربخشی  های مرتبط با تعيينکه پژوهشماهه پايدار باقی ماند و دچار افت نشد. از آنجايی

های های پژوهش حاضر برحسب زيرمؤلفهباشد، يافتهآموزش هوش مثبت بسيار محدود می

 شود.توانمندی منش و معنای زندگی تبيين می

 .Mirzaeyan et alباشد. همسو می Franklin and Harrington (2019)ها با نتايج اين يافته

آموزان رابطه مثبت و مان و شادکامی دانشنيز نشان دادند که بين اميد به آينده معل (2014)

نيز به نقش تقويت اميدواری در  Watson et al. (2010)همچنين، داری وجود دارد. معنی

اند. اميدواری به عنوان شاخص توانمندی افراد در بهزيستی افزايش کارآيی معلمان اشاره کرده

(. در واقع Afshani & Gaafari, 2016) گذاردشناختی، بر کيفيت رابطه با ديگران تأثير میروان

هايشان اميدواری به عنوان يک عامل انگيزشی منجر به افزايش اعتماد معلمان به توانمندی

شان نيست اما به بهبود عملکرد که حتی از انجام اموری که در حيطه مسئوليت شود، بطوری می

 کنند.کند نيز دريغ نمیآموزان کمک میتحصيلی دانش

های برنامه آموزشی هوش مثبت است. از اين وی و خالقيت نيز از ديگر زيرمؤلفهکنجکا

قدرت تخيل و تصور معلمان از طريق مداخله آموزشی هوش مثبت قابل تبيين  ءرو ارتقا

های نيز در پژوهش خود تأثير آموزش مهارت Rotgans and Schmidt (2011)باشد.  می

شناختی معلمان ابتدايی نشان دادند. های رواناری و مؤلفهاجتماعی و هيجانی را بر بهبود سازگ

شوند، در لحظه قابليت رو میهآموزان روباين معلمان وقتی با نظرات و رفتارهای متفاوت دانش
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که به ابعاد احساسی  . در واقع معلمی(Cremin & Oliver, 2017گيری درست را دارند )تصميم

تواند موجبات افزايش آموزان خود توجه دارد، بيش از سايرين میمين نيازهای روانی دانشأو ت

های کالسی درگير شده باالتری در فعاليت آموزان با انگيزهيادگيری آنان را فراهم کند و دانش

 ای خواهند داشت.و مشارکت خالقانه

ش ميزان هو داریمعنی طورهکه آموزش هوش مثبت بنتايج بيانگر آن بود همچنين، 

اجتماعی، معنويت و معنای زندگی معلمان دوره ابتدايی را افزايش داد بطوريکه تغييرات ايجاد 

نيز در  Makvand et al. (2019)ماهه پايدار باقی ماند و دچار افت نشد. يکشده در پيگيری 

را در بهبود کنشوری معنوی و بهزيستی پژوهش خود اثربخشی مداخله آموزشی هوش مثبت 

معلمانی که احساس معنای عميقی در شناختی کارکنان سازمان بورس گزارش کردند. روان

دهند و به دليل حس کارشان دارند، به کيفيت و چگونگی انجام وظايفشان اهميت زيادی می

 ,.Karakas, 2010; Reisi et al)کنند گر عمل میبه صورت خودتنظيم شناسی زياد،وظيفه

تر کنند تا هم فضای کاری را دوستانهين معلمان همواره به نکات مثبت کار توجه می(. ا2018

روز نگه داشتن دانش و مهارت با به ،عالوهه نمايند و هم عملکرد خود را بهبود بخشند. ب

 شان در باالترين کيفيت ممکن دارند.تخصصی خود، سعی در انجام مسئوليت

شناسی مثبت، نقش سازه هوش مثبت به عنوان يکی از مفاهيم رويکرد روان ،کلی طورهب

شناختی معلمان داشته و در نهايت منجر به افزايش بازده بهزيستی روان ءمؤثری در ارتقا

توان به تازگی موضوع های پژوهش حاضر میشود. از جمله محدوديتعملکردی معلمان می

های پژوهشی مختلف رتبط با تعيين اثربخشی آن در نمونههای مهوش مثبت و کمبود پژوهش

های هايی با ويژگیهای بيشتری روی نمونهشود پژوهشاشاره کرد. از اين رو پيشنهاد می

شناسی مختلف انجام شود. با توجه به نتايج پژوهش حاضر به سازمان آموزش و جمعيت

های دانشی و تخصصی معلمان، به هارتم ءکيد بر ارتقاأشود تا در کنار تپرورش پيشنهاد می

 شناختی آنان نيز توجه الزم را داشته باشند.های رواناهميت رشد و اعتالی مؤلفه

 
اکرم شاطردالل يزدی، طراحی چارچوب کلی، تدوين محتوا و تحليل مطالب، ارسال  سهم مشارکت نویسندگان:

اده، همکاری در طراحی چارچوب کلی، و اصالحات مقاله؛ دکتر ابوطالب سعادتی و دکتر حسن اسدز
گيری؛ همه نويسندگان  انتخاب رويکردها و بررسی نهايی؛ دکتر خديجه ابوالمعالی، مقايسه رويکردها و نتيجه

 اند. يد نمودهأينسخه نهايی مقاله را مورد بررسی قرار داده و ت
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شورت در تکميل اين پژوهش مؤثر نويسندگان مراتب تشکر خود را از همه کسانی که با نقد و م سپاسگزاری:
 دارند. اند اعالم می بوده

کنند که در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد. اين مقاله مستخرج  نويسندگان اذعان می تضاد منافع: 
دکتر خديجه  هنامه دکتری، با راهنمايی دکتر ابوطالب سعادتی و دکتر حسن اسدزاده و مشاور از پايان
روان  شناختی و پژوهشی سالمتسسه خدمات روانؤفنی م وسيله از مديرالی است. همچنين، بدينابوالمع

هوشيار، آقای دکتر سعيد اعظمی که خالصانه در اجرای هرچه بهتر اين پژوهش با اينجانب همکاری نمودند، 
 شود.تشکر و قدردانی می

 .ستاين مقاله از حمايت مالی برخوردار نبوده ا منابع مالی: 
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