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نوا نورداد
استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی پردیس دانشگاه تبریز

چکیده
روانشناسی مثبت بعنوان جدیدترین شاخه علم روانشناسی بر ارتقاء سالمت روانی افراد تاکید دارد.
بکارگیری اصول اولیه این روانشناسی در امر آموزش و پرورش سبب ایجاد آموزش و پرورش مثبتگرا در
پانزده سال اخیر شده است .نوشتار حاضر قصد دارد با معرفی اصول کلی آموزش و پرورش مثبت گرا،
امکان تبیین زبانآموزی مثبتگرا در سیستم آموزش زبان انگلیسی در ایران را معرفی نماید .زبانآموزی
مثبتگرا میتواند گره گشای بسیاری از مشکالت متداول زبانآموزی در ایران باشد.

واژگان کلیدی :زبانشناسی مثبتگرا ،آموزش و پرورش مثبتگرا ،زبانآموزی مثبتگرا ،مشکالت
آموزش زبان خارجی.
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مقدمه
روانشناسی دارای پیشینهای به قدمت تاریخ بشری است لیکن از حدود صد سال پیش به صورت
علمی و تخصصی درآمده است(بوزکورت .)2014 ،بررسی مقاالت علمی منتشر شده بین سالهای
 1976تا  1994نشانگر تحقیق در شاخههای مختلف روانشناسی میباشد که از این بین اکثر مقاالت
در زمینههای افسردگی ،اضطراب و خشم بوده و فقط تعداد محدودی از آن در زمینه ویژگیهای
مثبتی همچون خوشبختی ،رضایت از زندگی ،مثبت اندیشی و امید است(لوتانس .)2002 ،این شاخه
از روانشناسی عمدتا به احساس و رفتار مثبت و آموزش آن به افرادی که مهارت کافی در این زمینه
ندارند میپردازد .گرچه ریشههای این مباحث که تحت عنوان روانشناسی مثبت قرار میگیرد به
توصیف شادی از زبان سقراط ،افالطون و اپیکور برمیگردد ولی عمدتا به اصل سوم از اهداف
روانشناسی اطالق می گردد .بعد از جنگ جهانی دوم سه هدف اصلی برای علم روانشناسی تعیین
شده است که عبارتند از:
 .1درمان بیماریهای روانی
 .2بهبود سطح زندگی افراد
 .3ارتقاء کیفیت زندگی فردی و اجتماعی با تکیه بر نقاط قوت و توانمندیهای افراد
در طول سالیان علم روانشناسی به رسالت اول و دوم خود پرداخته و هدف سوم آن تقریبا به
دست فراموشی سپرده شده بود .با تالشهای گسترده سلیگمن در سال  1998تاکید بر شناسایی
تواناییها و محاسن فردی آغاز گردید و با برپایی اولین کنفرانس روانشناسی مثبتگرا در سال
 ، 2002انتشار اولین مجله تخصصی مربوطه به روانشناسی مثبتگرا در سال  2006و ایجاد اولین
واحد درسی روانشناسی مثبت در دانشگاه هاروارد در سال  2006پایههای علمی و تخصصی
روانشناسی مثبتگرا شکل گرفت.
یکی از مفیدترین و جدیدترین کاربردهای روانشناسی مثبتگرا در زمینه آموزش و پرورش
مثبتگرا بوده است که قدمتی  15ساله دارد .گرچه این کاربرد از نظر تئوری و عملی توجه کافی را
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کسب نکرده است لیکن پرداختن به آن میتواند راهگشای بسیاری از مشکالت آموزشی گردد .نوشتار
حاضر درصدد بیان اصول بنیادین آموزش و پرورش مثبتگرا ،نتایج آن را در امر تعلیم و تعلم و
امکان اجرای آن در سیستمهای آموزش زبان خارجی میباشد .بدین منظور ابتدا اصول کلی و
چهارچوب روانشناسی مثبتگرا و آموزش و پرورش مثبتگرا معرفی میگردند ،سپس امکان و
نتایج اعمال آن در آموزش زبان خارجی مورد بحث و نتیجهگیری قرار میگیرد.
روانشناسی مثبتگرا
مارتین سلیگمن ،یکی از روانشناسان معاصر ،به عنوان پدر روانشناسی مثبتگرا شناخته میشود.
روانشناسی مثبتگرا که یکی از جدیدترین ابعاد روانشناسی میباشد بر موفقیت افراد تمرکز دارد.
روانشناسی مثبتگرا پدیدههای روانشناختی را در سطوح مختلف بررسی میکند .یکی از پیامهای
عالی ذهنهای وسعت یافته باالبردن تواناییهای انسان است .هیجانهای مثبت با تاثیر بر روی تفکر
وسعت یافته سبب رشد و توسعه ویژگیهای شخصیتی مثبت همچون خوشبینی ،مقاومت و انعطاف
پذیری ،امید میشود .در روانشناسی مثبت هیجانات مثبت به صورت روشی برای رسیدن به رشد و
شکوفایی روانشناختی ارزش پرورش و گسترش دارند.
در دهه اخیر توجه روزافزونی متوجه روانشناسی مثبت گردیده است .افراد از طریق روانشناسی
مثبت در پی کسب رضایتمندی بیشتر در زندگی و دستیابی به حداکثر توان خود هستند .سلیگمن
وهمکاران ( )2005دانش روانشناسی را به دو حوزه اصلی تقسیم میکند .بخش اول با عنوان
روانشناسی آنرمال که برای شناخت بیماران و بیماریها بکار میرود و بخش دوم با عنوان روانشناسی
مثبت که در تالش برای کمک به افزایش کیفیت زندگی انسانهای سالم است .در طول سالیان
روانشناسی به شناخت و درمان اختالالت روانشناختی میپرداخت ولی با ظهور روانشناسی مثبتگرا
توجه و تمرکز روانشناسی از محدوده مشکالت روانی به سمت ارتقاء سطح روانی افراد و شناسایی
نقاط قوت و تالش جهت شکوفایی بیشتر آنها گسترش یافت.
برخالف نگرش سنتی روانشناسی و تمرکز بر بیماران روانی و اختالالت مربوطه ،روانشناسی
مثبتگرا افراد سالمی را که به دنبال شادی ،رشد و موفقیت بیشتری هستند مورد توجه قرار میدهد.
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به عبارت دیگر روانشناسی مثبتگرا یعنی مطالعه علمی عملکرد یک انسان ایدهآل .سلیگمن معتقد
است دنبالهروی از الگوی پزشکی د ر علم روانپزشکی روشی اشتباه بوده و گرچه نتایج چشمگیری
در زمینه درمان داشته ولی نتوانسته است کمکی به جهت پیشگیری از اختالالت روانی کند .زیرا
پیشگیری الزاما محدود به اصالح نقاط ضعف نیست و میتواند عمدتا متمرکز بر نقاط قوت باشد.
از نظر وی روانشناسی نباید محدود به دیدگاه آسیبشناسانه باشد بلکه باید به نیمه مثبت انسان نیز
توجه داشته و از امکانات فردی و اجتماعی در جهت افزایش سالمت روانی انسانها استفاده کند .وی
روانشناسی مثبت را به عنوان مکمل روانشناسی روانی معرفی مینماید .در واقع روانشناسی محدود
به سالمت و یا بیماری نیست و شامل تمامی جوانب زندگی بشری از جمله شغل ،تحصیل ،عشق،
رشد ،تعالی ،خردورزی و  ...میباشد .روانشناسی مثبتگرا ویژگیهای مثبت و تواناییهای انسان
همچون ایمان ،امید ،پشتکار ،آینده نگری ،شجاعت و  ...را عامل بازدارنده و سپر دفاعی در برابر
مشکالت و اختالالت روانی میشناسد لذا در تالش برای توسعه این ویژگیها و نهایتا رساندن افراد
به سطوح باالتری از سالمت روانی است(سلیگمن وهمکاران .)2005 ،در واقع در روانشناسی مثبت-
گرا فعال کردن توانمندیها بر ترمیم نقاط ضعف مقدم است .روانشناسی مثبتگرا فقط آرمانگرایی
نبوده و از تکیه بر بهترین روشهای علمی برای تحقق مسائل منحصر بفرد انسانی استفاده می-
کند(سلیگمن وهمکاران.)2005 ،
روانشناسی مثبت گرا شش دسته از ویژگیهای انسان را شناسایی و معرفی میکند که عبارتند از:
 1ـ خرد و دانایی :شامل خالقیت ،کنجکاوی ،باز و پذیرا بودن در مقابل تجارب جدید ،عشق به
یادگیری و وسعت نظر
 2ـ شجاعت :شامل خودباوری ،پایداری ،کمال و سر زندگی
 3ـ تنوعدوستی :شامل عشق ،مهربانی و هوش اجتماعی
 4ـ عدالتجویی :شامل رعایت حقوق شهروندی ،بیطرفی و رهبری
 5ـ اعتدال :شامل بخشش و دلسوزی ،فروتنی و آزرم ،احتیاط و نظم بخشیدن به عملکرد خود

ابعاد جدید آموزش زبان خارجی :زبانآموزی مثبتگرا19 /

 6ـ تعالی :شاملِ دانستن ارزش زیباییها و شگفتیها ،قدرشناسی ،امیدواری ،شوخطبعی و معنویت
روانشناسی مثبت تنها نوعی نظریهپردازی نیست بلکه دارای جنبههای کاربردی فراوانی همچون
مثبتدرمانی ،معنویتدرمانی ،رواندرمانی فردی ،گروهدرمانی ،زوجدرمانی و خانوادهدرمانی میباشد
ولی یکی از مهمترین کاربردهای آن را میتوان در حیطه تعلیم و تعلم تحت عنوان آموزش و پرورش
مثبتگرا دانست.
از نظر سلیگمن ( ) 2001تربیت کودکان چیزی فراتر از اصالح اشتباهات آنان بوده و به شکوفا
نمودن استعدادهای آنها مربوط میشود .تمامی ویژگیهای مطرح شده در روانشناسی مثبتگرا را
می توان در زمینه آموزش و پرورش در مدارس ،دانشگاهها و کلیه مراکز آموزشی بکار بست و شاهد
ثمرات آن در بعد علمی و عمومی فراگیران بود.
آموزش و پرورش مثبتگرا
افزایش احساسات منفی مرتبط با محیطهای آموزشی همچون افسردگی ،اضطراب ،عدم رضایت
در بین دانشآموزان و دانشجویان سبب افزایش احساس نیاز مبرم به سیستم آموزشی کارآمدی جهت
افزایش احساسات مثبت ،مشارکت ،قدردانی ،بخشش ،شکوفایی و  ...شده است .در جهان قرن بیست
و یکم برتری علمی دیگر هد ف غایی نظامهای آموزشی نیست .افزایش تندرستی هدف مضاعف
سیستمهای آموزشی است که از طریق آموزش و پرورش مثبتگرا حاصل میگردد.
با گسترش روزافزون تأکید بر روانشناسی مثبتگرا ،اهمیت آموزش و پرورش مثبتگرا نیز در
دهه اخیر مطرح شده است .آموزش و پرورش مثبتگرا مفهومی نسبتا جدید است که علیرغم
سیستمهای پیشین محدود به بعد دانش نبوده و آموزش مهارتهای سالمتی در کنار ابعاد علمی را
ضروری میداند .در واقع روانشناسی مثبتگرا ،پایه و اساس آموزش و پرورش مثبتگرا میباشد
که رسالت عمده آن تبیین اصول روانشناسی مثبت در سیستم آموزشی جهت افزایش شادکامی و
رفاه فراگیران است.
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سلیگمن و همکاران ( )2009سه هدف اصلی برای آموزش و پرورش مثبتگرا تعریف نمودهاند
که به شرح زیر میباشد:
 -1آموزش و پرورش باید مشکالت اجتماعی عاطفی و رفتاری را رفع نماید یا به حداقل برساند.
 -2آموزش و پرورش باید وسیلهای برای افزایش شادکامی و رضایت از زندگی باشد.
 -3آموزش و پرورش باید یادگیری را ارتقاء ببخشد.
آموزش و پرورش مثبتگرا میتواند سبب کاهش اضطراب ،افزایش عزت نفس و بهبود عملکرد
فراگیران در محیطهای آموزشی گردد .فراگیران با احساس حمایت عاطفی و اجتماعی که در سایه
این سیستم آموزشی دریافت میکنند راحتتر در گروهها ادغام شد و انگیزه بیشتری برای مشارکت
و دریافت پیدا می کنند .تمرکز بر ایجاد محیطهای آموزشی شکوفا کننده از طرق آموزش و پرورش
مثبتگرا میتواند باعث کاهش پریشانی روانی (فورالنگ و همکاران )2014 ،و اختالالت روانی
همچون افسردگی و اضطراب (نوریش و همکاران )2013 ،گردد .همچنین آموزش و پرورش مثبت
به عنوان رویکردی مفید و فعال برای محافظت از فراگیران در برابر سختی و درد شناخته می-
شود(ترجسن و همکاران.)2004 ،
تحقیقات پیشین که در سالهای اخیر انجام یافته ،نقش مثبت این نوع آموزش و پرورش را بر
روی امید(برنارد و همکاران ،)2015 ،قدردانی(یوو جین ،)2016 ،سالمت و رفاه روانی(فن و
همکاران2016 ،؛ زنگ ،)2016 ،توانایی مقابله(چن ،)2016 ،حس رضایت از زندگی (جی و همکاران،
 ،)2016گسترش سرمایه روانی(دیتو و والدز ،)2016 ،شکوفایی(دیتو و والدز ،)2016 ،بخشش(جی
و همکاران )2016 ،و ارزشهای زندگی(انجی و یی )2015 ،نشان میدهد .البته هدف آموزش و
پرورش مثبت گرا محدود به تمرکز بر روی مشکالت نبوده و ایجاد سالمتی و رفاه بیشتر در کنار
بهبود عملکرد علمی فراگیران را نیز شامل میشود(نوریش و همکاران.)2013 ،
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زبانآموزی مثبتگرا
آموزش زبان انگلیسی بعنوان یک زبان خارجی با توجه به ویژگیهای خاص این درس همواره با
مشکالت و مسائلی همراه بوده که بیش از همه برای دبیران و اساتیدی که در ارتباط مستقیم با
آموزش آن هستند ملموس و مطرح است .فراگیران زبان انگلیسی در ایران ،آموزش این زبان را در
نظام آموزشی این کشور از کالس اول راهنمایی آغاز کرده و به مدت هفت سال آنرا ادامه میدهند.
اما علیرغم ادامه آن در مقاطع مختلف دانشگاهی متاسفانه فارغ التحصیالن مدارس و دانشگاههای
ایران تسلط الزم و کافی به این زبان را ندارند .لذا سیستم آموزشی مکملی در آموزشگاههای آزاد
برگزار میشود که مستلزم صرف وقت و هزینه مضاعف میباشد.
زبانآموزی برای اکثر ایرانیان تجربهای سخت ،اضطراب آور و ناموفق شناخته میشود .پیاده کردن
سیستم آموزش و پرورش مثبتگرا در حیطه آموزش زبان خارجی میتواند بستری بنیادین برای
یافتن نقاط قوت شخصیت ،امید ،انگیزه ،خودمختاری ،خوش بینی ،انعطاف پذیری ،همکاری ،ارزشها،
قدرشناسی و عزت نفس باشد .جکوبس و رناندیا ( )2016چهارچوبی کلی برای پیاده کردن اصول
آموزش و پرورش مثبتگرا معرفی نموده اند که میتواند الگوی کار مدرسین زبان در کالسهای
زبانآموزی مثبتگرا باشد.

کاربرد مفاهیم روانشناسی مثبتگرا در آموزش و پرورش (جکوبس و رناندیا)2016 ،
مفاهیم

کابرد در آموزش و پرورش

روانشناسی مثبت
ارتباط با دیگران

فرصتهایی را جهت همکاری فراگیر با افراد دیگر فراهم آورید برای مثال آموزش
مشارکتی (جانسون ،جانسون و هلوبک)2013 ،

نقاط قوت

به فراگیران کمک کنید نقاط قوت خود و دیگران را شناسایی و تقویت نمایند.
بازخورد نباید تنها محدود به اشتباهات باشد بلکه باید عمکردهای موفق را نیز
دربرگیرد.
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مهربانی

در بین فراگیران این نگرش را ایجاد کنید که نتایج آنها بطور مثبتی در ارتباط با
نتایج دیگران است .فراگیران قوی تر باید بدانند در هنگام توضیح مفاهیم به فراگیران
ضعیفتر خود آنها هم سود می برند .در ادبیات آموزش مشارکتی از آن با عنوان
گسترش همبستگی مثبت یاد شده است.

احساس مسئولیت تکالیف و تمرینات را به گونهای طراحی نمایید که فراگیران حتی در کارهای گروهی
نقشی منحصر بفرد داشته باشند که معیار ارزیابی عملکردشان باشد .برای مثال در
پروژههای گروهی مسئولیت خاصی برای هر فرد تعریف شود که در ادبیات آموزش
مشارکتی از آن با عنوان افزایش مسئولیت فردی یاد شده است.

مثبت بودن

مثبت نگری را در بین فراگیران افزایش دهید تا بتوانند از مشارکت با همکالسیها
هم یاد بگیرند و فقط محدود به پاسخگویی به معلم نباشند .برای مثال تمریناتی
همچون استفاده از ابزارهای اینترنتی که فراگیران میتوانند در آنها موفق باشند و
منابعی را معرفی نمایید تا بطور دسته جمعی موفق شوند .در ادبیات آموزش
مشارکتی از آن با عنوان خودمختاری گروهی یاد شده است.

قدردانی

فراگیران را به قدردانی از ویژگیها و عملکردهای خاص همگروهیهایشان تشویق
نمایید .برای مثال زمان کوتاهی را برای تشکر از همگروهیهایی که در یادگیری به
او کمک کردهاند اختصاص دهید .در ادبیات آموزش مشارکتی از آن با عنوان آموزش
مهارتهای مشارکتی یاد شده است.

معنی

به فراگیران بیاموزید که همکاری نه تنها منجر به موفقیت فردی بیشتر میشود بلکه
انجام کارهای بزرگتر در نتیجه کمک به دیگران در کالس و خارج از آن است.
یعنی به فراگیران کمک کنید تا قدر همبستگی مثبتی که بین اعضای کالس و بسیاری
از محیطهای دیگر وجود دارد را بدانند .در آموزش مشارکتی این پدیده را ارزش
همکاری نامیده میشود.
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پیاده کردن این اصول در کالسهای آموزش زبان انگلیسی میتواند احساس و ذهینت منفی
زبانآموزان را تغییر دهد .آموزش زبان جدید در کشورهایی که آن زبان بعنوان زبان خارجی شناخته
میشود و کاربرد روزمره گسترده ندارد تجربهای اضطراب آور و خسته کننده است .یکی از ویژگیهای
زبانآموزی مثبت ،ایجاد احساس امنیت در بین زبانآموزان و آموزش مقابله با هیجانات منفی همچون
استرس و اضطراب میباشد زیرا در کالسهای مثبتگرا زبانآموز خود را موجودی تنها و مسوول
آموزش زبان نمی داند بلکه مجموعهای افراد شامل معلم و هم کالسیها تمام توان خود را برای
درک شرایط و احساسات وی و کمک و حمایت از او بکار میبرند .لذا استفاده از چنین سیستم
آموزشی میتواند مشکالت عاطفی زبانآموزان را مرتفع نموده و سبب افزایش عملکرد آموزشی آنها
گردد.
از محاسن دیگر زبانآموزی مثبتگرا میتوان ایجاد حس همبستگی مثبت در بین زبانآموزان و
ایجاد انگیزه برای مشارکت در مقابل رقابت و افزایش حس لذت در تجربه زبانآموزی را نام برد که
این نیز به نوبت خود منجر به افزایش انگیزه درونی زبانآموزان در جهت آموزش زبان انگلیسی
میشود .امروزه آموزش مشارکتی در مقابل آموزش رقابتی بسیار مطرح میشود و مدرسین از محاسن
روشهای تدریسی که حس مشارکت و همکاری را در بین همکالسیها افزایش میدهند بیش از پیش
آگاهند لیکن اجرای چنین آموزشهایی نیازمند چهارچوبهای عملی مشخصی میباشد که میتوان آنها
را به راحتی در زبانآموزی مثبتگرا یافت .زبان /اموزی مثبتگرا همچنین با تقویت حس قدرشناسی
در بین زبانآموزان سبب ایجاد روابط مستحکم و صمیمی در بین اعضای کالس گشته و جوی مثبت
برای زبانآموزی فراهم می نماید .مطمئنا آموزش در فضایی امن ،صمیمی ،همراه با حس مثبت
قدرشناسی نتایج روانی و آکادمیک بسیار مثبتی به همراه دارد .عالوه بر تاکید بر رابطه مثبت میان
همکالسیها در آموزش و پرورش مثبتگرا به رابطه صمیمی میان زبانآموز و مدرس نیز تاکید فراوان
میشود .چنین ارتباطی باعث ایجاد انگیزه باال در زبانآموزان میشود .نتایج تحقیقات پیشین نشان
میدهد رابطه مثبت ،احترام آمیز و حمایتی میان فراگیران و معلم باعث افزایش سطح عملکرد
زبانآموزان شده و نتایج خوبی همچون حضور مرتب در جلسات کالسی(کلم و کونلز )2004 ،و
مشارکت باال با انگیزه درونی(هیتی )2009 ،میگردد .رابطه سالم میان معلم و زبانآموزان میتواند
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تاثیر بسزایی در هدف گذاری و تالش برای رسیدن به این اهداف داشته باشد(مارتین و همکاران،
 .)2007در زبانآموزی مثبتگرا نقش معلم بسیار فراتر از فرد ناقل دانش بوده و همه ابعاد تعلیم و
تعلم را پوشش میدهد .وظیفه چنینی معلمی تنها شامل آموزش مطالب مشخص شده در سرفصل
درسی نیست و در اصل شامل آموزش مهارتهای اساسی زندگی سالم و بهره بردن نتیجه حاصله در
کالس درس به هنگام آموزش مطالب درسی میباشد.
سیستم ارزیابی زبانآموزی مثبتگرا نیز همچون روند تعلیم و تربیت آن متفاوت است.
سیستمهای متداول گذشته بر عملکرد نهایی فراگیران در انجام تکالیف ،کسب مهارت و پاسخگویی
به آزمونها متکی میباشد .اما سیستم نوین مثبتگرا نتایج موفقیت توانشی و رفاه روان شناختی فراگیر
را باهم مدنظر قرار می دهد ،لذا همه ابعاد احساسی ،اجتماعی و فردی در ارزیابی توانش زبانی فرد
تحت آزمون ،شناسایی و در نظر گرفته میشود .چون همانطور که پیشتر نیز مطرح شد اهداف دورهها
شامل مسایل آموزشی و پرورشی در کنار هم میباشد لذا همچون سایر سیستمهای آکادمیک هدف
و دامنه ارزیابی نیز باید منطبق بر اهداف دوره باشد.
تکیه بر نقاط قوت که از ویژگیهای منحصر بفرد آموزش و پرورش مثبتگرا میباشد در
زبانآموزی نیز کاربرد موثری دارد .شناسایی و تقویت نقاط قوت فراگیران باعث افزایش حس عزت
نفس ،اعتماد به نفس و خودمختاری در آنها میشود که منجر به موفقیتهای بیشتر در زبانآموزی
می گردد .البته مدرسین زبان باید تمرکز بر نقاط قوت را شامل نقاط قوت در مهارتهای آن فرد در
کنار نقاط قوت در شخصیت وی قرار دهند .زیرا زبانآموزی مثبتگرا برنامهای جامع شامل مسائل
آموزشی زبان انگلیسی و مسایل پرورشی فرد زبانآموز میباشد.
از دیگر ویژگیهای زبانآموزی مثبت میتوان معنی بخشیدن به زبانآموزی را نام برد .زبانآموزی
مثبت با تعیین هدف و مشخص کردن نتیجه زبان آموزی ،تجربه آموختن زبان جدید را برای
زبانآموزان امری معنیدار میکند .چنانچه پیشتر نیز گفته شد ،داشتن هدف و معنا بخشیدن به وظایف
محوله میتواند تاثیر بسزایی در افزایش انگیزه درونی افراد داشته باشد .اگر زبانآموزان هدف از
زبانآموزی را بدانند و بتوانند به این فرایند معنایی واقعی ببخشند با میل و رغبت خود به سمت آن
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رفته و با انگیزه و عالقه مشغول انجام آن میشوند .که این حالت با عنوان اشتغال شناخته میشود.
اشتغال یا درگیری در انجام کاری مهمترین عامل موفقیت فرد است .اهمیت این موضوع در تحصیل
چندین برابر میشود .بطور خالصه میتوان گفت درگیری زبانآموز در امر زبانآموزی بهترین عامل
موفقیت آکادمیک او میباشد(نوبل و مک گرت .)2015 ،یکی از رسالتهای واالی زبانآموزی مثبتگرا
عادت دادن زبانآموزان به درک علت انجام هر کاری میباشد .با این روش زبانآموزان هم در زندگی
فردی و هم در زندگی آکادمیک به دنبال انگیزه انجام کارها میگردند .در نتیجه تمامی اعمالشان در
طول زمان معنی دار شده و زبانآموزان به معنای واقعی مشغول زبانآموزی میگردند.
و نهایتا مهمترین و اساسیترین نتیجه زبانآموزی مثبتگرا ایجاد حالت ارتجاعی در زبانآموزان
میباشد .منظور از حالت ارتجاعی زبان آموز ،توانایی او در ادامه و مقابله با مشکالت ،چالشها،
ناامیدیها و موقعیتهای دشوار میباشد تا به او توان بازگشت و شروع مجدد از نقطه بازمانده را ،با
سطح معقولی از سالمت روانی بدهد .با در نظر گرفتن موانع و مشکالت درونی و بیرونی زبانآموزی
این ویژگی حائز اهمیت فراوانی است .آموزش زبان جدی مستلزم صرف وقت و انرژی فراوانی
میباشد .لذا پدیدهای کوتاه مدت نیست .در این روند طوالنی زبانآموزان با مشکالت و چالشهای
فراوانی روبرو میشوند که اغلب آنها را از ادامه زبانآموزی باز میدارد .در نتیجه ویژگیهای مطرح
شده در زبانآموزی مثبت گرا ،زبانآموزان به حالت ارتجاعی رسیده و قابلیت کنترل شرایط ،هیجانات،
چالشها و بازگرداندن خود برای ادامه مسیر با حس مدیریتی موفق همراه با سالمت روانی کافی را
میدهد.
به نظر میرسد زبانآموزان ایرانی با توجه به نیاز مبرمشان به آموزش زبان انگلیسی در قرن بیست
و یکم و مشکالت و موانع سیستمهای آموزش زبان در کشور میتوانند بیشترین بهره را از آموزش
و پرورش مثبتگرا در زمینه آموزش زبان انگلیسی ببرند .لذا در کنار آموزش زبان انگلیسی میتوانند
احساس لذت ،رضایت  ،خشنودی و هدفمندی را تجربه نمایند.
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نتیجهگیری
روانشناسی مثبتگرا جدیدترین شاخه علم روانشناسی است که آموزش و پرورش مثبتگرا در
پانزده سال اخیر از آن ناشی شده است .نوشتار حاضر در صدد معرفی اصول کلی آموزش و پرورش
مثبتگرا و کاربرد آن در زبانآموزی مثبتگرا بود .برای موفقیت بیشتر در امر آموزش زبان متولیان
این امر در سطوح برنامه ریزی درسی ،تهیه و تدوین مطالب درسی ،تدریس و ارزیابی باید این دو
سوال را در نظر داشته باشند:
 -1برای زبانآموز خود چه چیزی را میخواهیم؟
 -2در این سیستم آموزش زبان چه چیزی باید به این زبانآموز تدریس شود؟
توجه به تفاوت بنیادین پاسخ به این دو سوال میتواند گره گشای بسیاری از مشکالت زبانآموزی
در ایران باشد زیرا سوال اول بر معنای رفاه ،خوشبختی ،بهزیستی و سالمت روانی تکیه دارد در
حالیکه سوال دوم توانمندیها ،دستاوردها و استعدادهای زبانآموزان را مد نظر قرار میدهد .امید است
اعمال سیستم زبانآموزی مثبتگرا در ایران با تلفیق این دو رویکرد به نتایج شکوفایی برسد.
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