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.استتهراندانشگاهارشدکارشناسینامهپایانازبرگرفتهمقاله-1

 

 1ی بر شادکامی و باورهای غیرمنطقی نوجوانان بزهکارنگر مثبتآموزشی  هتأثیر برنام

 
 3، غالمعلی افروز*2اکبر ارجمندنیا ، علی1آبادی معصومه رعیت ابراهیم

 استثنایی،دانشکدهعلومتربیتیوروانشناسی،دانشگاهتهران،تهران،ایرانشناسیوآموزشکودکانکارشناسیارشدروان-1

 شناسیوآموزشکودکاناستثنایی،دانشکدهعلومتربیتیوروانشناسیدانشگاهتهران،تهران،ایراندانشیارگروهروان-2

 روانشناسی،دانشگاهتهران،تهران،ایرانشناسیوآموزشکودکاناستثنایی،دانشکدهعلومتربیتیواستادگروهروان-3

 

 چکیده

.باودیبرشادکامیوباورهایغیرمنطقینوجوانانبزهکاارنگرمثبتآموزشیهتأثیربرنام پژوهشبررسیاین هدف

ماوردپاژوهشهنمون کهبهشکلپیشآزمونپسآزمونباگروهکنترلاجراشد.بوداینپژوهشازنوعنیمهآزمایشی

نفاردرگاروهکنتارل(باهصاورت15نفردرگروهآزمایشو15)نفرانتخابوسپس30گیریهدفمندبهصورتنمونه

نگاریرادریافاتایمثباتتصادفیبهدوگروهآزمایشوکنترلگماردهشدند.گروهآزمایشهشتجلساهناوددقیقاه

ارزیاابیپرسشنامهباورهایغیرمنطقیجونزشادکامیآکسفوردآرگایلوپرسشنامهبااستفادهازهاآزمودنیکردند.همه

نگاریباعااافازایشمدناادارشدند.نتایجحاصلازتحلیلکوواریانسبیانگرآنبودکاهارایاهمداهلاهآماوزشمثبات

شادکامیوکااهشنمارهکالباورهاایغیارمنطقایشاد.نتاایجایانپاژوهشنشااندادکاهازروشآماوزشمهاارت

هاایغیرمنطقایوافازایششاادکامینوجواناانبزهکاارتوانبهعنوانروشیکارآمادبارایکااهشباوریمینگرمثبت

استفادهنمود.

.ی،شادکامی،باورهایغیرمنطقی،نوجوانانبزهکارنگرمثبتبرنامه:ی کلیدیها واژه
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1394تابستان،(2پیاپی)،دوم،شمارهاولسالروانشناسیمثبت،نامهپژوهش/2

 

 مقدمه

جوانانبهعنوانیکیازمشکالتاجتمااعیتخلّف

هایآموزشی،مداصر،تأثیرمنفیمدناداریرویسیستم

گااذارد)دویاا ،شاایلیوقیاااییماایبهداشااتی،مااالی،

وسااترگرن،-؛کفلاار2012کروکاات،وولاافورزل،

(.بااهعنااوانمثااالدرایااا ت2010کااالفومیتاارورر،

آمیز)مانند:قتل،تجااوز،%ازجرائم،هشونت16متحده،

(.در2009مالیاست)پوزانچر،%26سرقتوحمله(و

وهااانگلستاندرصدقابلتاوجهیازحماالت،سارقت

ساالانجاام25تاا10قاچاقماوادمخادرتوسافافاراد

(.دراسترالیا،صدمهبهاموال،2008شود)روواش،می

تارینسرقت،جرائمعلیهافرادجارائمعلیاهن،ام،شاای 

اناست)فرناندز،واش،ماالرووراپساون،تخلّفمتخلّف

نوجااواندراسااترالیادوبراباارمتخلّفااان(وناار 2009

شناسایاساترالیا، نمجرماست)موسساهجارمبزرگسا

اینامرنهتنهانشاندهندهبزرگیمشکلاست، (.2010

تریازانگیازهجوانااندرگیاربلکهنیازبهدرکروشن

(.درایران2013است)آنماری،کلی،مایکلواستفان،

مااورد33508ازمجمااوعدهاادکااهآمارهااانشااانماای

؛مااوردآن1362،13652محکومااانقیاااییدرسااال

اناد.گازارشباوده24تا15درسنین%31یدنیبیشاز

ادارهبهداشتمدارسازدانشآموزانیکاهاهاتال ت

ایااناسااتکااهانااد،حاااکیازعااايفیورواناایداشااته

تبزهکاری،رقمبیشتریرابههوداهتصاا دادهاسا

هاایاهیارمتاسفانهآماردقیقدرساال.(1377)فتاحی،

دسترسنیست.در

(اکثااار1390يباااقپاااژوهشرویتونااادغیاثوناااد)

ایزیااادی(باورهااایکلیشااه%77)نوجوانااانبزهکااار

هاایمهمایباورهایمنفی،براثرواقداهداشتند.مدمو ً

آیند.تفکاربسایاریازمجرمااندرزندگیبهوجودمی

کنناد.اغلبغیرمنطقیاست.آنهاهودشانرانقادنمای

ممکاناساتباهآساانیتحاتتاأثیردیگاراندرنتیجه

ایراهانقشمهامباورهاایکلیشاهقرارگیرند.پژوهش

دهناااددرتولیااادرفتارهاااایااااداجتماعینشاااانمااای

(مدتقداسات2003(.همچنینالیس)1388)ابوالمدالی،

هایارویدادهایبرانگیزنادهنیساتندکاهکهاینمحرک

اینرویدادها،مهاماهمیتدارند،بلکهبرداشتافراداز

کنادنوعباورغیرمنطقیرامشخصمی17هستند.وی

کنناد.باهکهافرادبهواسطهآنهارویدادهاراتفسایرمای

هاااوانت،اااراتدلیاالماهیااتعااادتیباورهااا،نگاارش

شخصیاحتمالدارداینفرآیندهایفکری،هودکارو

هاایبهظاهرغیرارادیشوند.بهيورمثال،غالبااًگفتگو

زاییکمراج بهصورتدرونیمکررمنفیواسترس

آیدکهدربیشترماواردمشاابهسبکعادتیتفکردرمی

توانبهفردباهودکارشدنتفکراست.باوجوداینمی

کمککردکهازچنینگفتگوهایدرونیآگاهشودو

سدیکندآنهاراتیییردهد.

ییاردادن(مدتقاداساتکاهبارایتی1386)کویلیام

افکارمنفیوجایگزینکردنافکارمثبتبهجایآنهاا،

هااییهساتند زماستبدانیمکهافکارمنفی،تحریاف

گیرنااد.آمااوزشمهااارتکااهدرواقدیااتصااورتماای

کندتابااستفادهازمنطاق،نگریبهفردکمکمیمثبت

هااامشااکالتراحاالکنااد.دربرهااوردباااموقدیاات

باآرامشومتفکرانه،محیطیکهدرپذیرباشد.اندطاف

کندرابهبودبخشد.ایندیدگاهبهآنزندگییاکارمی

بیناناهراانتخاابدهدکهسبکتبیینهوشافرادیادمی

نمایندوبهاینباوربرسندکهحوادثبدناپایدارهستند

ودرموردرویدادهایناهوشایندبهصاورتساازندهو

باهتوانااییهاودبارایمقابلاهبااغیرجبریفکرکنندو

زا،اعتمااادداشااتهباشااند)فااورگردومشااکالتاسااترس

گاارا،باااظهااورروانشناساایمثباات (.2012ساالیگمن،

صاحبن،رانوپژوهشگرانتوجههودراصرفبررسای
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3/بزهکارنوجوانانغیرمنطقیباورهایوشادکامیبرنگریمثبتآموزشیبرنامهثیرأت

 

هایانسانکردندوبهجاایتوجاهمحاهباهتوانمندی

هااییتجاربیاتصوراتمنفیافاراد،باهبررسایساازه

4وقاادردانی3،هااوشبیناای2،مدنویاات1چااونامیااد

 (.2000پرداهتند)اسنایدرومککو ف،

ساالیگمنشااادکامیرامواااوعاصاالیرویکاارد 

گاارادانسااتوآنرابااهسااهمولفااه:روانشناساایمثباات

6)زندگیلاذتبخاش(،مجاذوبشادن5هیجانمثبت

)زندگیبامدنی(تقسیمکرد.7)زندگیجذاب(ومدنی

هااآزماودنیساینرویکرد،راهبردهاییکاهباهبراسا

کندتایکزندگیلذتبخش،جاذابوبااکمکمی

شود)رشایدوگراگفتهمیمدنارابسازند،مداهلهمثبت

هااایاهیاارتااأثیرمهااارت(.درسااال2013ساالیگمن،

هاییتأییدشدهاست.بهعناواننگریيیپژوهشمثبت

هااودوبیگلریااانمثااال،رسااتمی،یونساای،مااوللی،فر

نگاریموجاب(تأییدکردندکهآماوزشمثبات1392)

شود.بلکوافزایششادکامیدرنوجوانانکمشنوامی

گرایی،افساردگی(بهبررسیرابطهکمال2013رینولز)

نفارباود.نتاایج126بینیپرداهتند،نمونهآنهااوهوش

بینی،عواقابعاايفیمنفایازکماالرانشاندادهوش

گراییبیشتربین،کمالدهد،پسافرادهوشکاهشمی

وافسردگیکمتردارند.

(،در1391همچناایندسااتییب،علیاازادهوفرهاای)

تواناداندیشیمایپژوهشهود،دریافتندآموزشمثبت

(1392هالقیتراافزایشدهد.همچنین،نصیریناژاد)

اندیشایبارصامیمیت،رااایتودربررسیتأثیرمثبت

دارباهایاننتیجاهرسایدکاهکردجنسیزناانهاناهعمل

ولای،اندیشیباعاافزایشصمیمیتجنسیشدهمثبت

                                                           
1 hope 

2 spirituality 

3 optimism 

4 appreciation 

5 positive emotion 

6 enchantment 

7 life meaning 

برراایتجنسیوعملکاردآنتاأثیرینداشاتهاسات.

بینی،امیدوسالمتجسامیوروانایرا،آنگوناههوش

ها،ازجملههودگزارشای،ساالمتکهباانواعشاهص

ثر)ارزیاابیمجادد،ذهنی،هلقمثبت،کناارآمادنماو

زایزندگیوله،اجتنابازرویدادهایاسترسأحلمس

جستجویحمایتاجتماعی(ورفتارهایارتقاا دهناده

کناد)اسانایدرواند،پیشبینیمیسالمتمشخصشده

(بااهبررساای2012(.فااورگردوساالیگمن)2008لااوپز،

بینیپرداهتند،نتایجاینچنینباودکاهپیامدهایهوش

بیننادولایآنهاارارادهوشباینوقاای منفایرامایاف

ایساازندهبااآنهاابرهاورددانندوبهشایوهجبرینمی

کنند.همچنینآنهادربرهوردبامشاکالتباههاودمی

ايمیناندارند.یکذهنمثبت،شادی،لذت،سالمتیو

کنادونتایجموفقهرموقدیتیاکاریراپیشبینیمای

یابد.هرچیزینانت،اردارد،همانرامیآنچهذهنانسا

کنااد.افکااار،راکااهذهاانانت،ااارداشااتهباشاادپیااداماای

هاااوکلماااتونگاارشمنفاایباعاااایجاااداحساااس

شود.وقتایذهانمنفایاسات،رفتارهایمنفیدرمامی

شاودکااهباعاااناااراحتیوسامومیدرهااونآزادماای

باهساویشاودوایانراهایاساتمنفیبودنبیشترمی

(.2010شکست،عصبانیتوناامیدی)ساسون،

دهادکاهعلایرغامآمارهایمنتشرشدهنشاانمای
اجتمااااعیوتوسااادهو-رشااادوتحاااو تفرهنگااای

سساتهدماتروانشناهتیبازهامؤگسترشمراکزوم
ایبایکودکاانونوجواناانرشادفزاینادهجرایمارتکا

کالترفتااری(.شیوعبا یمش1388دارد)ابوالمدالی،
وجرایمپرهاشگرانهدرنوجوانانوصادماتجسامانی

گارددوهمچناینوروانیکهبهقربانیانآنهااواردمای
صاارفمبااالگهنگفااتمااالیجهااتتاارمیمواصااال 
تخریاابحاصاالازآنهااانیااازبااهتوصاایف،شااناهتو

درمااانوبااازپروریافاارادپرهاشااگروجامدااهسااتیزرا
انونوجواناانبزهکااراغلابنماید.کودکاروریمی
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کننادکاهمبتنایبارتجااربراهکارهاییراانتخابمی
زآنهاست.آنهادربسیاریازمواردبارتاداوماساتفادها

اینراهکارهااصراردارندوبهدنبالراهکارهایجدید
(.1388گردند)ابوالمدالی،برایحلمشکلهودنمی

پرهاشااگرانهورابطااهبااینافکااارنامناساابورفتااار
نابهنجاردرمطالداتمختلافبررسایشادهاسات.ایان
افکارنقشیاساسیدربروزرفتارهایبزهکاراناهپساران

نگاریبارولایدرهصاو تاأثیرمثبات،نوجواندارد
شااادکامیوباورهااایغیاارمنطقااینوجوانااانبزهکااار

پژوهشییافتنشاد.البتاهزنادوکیلی،جلیلونادونیاک
اندیشایبارکااهش(بهبررسیتأثیرمثبات2014منش)

ااطرابوافسردگیدرنوجوانانبزهکارپرداهتندکاه
تاأثیرمثبتاینتیجهپژوهشآنهانشاندادکهاینمداهله

برکاهشااطرابوافسردگیدارد.بناابراینپاژوهش

حااربهدلیلموردغفلتواق شدناینگروهازافاراد
نگاریباهآنهااوبرایيراحیوآموزشمهارتمثبات

فقاادانپااژوهشماارتبفبااابررساایاثااراتایااننااوع
ایبرهورداراست.چاههابرآنهاازاهمیتویژهمداهله
و هااوزشایانمهاارت،افارادبتواننادظرفیاتبساباآم

هایشانرابهنحواحسنشکوفاسازند.بنابراینتوانمندی
نگاریهدفپژوهشحاارتأثیربرنامهآموزشیمثبات

باارافاازایششااادکامیوهمچنااینکاااهشباورهااای
غیرمنطقینوجوانانبزهکاراستوبااتوجاهباهپیشاینه

یوتاأثیرآنبارنگارمربوطبهآماوزشمهاارتمثبات

هاایزیارراماوردبررسایباورهایغیرمنطقی،فراایه
قرارداد.

نگاریموجابافازایششرکتدربرنامهمثبات-1
شارکتدر-2شاود.شادکامیدرنوجوانانبزهکارمی

هاایباورهاایلفاهؤنگاریباعااکااهشمبرنامهمثبت

شود.غیرمنطقیدرنوجوانانبزهکارمی



 

روش
پااژوهش ش،جامدااهآماااریونمونااه:روشپااژوه

آزمایشاایباااياار هاااینیمااهحاااارازنااوعپااژوهش
آزمونباگروهکنترلبود.نمونهشاملآزمون،پسپیش

نفرازنوجوانانسااکندرکاانوناصاال وتربیات30
بودندکهازجامدهآماریشااملکلیاهنوجوانااندهتار

بزهکارساکندرکانوناصال وتربیتشهرتهارانباه
هایشیوههدفمندانتخابوبهصورتتصادفیبهگروه

کوروداینافراد،پژوهشگماردهشدند.مهمترینمال

هاایازمیانافرادیکهکمتریننمراترادرآزمون-1
شااادکامیوبیشااتریننماارهرادرباورهااایغیرمنطقاای

افرادیکهحداقلتادوماهآیندهدرکاانون-2گرفتند؛
موافقااتباارایشاارکتدرایاان-3حیااورداشااتند؛

15نفر(گروهکنترل)15.گروهآزمایشی)پژوهشبود

ر(بودناااد.باااهگاااروهاوليباااقبرناماااه،آماااوزشنفااا
نگریدادهشدوافرادبایددرفاصلهباینجلسااتمثبت

دادند.بههاراانجامدادهوجلسهبددگزارشیمیتمرین
گروهکنترلآموزشیدادهنشد.پاسازپایاانپاژوهش
بستهآموزشیدراهتیارآنهاقرارگرفت.تددادجلسات

ایبهمدتیکمااهازهاردادتااتیاردقیقه90جلسه8
ایدوباااربااهصااورتگروهاای،انجااامشااد.هفتااه92

آزمااونیااکهفتااهقباالازشااروعپااژوهشوپاایش
آزمونیکهفتهپسازپایاندورهآموزشیانجاامپس

 گرفت.

اینپرسشنامهاز :1ابزارسنجش:شادکامیآکسفورد
توسافمایکال2002سوالتشکیلشادهودرساال29

آرگایاالساااهتهشاادهاساات.بااراساااسیااکيیااف
کاهشاودگاذاریمایایازصفرتاسهنمارهچهاردرجه

هاایهارعباارتباهترتیابعباارتگذاریگزینهنمره
.بااادینترتیاااب3،د:2،ج:1،ب:0اساااتاز:الاااف:

تواناددرایانمقیااسایکهآزمودنیمایبا تریننمره

نحادشاادکامیاستکهبیانگربا تری87کسبکند،
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5/بزهکارنوجوانانغیرمنطقیباورهایوشادکامیبرنگریمثبتآموزشیبرنامهثیرأت

 

اساتکاهمویادصافربودهوکمتریننمرهاینمقیااس
ناراااایبااودنآزمااودنیاززناادگیوافسااردگیفاارد

اساات.42تااا40اساات.نماارهبهنجااارایاانآزمااونبااین
آرگایلپایاییپرسشنامهآکسفوردرابهکمکااریب

وپایاییبازآزماییآنرايیهفات90/0آلفاکرونبا 
اند.پرسشانامهشااملپانجبدادشکردهگزار78/0هفته

استکاهشاامل:هشانودیاززنادگی،ساالمتی،هلاق

مثباات،کارآماادی،عاازتنفااس.اااریبآلفااایایاان
.(1388اساات)سااهرابیوجااوانبخش،91/0پرسشاانامه

اریبآلفایکرونبا اینپرسشنامهدرپژوهشحاار
 بهدستآمد.89/0هم

ایانپرسشانامه :1پرسشنامهباورهایغیرمنطقیجونز
(وباراسااسن،ریاهالایسوبارای1968توسفجونز)

گیاریوسانجشعقایادغیرمنطقایسااهتهشادهاندازه

است.هرزیرمقیاسدربردارندهدهپرسشاست.درجه
یلیکارتاهابراساسمقیااسپانجدرجاهپرسشبندی

استوآزمودنیمیزانموافقتیاامخالفاتهاودراباا

)بهشدتمخالف،تاحدیمخالف،ناهتوجهبهدرجات
مخالفنهموافاق،تااحادیموافاق،باهشادتموافاق(

کند.براینمارهگاذاریهارمقیااسکلیادمشخصمی
تهیهشدهاسات.درهارمقیااسنمارهباا نشااندهناده

شاادتباااورغیرمنطقاایاساات.نماارهکاالباورهااای
هااایهااردهغیرمنطقاایازجماا جبااریهمااهینمااره

آید.نمرهبا دراینآزموننشااندستمیهابهمقیاس

(اعتباار1968دهندهباورغیرمنطقیبیشتراست.جاونز)
وبرایهارده92/0کلپرسشنامهبهروشبازآزماییرا

گزارشنمودهاست.تقیپور80/0تا66/0هاازمقیاس
اسااتفادهازروشآلفااایکرونبااا اعتبااار(بااا1377)

دستآورد.به71/0پرسشنامهرا
ایباردقیقاه90برنامهآموزشایيایهشاتجلساه

(و1391اساسمباحاآموزشایشاادکامیسالیگمن)

(تدوینشد.اهدافومحتوایجلسات1383سلیگمن)
ارایهشدهاست.1درجدول

 

 1ی به تفکیک جلساتنگر مثبت( محتوای برنامه آموزشی 1جدول )

 محتوای جلسه                                                                                                    اهداف 

آموزشدادههاآزمودنیارایهتوایحاتیپیرامونجلساتآموزش.بهجلسهاول
ثبتکنند.پسازاحساسناامیدیراحا تهیجانیهودشدتا

اعیایگروهبایکدیگر،تشریحهدفآشنایی
اهدافوقوانینگروه،گروهبندی،

نگریومزایایآنهدف،آشناییبامثبتیادداشتنقاطقوتیکهدرهودسراغدارند.وایجادباورهایمثبتجلسهدوم
افکاریکهجلسهسوم یادداشتکردنموقدیتیکهدرآناحساسبدیداشتند.

گذردویادداشتآنموقدیتازذهنشانمیدرهمانلح،هدرمورد
احساسیکهناشیازآنموقدیتوافکاراست.

شکارافکار.هدف،

ذهنجلسهچهارم به لح،ه آن در که فکری هر اینکه بر مبنی بیاوریم شواهدی
رسدممکناستدرستنباشد.می

ارزیابیصحتباورهاهدف،

ینافکاریهدف:بررسیسبکتبایدائمی،غیرشخصیبهجایشخصیاستفادهازد یلموقتبهججلسهپنجم
جلسهششم کلمه از اوقات"استفاده "گاهی جای کلمه"همیشه"به از استفاده .

."کلی"بهجای"ها "
ادامهمبحاهفتهقبل

هایمتددددرهنگامرویاروییبامشکالت،بهجایفاجدهبررسیراهجلسههفتم
آنمشکل.پنداریدرمورد

هدف:اجتنابازفاجدهپنداری

بهترینومحجلسههشتم تریناتفاقیکهممکناستبیفتدوملتبررسیبدترین،
هاییبرایهرکدامارایهشد.راحل

شرایف در حل راه بهترین کردن پیدا هدف:
مختلف
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1394تابستان،(2پیاپی)،دوم،شمارهاولسالروانشناسیمثبت،نامهپژوهش/6

 








ترتیابروشپاژوهشباهایانروشاجراوتحلیل:

بودکهبامراجداهباهکاانوناصاال وتربیاتتهارانو

های زمبامسئو نمربويه،بامراجداهانجامهماهنگی

بههوابگاهدهترانوتوجیهير وآشناییبااهادافو

هادراهتیارآنهاقرارگرفاتوروندپژوهش،پرسشنامه

هایشادکامیونفرکهکمتریننمراترادرآزمون30

بیشتریننمارهرادرباورهاایغیرمنطقایجاونزگرفتناد

وبهصورتتصادفیدردوگروهآزمایششدهانتخاب

90جلسه8يیهاآزمودنیوکنترلقرارگرفتند.سپس

ایدوباارباهصاورتایبهمدتیکماهوهفتاهدقیقه

گروهی،موردآماوزشقارارگرفتناد.درماوردگاروه

نگریاعمالشاد،ولایآزمایش،آموزشمهارتمثبت

بهگروهکنترلآموزشایدادهنشاد.پاسازپایااندوره

دوگااروهمااوردساانجشمجاادد)پااسآزمااون(قاارار

وSPSS-18هااازنارمافازارتحلیالدادهبرایگرفتند.

یبارنگارمثباتایمداهلاههربرناماجهتسنجشتاأثی

باورهایغیرمنطقاینوجواناانبزهکاارپاسازبررسای

یموردنیازهمچاوننرماالباودنتوزیا هاپیشفرض

روشتحلیالهاافارضهمگنایواریاانسهاوپیشداده

کوواریانسچندمتییرهاستفادهشد.
 

 ها یافته

نفرازنوجوانانبزهکاردهتار30گروهنمونهشامل

نفار15نفردرگروهآزمایشو15استکهازاینمیان

ازساطحهااآزماودنیدرگروهگواهقرارگرفتند.بیشتر

هااآزمودنیرهورداربودند.بیشتربتحصیالتراهنمایی

سالبودند.19تا13مجردبودندوازگروهسنی

هاایحاصالازهایتوصیفیدادهشاهص2جدول

آزماونوامیرادرمرحلاهپایششادکاجرایپرسشنامه

دهد.پسآزمونبهتفکیکگروهنشانمی

 
 های توصیفی شادکامی بر حسب عضویت گروهی ( شاخص2جدول )

 آزمونپس آزمونپیش تددادگروه

 انحرافمدیارمیانگینانحرافمدیار میانگین

 18/7 39/93 19/9 32/33 15آزمایش

 13/3 40/53 15/5 39/86 15کنترل



شاودمیاانگینمشاهدهمی2يورکهدرجدولهمان

آزماوننمراتاعیایگروهآزماایش،درمرحلاهپاس

33/32آزماون،درآزماونشاادکامیودرپیش 93/39

شااود.اساات.ایاانتیییااردرگااروهکنتاارلمشاااهدهنماای

هااایحاصاالازهااایتوصاایفیدادهشاااهص3جاادول

باورهااایغیاارمنطقاایرادرمرحلااهاجاارایپرسشاانامه

-آزمونوپسآزمونبهتفکیکگاروهنشاانمایپیش

دهد.
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7/بزهکارنوجوانانغیرمنطقیباورهایوشادکامیبرنگریمثبتآموزشیبرنامهثیرأت

 

 های توصیفی باورهای غیرمنطقی بر حسب عضویت گروهی و مرحله ارزیابی ( شاخص3جدول )
 آزمونپس آزمونپیش تددادمتییرهاگروه

 انحرافمدیارمیانگینانحرافمدیار میانگین 

 3/1 21/40 2/6 30/40 15ارورتتأییدوحمایتازجانبدیگرانآزمایش

 3/7 23/06 6/0 32/40 15انت،اربیشازحدازهود

 4/8 21/40 4/5 29/06 15تمایلبهسرزنش

 5/5 19/40 4/8 25/73 15واکنشبهناکامی

 5/5 26./21 6/8 26/60 15بیمسئولیتیعايفی

 3/2 25/80 3/8 86./32 15بیشنگرانیتوامباااطراب

 3/9 21/73 5/6 60./28 15اجتنابازمشکالت

 3/7 24/40 5/2 33/33 15وابستگیبهدیگران

 3/2 27/86 4/5 33/53 15ناامیدینسبتبهتیییر

 4/2 19/46 6/4 25/06 15کمالگرایی

 8./19 225/80 17/6 296/46 15نمرهکلیباورهایغیرمنطقی

 3/3 29/33 4/7 29/80 15ارورتتأییدوحمایتازجانبدیگرانکنترل

 3/5 66./33 4/7 34/46 15انت،اربیشازحدازهود

 3/8 29/33 28/664/9 15تمایلبهسرزنش

 4/1 29/20 5/2 29/33 15واکنشبهناکامی

 4/0 25/00 5/9 24/60 15بیمسئولیتیعايفی

 2/7 32/86 4/3 33/86 15بیشنگرانیتوامباااطراب

 3/1 27/73 4/0 27/73 15اجتنابازمشکالت

 3/7 66./30 5/3 30/86 15وابستگیبهدیگران

 2/6 33/13 3/7 33/53 15ناامیدینسبتبهتیییر

 4/7 27/80 5/5 27/86 15کمالگرایی

 16/7 298/73 25/2 299/33 15نمرهکلیباورهایغیرمنطقی



شودمیاانگینمشاهدهمی3گونهکهدرجدولهمان

آزماوننمراتاعیایگروهآزماایش،درمرحلاهپاس

هایآزمونباورهایغیرلفهؤآزمون،درمنسبتبهپیش

نمارهکالگیریداشتهاسات.زیاراکاهشچشممنطقی

باوده46/296درگروهآزمایشدرمرحلهپیشآزمون

شدهاسات.ایانتیییار80/225ودرمرحلهپسآزمون

شود.درگروهکنترلمشاهدهنمی

 

 کنترل اثر پیش آزموننگری با  ( نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر مثبت4) جدول





توانآماریاندازهاثر مدنیداری F درجهآزادی مناب تیییرات

 1/000 0/944 0/001 457/263 1پیشآزمون

 0/979 0/389 0/001 17/180 1گروه
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1394تابستان،(2پیاپی)،دوم،شمارهاولسالروانشناسیمثبت،نامهپژوهش/8

 


مقایسااهپااسآزمااونشااادکامیدردو4درجاادول

آوردهشاادهاساات.گااروهباااکنتاارلاثاارپاایشآزمااون

شاودنتاایجباهمشااهدهمای 4يورکهدرجادولهمان

آزمونشادکامیدردوگروهدستآمدهازمقایسهپس

آزمونحاکیازایاناساتکاهباکنترلکردناثرپیش

یباعاااافاازایشمدنااادارنگاارمثبااتدریافااتمداهلااه

شدهاسات.تاوانآزماونآمااریهاآزمودنیشادکامی

اکیازدقااتآماااریبااا یایااندرصاادیهاامحاا98

دهدکاهمداهلاهماوردمیآزموناست.اندازهاثرنشان

ازتیییااراتشااادکامیشاادهاساات.389/0ن،اارباعااا

(001/0P<.)
مقایسهپسآزمونباورهایغیرمنطقای5درجدول

شدهاست.ارایهدردوگروهباکنترلاثرپیشآزمون



 ( نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی باورهای غیرمنطقی با کنترل اثر پیش آزمون 5جدول )



آزموننمرهکلاینتایجبهدستآمدهازمقایسهپس

باورهایغیرمنطقایدردوگاروهبااکنتارلکاردناثار

آزمونحاکیازایناستکاهپاسازشارکتدرپیش

ی،نماارهکلااینگاارمثبااتایجلساااتبرنامااهمداهلااه

توانآماریاثراریب مدنیداری F آزادیدرجهمتییرها مناب تیییرات

 0/827 0/343 0/007 9/413 1ارورتتأییدوحمایتازجانبدیگرانآزمونپیش

 0/994 0/554 0/01 22/377 1انت،اربیشازحدازهود

 1/000 0/729 0/01 48/440 1تمایلبهسرزنش

 1/000 0/637 0/01 31/554 1واکنشبهناکامی

 1/000 0/771 0/01 60/509 1بیمسئولیتیعايفی

 1/000 0/722 0/01 46/676 1بیشنگرانیتوامباااطراب

 0/999 0/612 0/01 28/440 1اجتنابازمشکالت

 1/000 0/725 0/01 47/398 1وابستگیبهدیگران

 1/000 0/774 0/01 61/763 1ناامیدینسبتبهتیییر

 1/000 0/762 0/01 57/595 1کمالگرایی

 1/000 0/681 0/01 38/342 1ارورتتأییدوحمایتازجانبدیگرانگروه

 1/000 0/789 0/01 67/423 1انت،اربیشازحدازهود

 1/000 0/797 0/01 70/550 1تمایلبهسرزنش

 1/000 0/718 0/01 45/835 1واکنشبهناکامی

 999/ 0/623 0/01 29/760 1بیمسئولیتیعايفی

 1/000 0/780 0/01 63/858 1بیشنگرانیتوامباااطراب

 1/000 0/804 0/01 73/697 1اجتنابازمشکالت

 1/000 0/770 0/01 60/330 1وابستگیبهدیگران

 1/000 0/748 0/01 53/417 1ناامیدینسبتبهتیییر

 1/000 0/768 0/01 59/500 1کمالگرایی

 1/000 0/956 0/01 389/448 1نمرهکلیباورهایغیرمنطقی
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9/بزهکارنوجوانانغیرمنطقیباورهایوشادکامیبرنگریمثبتآموزشیبرنامهثیرأت

 

باورهایغیرمنطقیدرنوجوانانیکهدرگروهآزماایش

هدرگاروهکنتارلهاییکاشرکتداشتند،نسبتبهآن

جایگزینشدهبودناد،کااهشمدنااداریداشاتهاسات.

دهادکاهمداهلاهماوردن،ارباعاامایاندازهاثرنشان

ازتیییااراتباورهااایغیرمنطقاایشاادهاساات.956/0

(0001/0P<.)

ایجشاودنتامشااهدهمای5يورکهدرجادولهمان

هایاثرباهچنیناندازهحاصلازتحلیلکواریانسوهم

دستآمدهحاکیازآناستکهباکنترلاثراتپایش

1/68نگاریباعااکااهشآزمون،ارایهمداهلهمثبات

درصدیدرباورغیرمنطقیارورتحمایتوتأییداز

شادهاسات.بارای789/0جانبدیگران،باعاکاهش

سایرباورهانیزباهقارارزیاراسات:تمایالباهسارزنش

،بیمسئولیتیعاايفی718/0،واکنشبهناکامی797/0

،اجتنااباز78/0،بیشنگرانیتوامبااااطراب623/0

،748/0،ناامیااادی77/0،وابساااتگی80/0مشاااکالت

(.بهيورکلای>0001/0P)،است.768/0گراییکمال

یبرنگرمثبتدهدکهمداهلهمییآمارینشانهاداده

کااهشباورهاایغیرمنطقاایتاأثیرداشااتهاساتوباااور

نابازمشکالتباتوجهبهاندازهاثاربیشاترکااهشاجت

داشتهاست.



 بحث 

تااوانبااهن،ریااهباارایتبیاایننتااایجپااژوهشماای

درماندگیآموهتهشدهسلیگمناشارهکرد،ویمدتقد

هاییکهفرددريولزنادگیتجرباهاست،کهشکست

شااود.کناادباعاااافسااردگیوباادبینیدرفااردماایماای

کناادکااه،(،تاکیاادماای1388)همچنااینابوالمدااالی

هایمنفایبزهکاارانازهودشاانهاوقیاوتبرداشت

حاصلتجاربناهوشاینداستکهدريولزنادگیباا

(1977(.بناادورا)1388آنمواجااهشاادند)ابوالمدااالی،

مدتقداستکهسهيبقهمتفاوتازالگوهادریاادگیری

نونقشمهمیدارند:اعیاایهاانوادهباهویاژهوالادی

هایدیگرمانناداعیاایگاروهمراقباندیگر،همنشین

هااهمسالوالگوهاینهادیوآنچهکهازيریقرساانه

هااالینوپااالمر،،2006شااود)مااکگااوایر،مدرفاایماای

(.1388،بهنقلازابوالمدالی،2006

نگارتواندلیلمنفیباتوجهبهمسائلذکرشدهمی

بودننوجوانانبزهکاررااتفاقااتناهوشااینددردوران

هایپیاپیکهنوعیدرماندگیرابرایزندگی،شکست

د،نداشااتنالگااویمناسااب،شاارایفکناافااردایجااادماای

مناسااابزنااادگیمانناااد؛محااادودیتدرامکانااااتنا

آموزشی،شرایفبداقتصادی،فقرفرهنگیبههصاو 

هاایجارمهیازودرمحلاهسوادپایینوالدین،زندگی

(مدتقداساتکاه1391ن،یرآنذکرکرد.میگارموئی)

کندتابهایجاادوتقویاتگراییافرادرایاریمیمثبت

هادرزندگیباهدفکنترلنقااطهاوبهترینتوانمندی

هایبدزندگیبپردازند.باهافارادادفواصال جنبه

هااغلباهآسایبشودتابتوانندبرآسیبدیدهکمکمی

شاوداندهمکمکمیکنند،بهافرادیکهآسیبندیده

تایکزندگیراایتبخشومطلاوبداشاتهباشاند،

درکل،درپینوعیتوازنوتدادلحیااتیدراعماالو

رفتارومدرفتافاراداسات.سالیگمنمدتقاداساتکاه

توانآموهت.دراینمطالدهنیزسادیهوشبینیرامی

نگاریازجملاهشناسااییافکاار،هایمثبتشدتکنیک

هاایهاود،دیادنتوجهبهاحساسات،کشفتوانمندی

هایمختلف،ارایهالگویمناساببارایرویدادازجنبه

تبیینوتحلیلرویدادها،چگونگیپذیرشوبرهوردبا

هاایهاود،باهنوجواناانبزهکاارآماوزشدادهاادف

همکاارانشهااییکاهتوسافسالیگمنوشود.پژوهش

انجامگرفتنتایجراموفقیتآمیازدانساتند.نتاایجایان

(،2012بااامطالداااتفااورگردوساالیگمن)پااژوهش
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(،بلاکو1392(،نصایریناژاد)2008اسنایدرولوپز)

(همخاوان1391(،دستییبوهمکااران)2013رینولز)

(همکهباه2014است.پژوهشزندوکیلیوهمکاران)

روینوجواناانبزهکاارانجاامشادهيوراهتصاصیبار

توانادافساردگیایانبودنشاندادکهمثبتاندیشیمی

نوجوانااانراکاااهشدهااد. زمبااهذکااراسااتکااه

هانگری،تاکیدیهمبراصال شناهتمداهالتمثبت

وپرهیزازبدبینیومنفیبافیدارناد.موااوعیکاهدر

تاساتنیمر افسردگیامریمحتوماستازاینجها

نگریتوانساتهشاادکامیراکهدرپژوهشحاارمثبت

افزایشدهد.

یکیدیگرازنتایجپژوهشحاارکاهشباورهاای

نگاریغیرمنطقینوجوانانبزهکاردراثرمداهلهمثبات

کندکهدرواقا افکاار(تاکیدمی1386است.کویلیام)

منفینوعیواقدیتتحریفشادههساتند.های چیازی،

تفکاردفااعیفاردامالبدنیسات؛بلکاهصارفاًهمیشهک

دهادوهمچنایناستکهوادیترااینچنیننشانمی

دهادکاهافکاار،حاصالاواااعوشارایفتوایحمای

هاصاایهسااتندودرهمااانشاارایفکاااربرددارنااد،در

هاایترندودرتجربهتروعمومیحالیکهباورها،کلی

بزهکاريبقپیشاینهوفردریشهدارند.بنابرایننوجوانان

گوارهااوداغلاابدارایباورهااایتجاااربتلااخونااا

کنندمنطقیهستند.آنهاهمهچیزراپایدارتصورمیغیر

شامارند.ونقشهودرادرحلمسائلبسیارنااچیزمای

هاایایاننوجواناانشاامل:هااواشاتباهبرهیازلیازش

-یها،بزرگکردنمواردمنفیکلانادیدهگرفتنمثبت

شاود.بارایتبیاینایاندادنمایگوییکاردنوتدمایم

توانگفاتکاهاناواعباورهاایغیرمنطقایباهنتایجمی

هایمرتبفباامثباتاندیشایدرعلتاینکهباتوانمندی

شود.تیاداست،باعاکاهششادکامیدرفردمی

باتوجهبهاینکهدورهنوجوانیهمراهبااتیییارات

ایجساامانیوشااناهتیاسااتوافکااارازاهمیااتویااژه

برهااورداراسااتاگاارنوجااوانبتواناادافکااارهااودرا

بشناسااندوکنتاارلکنااد،ازوااادیترواناایبهتااری

برهااوردارهواهاادبااودوزناادگیشااادتریراتجربااه

نیاازبیااان(2005کالوتااهوکاردنوسااو)هواهاادکاارد.

کنندکهيرزتفکرفاردبارنحاوهپاساخگوییاوباهمی

گاذارد.افارادیکاهزندگی،تأثیراتآشکاریباقیمی

بینناادکااهنگاارهسااتند،شکسااتراچیاازیماایمثباات

توانندآنراتیییردهنادوایانتوانااییراباهدساتمی

آورناادکااهدرنوبااتبداادیموفااقشااوند.آنهااادرماای

امیدیبهصورتفدالوامیدوارپاساخواکنشبهیکنا

کننادیاادرایبرایفدالیاتتن،ایممایدهند،برنامهمی

آینااد،آنااانمواناا راچیاازیجسااتجویکمااکباارماای

باهياورکلایتواننادآنراکنااربزنناد.بینندکهمیمی

هادررفتاردرموردنوجوانانبسیارنقشافکارونگرش

ایتهاجمیوسابکحالبااهمیتاست،چراکهباوره

مسااالهتکانشاای،نقشاایاساساایدربااروزرفتارهااای

.آماااوزشمهاااارتبزهکاراناااهپساااراننوجاااواندارد

کندتابااساتفادهازمنطاقنگریبهفردکمکمیمثبت

هاااندطاافهاراحلکند،دربرهوردباموقدیتمشکل

پذیرباشدوبااآراماشومتفکراناهمحیطایکاهدرآن

کندرابهبودبخشاد.ایاندیادگاهباهکارمیزندگییا

دهدکهسبکتبیینیهوشبینانهراانتخابافرادیادمی

نمایندوبهاینباوربرسندکهحوادثبدناپایدارهستند

ودرموردرویدادهایناهوشایندبهصاورتساازندهو

غیرجبریفکرکنندوبهتوانااییهاودبارایمقابلاهباا

زااعتمااادداشااتهباشااند)فااورگردومشااکالتاسااترس

(.درایانپاژوهشناوعتفسایرافاراداز2012سلیگمن،

رویدادهاکهنقشمهمیدرباورهاایغیارمنطقایدارد

ونیزنوجوانانیادگرفتندکهافکاارهاودراشدبررسی
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پسازهراتفاقیشناساییواحساسمرتبفباآنرانیاز

شناسااییکننادوصاحتآیدکهبالفاصلهبهوجودمی

هااباورهایهودراارزیابیکنند.درنتیجهاینتکنیاک

شوندتااتاأثیرایانباورهاایاستکهنوجوانانقادرمی

غیرمنطقاایراارزیااابیوباورهااایمنطقاایبیشااتریرا

 جایگزینکنند.

عاادمهمگنااینوجوانااانبزهکااارازن،اارمیاازان

وهشباهتحصیالت،نوعجرم،عدمامکاانپیگیاریپاژ

دلیاالآزادشاادنیاااجابجااایینوجوانااان،تداادادیاز

هایپژوهشحاارهساتند.دراداماهپیشانهادمحدویت

نگاریبارنوجواناانگرددتأثیرارایاهمداهلاهمثباتمی

هایآنانعالوهبارشاادیوباورهاایبزهکاروهانواده

غیرمنطقی،بربازگشتبهزندانهمموردبررسایقارار

بایاادرحاصاالازاجاارایعماالآزمایشاایگیاارد.تیییاا

.ازآنجاااییکااهاکثاارنوجوانااانبزهکااارشااودپیگیااری

باورهایغیرمنطقایزیاادیدارنادکاهباعااافازایش

شاودبااشاود،پیشانهادمایبزهکاریدرایانافارادمای

هایمختلفروانشناسیازجملهشناهتیرفتاریومدل

آنجااییکاهنگریبهآنهاکمککرد.همچنینازمثبت

اکثاارایاانافاارادازسااالمترواناایمطلااوبیبرهااوردار

هایگوناگونیازجملاهشودمهارت،پیشنهادمینیستند

نگریبهآنهااآماوزشدادههایزندگیومثبتمهارت

شود.
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Abstract 
The aim of this study was investigating effect of positive thinking intervention on 

happiness and irrational beliefs of delinquent adolescents. The study population 

included modification and training institute for delinquent adolescents of Tehran. The 

study sample consisted of 30 subjects (in the experimental group, n=15 and control 

group n=15), and were selected using random sampling. Experimental group received 8 

sessions – 90 minute per session- of positive thinking. All subjects using the scale 

Oxford Happiness Inventory, Jones Irrational Belief Test were assessed. Multivariate 

analysis of covariance method was used. The results showed that there were significant 

difference between happiness in experimental and control groups. So effect of optimism 

on irrational beliefs in experimental group was significant. Also the overall score of 

irrational beliefs was significantly reduced in adolescents who participated in the 

experimental group than in the control group.  Positive thinking skill training method 

can be used as an efficient way to increase positive thinking in delinquent 

adolescents.so it can lead to increasing happiness. 

 

Keywords: positive thinking program, mental health, irrational beliefs, delinquent 

adolescents. 
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