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 ساله 31 تا 31نوجواناناجتماعي  هايمهارت بهبود بر انديشيمثبت هاياثربخشي آموزش مهارت
 

  فائزه احمدي
 گروه روان شناسی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسالمی، قوچان، ایران

Mkahmadi201010@gmail.com 
 

 مقدمدکتر حسین درستکار 
 رانیقوچان، قوچان، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه مشاوره و روانشناس

 

 
 چکیده 

آزمون با گروه كنترل نابرابر( بود كه پس -آزمون این تحقيق از نوع تحقيقات نيمه آزمایشی )طرح پيش

تا  31ن های اجتماعی نوجوانااندیشی بر بهبود مهارتهای مثبتبا هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت

آموزان  پسر مقطع متوسطه اول شهر مشهد ساله انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانش 31

گيری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در ها به روش نمونهنفر از آن 51نفر( بود كه تعداد  314511)

ی اطالعات از مقياس جمع آور نفره آزمایش و كنترل جایگزین  شدند. در این پژوهش برای 01دو گروه 

آزمون اجرا گردید و سپس مداخله آزمایشی های اجتماعی نوجوانان استفاده شد. در آغاز پيشمهارت

ای بر روی گروه آزمایش اجرا گردید. پس از دقيقه 01جلسه  33اندیشی( طی های مثبت)آموزش مهارت

ها از روش تحليل كواریانس ی تحليل دادهآزمون گرفته شد و براپایان برنامه آموزشی، از هر دو گروه پس

اندیشی به طور معناداری باعت چندمتغيره )مانكوا( استفاده گردید. نتایج نشان داد كه آموزش مثبت

 (.p<13/1های اجتماعی نوجوانان شد )افزایش مهارت
 

 هاي اجتماعي؛ نوجوانانديشي؛ مهارتهاي مثبتآموزش مهارتواژگان کلیدي: 
 

 مقدمه  

های ها، پرداختن به جنبهد اجتماعی متضمن ارتباط سالم و منطبق با موقعيت است. از سوی دیگر، همراه با رشد در سایر مهارترش

آموزانِ در حال رشد است. های فراروی دانشهای الزم برای برقراری رابطه سالم با دیگران، یكی از چالشاجتماعی زندگی و كسب آمادگی

گيرد تا ایفای نقش ها و رفتارهای اجتماعی فرد شكل میها، نگرشها، انگيزهی است كه در آن هنجارها، مهارتاجتماعی شدن فرایند

های اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و كنونی یا آتی او در جامعه مطلوب شناخته شود. در این فرآیند، اكتساب و به كارگيری مهارت

 . (3131)جوادی،  شودمحسوب می نوجواناناصلی رشد اجتماعی به خصوص در بين  هایتعامل با دیگران، یكی از مؤلفه

توان اظهار داشت برای (. می0133، 1رود )بولينگرامروز بهبود كيفيت زندگی كودكان و نوجوانان به عنوان یک هدف پيشگيری به شمار می

تواند اثربخش هایی كه به نظر میشناختی استفاده نمود، یكی از روشهای مبتنی بر علوم توان از روشافزایش كيفيت زندگی این افراد می

شناسی مطرح شناسان و موضوعات رواندر آغاز قرن حاضر رواناندیشی است. های آموزشی مبتنی بر رویكرد مثبتباشد، استفاده از برنامه

؛ به نقل از 3000) 2اند. به گفته خانمنكند، تمركز كردهمی ای را بهتر از لحظه دیگرشده بيشتر بر تجربه مثبت انسانی و آنچه كه لحظه

                                                           
1- Bulinger 

2  Khanman 
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تمركز بر  نگر، باشناسی مثبتنگر است. رویكرد روانشناسی مثبتتجربه جاری، اساس روان روابط بين فردی( كيفيت 3101، یآبادبلقان

داند كه بهزیستی و هایی میهایی خود را شناختن شيوهها و اختالالت، هدف نهای افراد به جای پرداختن به ناهنجاریاستعدادها و توانایی

 كندها كمک میبا تكيه بر نقاط قوت افراد به بهبود عملكرد فردی و سازمانی آن ( و3105)غفوری،  گرددمیشادكامی افراد را سبب 

گيری ها حيطه و جهتبه كمک آن نگر بر سه زمينه تجربيات بشر تمركز نموده است تاشناسی مثبتروان(. 0135، 1)راشيد و سليگمن

مثبت چون شادی،  عواطفبينی و چون اميد و خوشهای ذهنی مثبت همنگر را تعریف نماید. در سطح ذهنی بر حالتشناسی مثبتروان

داقت، چون شجاعت، وفاداری، صهای افراد هممندی از زندگی، آرامش و صميميت تأكيد دارد. در سطح فردی بر صفات و ویژگیرضایت

های و در كل رشد مهارتفضایل مدنی ، صبوری، و خردمندی توجه دارد، و در سطح اجتماعی بر پيشرفت، خالقيت، حفظ نگرش مثبت

 (. 0111، 2ميهالیسيكزنت)سيليگمن و  متمركز استاجتماعی 

ها و مفروضه :های ناكارآمد عبارتند ازنماید. نگرشهای فرد نسبت به مشكالت، كار مینگر، بر روی نگرششناسی مثبتروان، در واقع

هایی كه تمركز های ناكارآمدی داشته باشد، درمانوقتی فرد نگرش  دارده ای كه فرد نسبت به خود، جهان اطراف، و آیندباورهای سوگيرانه

مثبت،  ها، فضایل، عاطفهرویكرد بر تواناییها، این توانند مفيد واقع شوند. البته در كنار كار بر روی نگرشها دارند، مینگرش بر تغيير این

(. در تحقيقات انجام شده پيشينيان اثربخشی آموزش 3104؛ به نقل از صداقتی، 0111)مایر و همكاران،  قدردانی، و . . نيز تمركز دارد

( در پژوهشی تحت 3101) شناختی به اثبات رسيده است به طور مثال جباری، شهيدی و موتابیهای رواناندیشی بر روی مولفهمثبت

مداخالت نوجوان نشان دادند  دختران شادكامی ميزان افزایش و ناكارآمد هاینگرش كاهش در نگر گروهیمثبت مداخله عنوان اثربخشی

 یها را براآن توانیم، بنابراین. دهندیرا نيز افزایش م یبلكه ميزان شادكامشوند، یناكارآمد م یهانگر نه تنها باعث كاهش نگرشمثبت

یا در پژوهش  به كار برد یكيفيت زندگ یارتقا یچنين براهستند و هم یساز بروز اختالالت روانكه زمينه یشناختكاهش مشكالت روان

 یارتقا در یآدلر یدرمان گروه و نگرمثبت یشناسروان بر یمبتن مداخله برنامه یاثربخش سهیمقا عنوان تحت( 3101) كوزادهيندیگری 

 بوده اثربخش مواد به وابسته افراد یآورتاب یارتقا در یآدلر یرواندرمان و نگرمثبت یرواندرمان داد نشان مواد به وابسته افراد یآورتاب

های افراد در فرآیند های فرد و استفاده از قابليتها و داشتهنگر بر تواناییشناسی مثبت. با توجه به تمركز روان(3104)صداقتی،  است

فوق در  های اجتماعی گام مهمی در بهبود مولفهمهارترسد كه بتواند با كار بر روی های مثبت، به نظر میان و تمركز آن بر نگرشدرم

 اندیشیمثبت آموزش آیاكه  ی می باشداساسسوال  نیپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به انوجوانان باشد، با توجه به آنچه كه ذكر شد، 

 است؟ اثربخشساله  31تا  31اجتماعی نوجوانان  هایمهارت بر یگروه

 

 روش پژوهش
آزمون با گروه كنترل نابرابر( بود كه با هدف بررسی اثربخشی پس -آزمونآزمایشی )طرح پيشهای  نيمه پژوهش حاضر از نوع پژوهش

آموزان  پسر ن پژوهش شامل تمامی دانشهای اجتماعی نوجوانان انجام شد. جامعه آماری ایاندیشی بر مهارتهای مثبتآموزش مهارت

در مدارس این شهر به تحصيل اشتغال داشتند.طبق اطالعات اخذ  3104-01مقطع متوسطه اول شهر مشهد بود كه در سال تحصيلی 

ه جامعه نفر بود ك 011111آموزان مقطع متوسطه اول شهر مشهد برابر با شده از اداره كل آموزش و پرورش شهر مشهد تعداد كل دانش

آموزان پسر نفر از كليه دانش 51نفر را تشكيل داد. نمونه آماری، شامل  314511ها، یعنی تعداد درصد آن  4023آماری این پژوهش 

در مدارس این شهر مشغول به تحصيل بودند. این تعداد حجم نمونه  3104-01دبيرستانی دوره اول شهر مشهد بود كه در سال تحصيلی 

ه بگيری نفره آزمایش و كنترل جایگزین شدند. روش نمونه 01گيری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه به روش نمونه

تصادفی انتخاب و سپس از بين  صورت بهناحيه دو( ه )گانه شهر مشهد، یک ناحينواحی هفت نيباول از  مرحلهبود كه در  صورت این

بر روی صد نفر  های اجتماعی نوجوانانپرسشنامه مهارتدبيرستان پسرانه گزینش شد. سپس  0ناحيه،  ی دولتی دوره اول اینهارستانيدب

نفر از كسانی  51كردند اجرا و آموزان كه داوطلب شركت در پژوهش بودند و روزانه بيش از سه ساعت از فضای مجازی استفاده میاز دانش

كسب كرده بودند انتخاب، و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و كنترل تقسيم  ماعیهای اجتپرسشنامه مهارتكه كمترین نمره را در 

 شدند.  

 

                                                           
1- Rashid & Seligman 

2- Csikszentmihalyi 
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 ابزار سنجش

 (TISSن )هاي اجتماعي نوجواناپرسشنامه مهارت

ای است كه آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر گزینه ششعبارت  10حاوی ( 3000) های اجتماعی ایندربيتزن وفوسترپرسشنامه مهارت

عبارت  51نسخه اصلی این سياهه دارای . نمایدكند ابراز میمی "هميشه صدق"تا  "اصال صدق نمی كند"ای های از گزینهعبارت در دامنه

دارد كه عبارتند از  اسيرمقیپرسشنامه دو ز نی(. ا۲۲است كه یک عبارت به دليل عدم انطباق با فرهنگ ایران حذف شد )عبارت شماره 

های . هر عبارت دارای شش گزینه است. در گزینهیو ناسازگار اجتماع یمنف یو بخش رفتارها یثبت و سازگار اجتماعم یبخش رفتارها

؛ سه() تا حدی درست است؛ دو() كمی درست است؛ یک() خيلی كم درست است؛ صفر() مثبت نمره مربوط به گزینه اصال درست نيست

است. بخش  معكوس گذاریمنفی روش نمره های. در گزینهباشدمیپنچ( ) ستچهار( و هميشه درست ا) بيشتر اوقات درست است

و بخش  10و  13، 17، 14، 15، 11، 11، 00، 03، 01، 04، 05، 33، 37، 34، 33، 0، 7، 1، 1 رفتارهای مثبت شامل عبارات شماره

های نحوه ارزیابی مهارتاست.  11و  13، 07، 01، 03، 01، 30، 35، 31، 30، 31، 3، 4، 5، 0، 3رفتارهای منفی شامل عبارات

های اجتماعی باال است اش باالتر از ميانگين باشد دارای مهارتاجتماعی هر فرد توسط این پرسشنامه بدین صورت است كه اگر فردی نمره

ت به عنوان ميانگين در نظر بر اساس استاندارد تس 03های اجتماعی پائين دارد. الزم به ذكر است كه نمره و اگر پائين تر باشد مهارت

های گزارش شده است. روایی همگرایی پرسشنامه مهارت 01/1( 3000اعتبار این سياهه توسط ایندربيتزن و فوستر ). گرفته شده است

ه سنجی و های جامعهای متفاوت مقایسه آن با اطالعات ارزیابی خویشتن، ارزیابی همساالن و دادهبه شيوه اجتماعی ایندربيتزن و فوستر

اجتماعی و دیگر -های اجتماعی و مطلوبيت اجتماعی، وضعيت اقتصادیروایی تشخيص آن به وسيله بررسی همبستگی بين نمرات مهارت

ص ابزارهای مداد كاغذی به وسيله ایندربيتزن و فوستر مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج به دست آمده داللت بر روایی همگرا و روایی تشخي

آموزان دختر پایه دوم راهنمایی در شهر تهران برای دانش (3173) بول این پرسشنامه بوده است. پایایی این پرسشنامه را امينیقابل ق

گزارش كرده است. برای بخش مثبت این پرسشنامه ضریب پایایی با استفاده از  13/1و   73/1های مثبت و منفی به ترتيب برای گزاره

با استفاده از آلفای كرونباخ ( 3131به دست آمده است. ارجمندی ) 43/13برای بخش منفی ضریب پایایی  و  73/13آلفای كرونباخ 

به دست آورده است. پایایی این پرسشنامه كه توسط ایندربيتزن و فوستر طراحی شده است برای سنجش  35/1پایایی این پرسشنامه 

 ت. گزارش شده اس 33/1بوده و ثبات درونی  70/1بخش منفی 

 

 روش اجراي پژوهش
برای انجام پژوهش حاضر، ابتدا مجوزهای الزم از اداره آموزش و پرورش شهر مشهد اخذ گردید. سيس از بين هفت ناحيه آموزشی شهر 

گزینش های دوره اول این منطقه نيز دو دبيرستان به طور تصادفی مشهد به طور تصادفی یک ناحيه )ناحيه دو( انتخاب، و از بين دبيرستان

-آموزان این دو دبيرستان، صد نفر دانشای كه جهت معرفی طرح پژوهشی برای هر دبيرستان برگزار گردید، از كليه دانشگردید. در جلسه

كردند و تمایل خود را برای شركت در پژوهش اعالم نمودند، ساعت از فضای مجازی استفاده می 1آموز كه به گفته خودشان روزانه بيش از 

آوری و مورد ها جمعازمون قرار گرفتند. سپس پرسشنامهزمان مورد پيشای كه در یكی از مدارس ترتيب داده شد، به طور همسهدر جل

های اجتماعی كسب كرده بودند انتخاب و به ترین نمرات را در پرسشنامه مهارتنفر كه كم 51اموز، بررسی قرار گرفت و از این صد دانش

-هفته در روزهای پنج 33ر دو گروه ازمایش و كنترل جایگزین شدند. جلسات آموزشی گروه آزمایش نيز به مدت طور كامال تصادفی د

گونه مداخله روانشناختی دریافت نكرد. صبح در اتاقی در همان مدرسه برگزار شد و در این مدت گروه كنترل هيچ 33الی  0شنبه، ساعت 

گيری آماده گردید. شایان آزمون قرار گرفتند و نتایج جهت تحليل و نتيجهمان اتاق مورد پسدر پایان هر دو گروه به طور همزمان در ه

ذكر است كه جهت رعایت اصول اخالقی، در آغاز به اعضای گروه كنترل اطمينان داده شد كه چنانچه مداخله درمانی موثر واقع شود، آنان 

 بارت دیگر گروه كنترل در ليست انتظار قرار گرفت(.نيز در پایان تحت این درمان قرار خواهند گرفت )به ع

 

 نگرخالصه جلسات مداخله مثبت
( بود كه طی 0130نگر بر اساس پكيج آموزشی اوهانلون و برتولينو )نگر، برنامه آموزشی مثبتجاضر منظور از مداخله مثبتدر پژوهش 

 مات انجام شده در هر جلسه در زیر بيان شده است. ای از اقداریزی و اجرا شد. خالصهای برنامهدقيقه 01جلسه  33

 شرح جلسات جلسه
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 اول
نگر، انجام شناسی و بسته مثبتننگر، آشنایی اعضای گروه با یكدیگر و با مربی، توضيح روامعرفی برنامه آموزشی مثبت

 های مربوطه.تمرین

 دوم
و انجام تمرینات مربوط   (Pنگر، یعنی اصل هدف و معنا )مثبت؛ آشنایی با اولين بسته P. O. S. I. T. I. V. Eتوضيح بسته 

 به این اصل.

 سوم
روی انسان در مسير های پيشآشنایی بيشتر با اصل هدف و معنا. بررسی شناخت افراد درباره هدف و معنای زندگی و چالش

 زندگی.

 چهارم

های افراد در خصوص نگاه مثبت داشتن به وارهوی شناخت(، كار بر رOنگر، یعنی اصل خوشبينی )آشنایی با دومين اصل مثبت

های های اجتماعی آنان، انجام تمرینهای دوره نوجوانی( در جهت افزایش مهارتهای زندگی )با تاكيد بر بحرانمصاعب و رنجش

 اصل خوشبينی.

 پنجم
( با انجام Sاصل ارتباطات و شبكه اجتماعی ) ادامه بحث خوشبينی و انجام تمرینی در این رابطه. آشنایی با سومين اصل، یعنی

 هایی بيشتر در این زمينه.تمرین

 ششم

آشنایی بيشتر با اصل شبكه و ارتباطات اجتماعی.  از آنجا كه شروع دروه نوجوانی سبب كاهش روابط اجتماعی و افزایش 

شود تاكيد بر ظاهری بدن( در نوجوانان میهای های خاص در بدن و عدم تناسب اندامهيجانات منفی )به دليل ترشح هورمون

 هایی در این زمينه.تواند تاثير مثبتی بر هيجانات و نگرش آنان داشته باشد. انجام تمرینحفظ و افزایش روابط اجتماعی می

 هفتم

(. از آنجا كه ایمان و تكيه بر یک قدرت مطلق كه Iی  )و قدردان یارزاصل سپاسگ یعنینگر، اصل بسته مثبت نيبا چهارم ییآشنا

گردد، سپاسگزاری از او بخاطر نعمات زیادی كه به ما عنایت داشته همانا خدای قادر است سبب تسكين روحی و روانی انسان می

 .یارزل سپاسگهای اصنیانجام تمرهای زندگی سوق دهد. تواند نگرش افراد را از مصاعب زندگی به سمت زیباییاست نيز می

 هایی در این زمينه.آشنایی بيشتر با اصل سپاسگزاری و قدردانی با انجام تمرین هشتم

 نهم
های اصل مثبت حرف ( و توجه به هيجانات مثبت، انجام تمرینT) آشنایی با پنجمين اصل بسته، یعنی اصل مثبت حرف زدن 

 زدن.

 دهم

های مربوط (، و انجام تمرینI,V,Eهای داوطلبانه و ورزش )اصول ثروت، فعاليتنگر، یعنی آشنایی با سه اصل آخر بسته مثبت

های های زندگی )بحراناوری در برابر سختیپذیری و تاببه این اصول. چرا كه این اصول نيز از عوامل اساسی در افزایش انعطاف

 باشند.دوره نوجوانی به ویژه بحران هویت( و افزایش هيجانات مثبت در انسان می

 آزمون، مرور كل مطالب، نظرسنجی نهایی و اختتاميه.گرفتن پس یازدهم

 

 

 روش تجزيه و تحلیل آماري
 مشخصات تعيين استفاده شد. برای  استنباطی و توصيفی هایو آزمون 01نسخه  SPSSافزار نرم از تحليل اطالعات در این پژوهش جهت

 و شاهد و آزمایش گروه دو تفاوت منظور بررسی و به معيار(انحراف  و ميانگين و فراوانی عتوزی آمار توصيفی )جداول از شناختیجمعيت

 گردید.  ( استفاده (MANCOVAكواریانس چندمتغيری   تحليل آزمون از تحقيق هایفرضيه داریتعيين معنی

 

 يافته ها
درصد( در گروه كنترل  41نفر ) 01روه آزمایش و درصد( در گ 41نفر ) 01نفر شركت كننده در پژوهش  51در این پژوهش، از كل 

 اند. جایگزین شده

 

 ها. فراواني و درصد فراواني مربوط به تحصیالت آزمودني1جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی پایه تحصيلی

  41/10 41/10 31 پایه اول

 41/10 11/1 30 پایه دوم
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 311 17/41 34 پایه سوم

 -- 311 51 كل

 

 30درصد( در پایه اول،  41/10نفر ) 31آموز شركت كننده در پژوهش، نفر دانش 51العات ارائه شده در جدول فوق، از كل بر اساس اط

 باشند. درصد( در پایه سوم دبيرستان مشغول به تحصيل می 41/17نفر ) 34درصد( در پایه دوم و  11نفر )

 تماعيهاي اجهاي توصیفي مربوط به متغیر مهارت. آماره2جدول 

 حداقل مرحله گروه
حداك

 ثر
 انحراف معيار ميانگين

 آزمایش
 51/7 10/73 01 07 آزمونپيش

 00/3 11/01 331 50 آزمونپس

 كنترل
 74/7 35/74 30 11 آزمونپيش

 13/7 35/74 00 11 آزمونپس

شود، در گروه آزمایش ميانگين و انحراف ده میكه مشاهدهد. چنانهای اجتماعی را نشان میهای توصيفی متغير مهارتجدول فوق آماره

به دست آمد كه بيانگر  00/3و  11/01آزمون برابر با ، و در مرحله پس51/7و  10/73آزمون برابر با معيار نمرات افراد در مرحله پيش

كنترل نيز ميانگين و انحراف معيار باشد. در گروه آزمون میآزمون نسبت به مرحله پيشهای اجتماعی در مرحله پسافزایش ميزان مهارت

 محاسبه شد.  13/7و  35/74 آزمون برابر با؛ و در مرحله پس74/7و  35/74ازمون برابر بانمرات در مرحله پيش

 

 هاي پژوهش  بررسي فرضیه
این روش )تحليل كواریانس توان از های پژوهش میهای تحليل كواریانس تایيد شد، برای بررسی فرضيهفرضبا توجه به اینكه تمامی پيش

 چند متغيره/ مانكوا( استفاده نمود كه نتایج در جداول زیر ارائه شده است. 

در نوجوانان موثر هاي اجتماعي شي بر بهبود مهارتانديهاي مثبتفرضیه اصلي پژوهش حاکي از اين بود که آموزش مهارت

 است. 
گزارش شده  5 راهه در متن مانكوا استفاده شده است. نتایج این بررسی در جدول برای بررسی این فرضيه از آزمون تحليل كواریانس یک

 است. 

هاي آزمايش و کنترل هاي اجتماعي گروهآزمون مهارت. نتايج تحلیل کواريانس يک راهه در متن مانکوا بر روي میانگین نمره پس3جدول

 آزمونبا کنترل پیش

 سطح معناداری F تميانگين مجذورا DF مجموع مجذورات متغير
اندازه 

 اثر

 40/1 113/1 03/333 14/3514 3 14/3514 هاي اجتماعيمهارت

 

بسيار كوچكتر است. لذا، با  13/1آمده در مقایسه با سطح معناداری آلفا مشخص است، سطح معناداری به دست 1همان طور كه در جدول

(. به p<13/1داری وجود دارد )های اجتماعی تفاوت معنیز لحاظ مهارتآزمون، بين اعضای گروه آزمایش و گروه كنترل اكنترل پيش

آندیشی های مثبتعبارت دیگر، با توجه به ميانگين نمرات اعضای گروه آزمایش نسبت به ميانگين نمرات گروه كنترل، آموزش مهارت

 40/1های اجتماعی برابر با وزش نيز برای مهارتهای اجتماعی اعضای گروه آزمایش شده است. ميزان تأثير این آمموجب افزایش مهارت

های اجتماعی نوجوانان مربوط به تاثير مداخله گروهی آموزش آزمون مهارتهای فردی در نمرات پسدرصد تفاوت 40باشد. یعنی می

 گردد.  باشد. بنابراین فرضيه اول تأیيد میاندیشی میمثبت

  

 هاي اجتماعي و منفيزمون مهارتآ. میانگین نمرات تعديل شده پس4جدول 
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 انحراف استاندارد ميانگين گروه متغير

 های اجتماعیمهارت
 340/1 01/04 آزمایش

 340/1 31/74 كنترل

 

تر از ميانگين ( پس از تعدیل نمرات، بيش01/04های اجتماعی گروه آزمایش )شود ميانگين نمرات مهارتمالحظه می 5 چنانكه در جدول

-های اجتماعی نوجوانان میبر افزایش مهارتاندیشی های مثبتآموزش مهارت( بوده است كه خود گواه تأثير 31/74كنترل ) نمرات گروه

 باشد. 

 

 بحث و نتیجه گیري
. همان طور "های اجتماعی نوجوانان اثربخش استاندیشی بر بهبود مهارتهای مثبتمهارتآموزش"فرضيه پژوهش حاكی از این بود كه 

-های اجتماعی تفاوت معنیدر فصل قبل مشخص شد، با كنترل پيش آزمون، بين اعضای گروه آزمایش و گروه كنترل از لحاظ مهارتكه 

-داری وجود دارد. به عبارت دیگر، با توجه به ميانگين نمرات اعضای گروه آزمایش نسبت به ميانگين نمرات گروه كنترل، آموزش مهارت

های اجتماعی های اجتماعی اعضای گروه آزمایش شده است. ميزان تأثير این محاسبه برای مهارتایش مهارتاندیشی موجب افزهای مثبت

های اجتماعی نوجوانان مربوط به تاثير آزمون مهارتهای فردی در نمرات پسدرصد تفاوت 40درصد بود. به این معنی كه،  40برابر با 

 این فرضيه اول تأیيد گردید.   اندیشی بوده است. بنابرمداخله گروهی مثبت

(؛ 3103(؛ قاسمی )3103نژاد و رجبی مقدم )(؛ مهری3103های؛ باباميری و همكاران )این یافته در پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

؛ (3101(؛ نيكوزاده، برجعلی، اسكندری، سهرابی، دالور )3101(؛ شاهنگيان، ميبدی و پيامبری )3101جباری، شهيدی و موتابی )

( و 3104؛ به نقل از صداقتی، 0131) ؛ دوكری واستپتو(3101؛ به نقل از عليپور، 0113) سیوید(؛ 3101وجدانی، گلزاری و برجعلی )

 باشد. جهت میسو و هم( هم0135، به نقل از راشيد و سليگمن، 0131رنر، شوارتز، پيترز، هيوبرز )

نگر كه در جلسات آموزشی مورد تاكيد قرار گرفت، به طور های رویكرد مثبته تكنيکتوان اینگونه بيان كرد، كدر تبيين این فرضيه می

هایی كه در جلسات های اجتماعی و نيز كاهش رفتارهای ضد اجتماعی اثربخش واقع شده است، تكنيکمعناداری بر افزایش مهارت

شبكه اجتماعی و ارتباطات، سپاسگزاری و قدردانی، مثبت  آموزشی مورد تاكيد قرار گرفت عبارت بودند از: هدف و معنا، خوشبينی، اصل

ها پيامدهایی از قبيل: تمركز بر هدف، عواطف مثبت، یادآوری و ثبت های داوطلبانه، ورزش. این تكنيکحرف زدن، اصول ثروت، فعاليت

ه دیگران و پرورش صميمت را به دنبال رسانی بها و دستاوردها و استعدادها، حمایت اجتماعی، كمک و خدمتها، شناخت موهبتموفقيت

شود، این پيامدها تاثير مستقيمی بر عواطف مثبت در روابط بين فردی دارند، به اندیشی محسوب میدارد كه از اهداف اصلی آموزش مثبت

-عارض مستقيم قرار میاندیشی در تها و پيامدهای آموزش مثبتطوری كه، روابط اجتماعی ناسازگار عواطف منفی توام با آن با تكنيک

یابد. ها و پيامدهای آموزشی قرار گرفته و افزایش میهای رفتارهای مثبت اجتماعی تحت تاثير تكنيکگيرد، و سپس آهسته آهسته مولفه

این روابط  آندیشی نام برد كه در تعارض مستقيم با روابط ناسازگار اجتماعی است كهتوان از تكنيک خوشبينی در مثبتبه عنوان نمونه می

باشد و همين تعارض و تمرین و تكرار برای خوشبينی موجب كاهش رفتارهای و رفتارهای ناسازگار از نتایج بارز دوره نوجوانی و بلوغ می

ه های فعاليت داوطلبانه و ارتباطات و شبكها یا تكنيکگردد. این آموزشهای اجتماعی میاجتماعی ناسازگار و به طبع آن افزایش مهارت

شود فرد با یک سری از افكار گردد، مراجع در تماس همدالنه با محيط خود قرار گيرد، این تماس همدالنه موجب میاجتماعی موجب می

گيرد به منفی همچون، برچسب زدن، تفكر همه یا هيچ، ذهن خوانی و. . . مواجه شود و با آنها به مقابله برخيزد، بدین گونه فرد یاد می

ه یا هيچ از دیدگاهی ميانه استفاده نماید تا این افكار منفی قدرت خود را در برانگيختن رفتارهيا اجتماعی نامناسب از دست جای تفكر هم

چنين های خویش استفاده كند، و. . . . این مداخله آموزشی همخوانی از قراین و مدارک موجود برای استداللچنين به جای ذهنبدهد. هم

گردد فرد بتواند افكار خودآیند منفی و خطاهای شناختی را با ها باعث میها، استعدادها و دستاورديک شناخت موهبتیا استفاده از تكن

گيری در روابط اجتماعی استفاده نماید و افكار ها و نتيجهگيریكنترل كند و به جای آنها با استفاده از سابقه واستعدادها برای تصميم

-توان اینگونه بيان كرد كه تكنيکاندازهای رفتارهای ناسازگار هستند مغلوب كند. در كل میناختی را كه راهخودآیند منفی و خطاهای ش

 شود. های اجتماعی میاندیشی باعث كاهش چشمگير و معنادار رفتارهای ناسازگار اجتماعی و به طبع آن افزایش مهارتهای آموزش مثبت
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روه كنترل و گروه آزمایش، محدودیت زمانی و عدم وجود شرایط مناسب برای برگزاری یک دوره عدم توانایی محقق در همتاسازی كامل گ

شود پيگيری دو یا سه ماهه جهت بررسی تداوم تاثير درمان در طول زمان از جمله محدودیت های این پژوهش بود. در نهایت پيشنهاد می

سی تداوم تاثير درمان در نظر گرفته شود. همچنين پژوهشگران در های آتی یک دوره پيگيری دو تا شش ماهه جهت برردر پژوهش

ها اوال به ها دقت نمایند و سودمندی این روششناختی جهت همتاسازی بيشتر آزمودنیانتخاب اعضای گروه نمونه به متغيرهای جمعيت

ها در طول زمان رار گيرد تا از صحت یافتهصورت طولی و ثانيا در مقایسه با سایر رویكردهای درمانی/ آموزشی دیگر مورد پژوهش ق

های معتبر دیگر مانند های آتی جهت بررسی متغيرهای مورد نظر عالوه بر پرسشنامه از روشاطمينان بيشتری حاصل گردد و  در پژوهش

ش، مدارس، مراكز مشاوره و توان در اختيار اداره آموزش و پرورمصاحبه و مشاهده نيز استفاده گردد. نتایج حاصل از این پژوهش را می

آموزان و نوجوانان قرار داد تا از نتایج آن در جهت ارتقای بهزیستی نوجوانان استفاده گردد. این مقاله برگرفته سایر نهادهای مرتبط با دانش

كه مرا در راه انجام این پایان می باشد كه بر خود الزم می دانم از همه عزیزانی  فائزه احمدیاز پایان نامه مقطع كارشناسی ارشد اینجانب 

 نامه یاری نمودند تشكر و قدردانی می نمایم. 

 

 منابع
 با مقابله های سبک بين رابطه (. بررسی1931باباميری، محمد؛ وطن خواه، محمد؛ معصومی، حسين؛ نعمتی، مرضيه و درویشی، مهسا. )

اهواز. مجله  شهر اعتياد ترک های كلينيک به كننده مراجعه تادمع افراد در شادكامی با اميدواری  منفيو خودآیند افكار استرس،

 (..48) 11علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی زنجان، 

 افزایش و ناكارآمد هاینگرش كاهش در نگر گروهیمثبت ی مداخله (. اثربخشی1939شهریار؛ موتابی، فرشته. ) مهسا؛ شهيدی، جباری،

 (.8) 6ه روانشناسی بالينی، نوجوان. مجل دختران شادكامی ميزان

 (.7) 1(. اینترنت و تغييرات هویتی. فصلنامه انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 1941ذكایی، محمدسعيد و خطيبی، فاخره. )
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