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 دختر آموزان دانش اجتماعی سازگاری بر اندیشی مثبت های مهارت آموزش اثربخشی

 

 1مریم شاکرمی حسنوند

 دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، پیام نور واحد کرج، کرج، ایران نویسنده مسئول: 1

 

 2محمد سعید مردوخی

 کرج، ایرانپیام نور واحد کرج، دانشگاه ،  گروه روانشناسیاستادیار   2

 
 

 

 

 چکیده 
دانش آموزان دختر  یاجتماع یبر سازگار یشیمثبت اند یآموزش مهارت ها یهدف از این پژوهش تعیین اثربخش

آزمون بود. نمونه آزمون، پسروش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش. بود مقطع متوسطه اول شهرستان خرم آباد

آباد در دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر خرم یهکل دسترس از بیننفر بودند که به روش  30پژوهش 

(. ابزار نفر 15در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند )هر گروه  ؛ وانتخاب شدند 1397-1396 یلیسال تحص

 یدرش یشیجلسه مداخله مثبت اند 14( بود. گروه آزمایش 1968بل ) یاجتماع یپژوهش پرسشنامه سازگار

نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیره  .ای دریافت نکردو گروه کنترل مداخله ندافت نموددریرا ( 2008)

 یسازگار یشمؤثر بوده و موجب افزای اجتماع یبر سازگار یشیمثبت اند یهانشان داد که آموزش مهارت

 شده است.در دانش آموزان دختر متوسطه اول  یاجتماع

 

 دانش آموزان، یاجتماع یگارساز یشی،مثبت اندواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
 یسالگ 12تا  10از  یمرحله انتقال ینقرار دارد، ا یمهم نوجوان یاربس یدوره یسالو بزرگ یکودک یدوره ینافراد ب یتحول روان یدر چرخه

مرحله،  ینا کندیال جدا مساست که کودک را از بزرگ یقیعم ییراتدوره تغ ی. نوجوانشودیتمام م یسالگ 22 یال 18آغاز و در حدود 

 ی،و موتاب یدیشه ی،است )جبار یو دگرگون ییرتغ یدوره یواقع یو به معنا شودیرا شامل م یو شناخت یجانیه ی،، اجتماعیستیرشد ز

 ملرا شا یسالگ 14تا  11دوره  ین: اینوجوان یلاوا نماید،یم یمتقس یزمتما یرا به سه دوره ینوجوان یدوره (1390) 1(. برک1393

را شامل  یسالگ 18تا  14دوره  ین: ایاواسط نوجوان. است یادز یو سرعت رشد جسمان رسدیبه رسش م یو در آن فرد ازنظر جنس شودیم

تنها ازنظر ظواهر و در آن فرد نه شودیرا شامل م یسالگ 21تا  18دوره  ین: ای. اواخر نوجوانشودیکامل م یبلوغ ییراتو در آن تغ شودیم

دوره از  یندر ا یبررسازجمله موضوعات قابل (.1390)برک،  کندیم یدامشابه آنان پ یتیساالن وضعبزرگ یهانقش یرشپذ زنظرلکه اب

 .است سازگاری اجتماعی یزندگ

 یع ارضااطراف به نف یطمح ییرتغ یاو  یاجتماع یطوفق دادن خود با مح یتالش فرد برا یبه معن یزن یاجتماع یاساس سازگار ینبر ا

بوده و محصول تالش هوشمندانه  یگراناز نوع تعامل فرد با د یانعکاس یاجتماع یسازگار (.2،2009)کمپلخود است  یها یزشو انگ یازهان

راد،  یو شرف یارمحمدیانعملکرد در آن نقش هاست ) یو نحوه  یاجتماع یطاز نقش خود در مح یترضا یانتعادل م یجادفرد در ا

سو و آموزه  یکفرد از  یهایو توانائ یتشخص یانم یتعادل یتوضع یرتحت تأث یادیبه نسبت ز یاجتماع یوست که سازگارر ین(. از ا1390

 ،3ینبرگه؛ به نقل از استا1975) یواناست که مطابق با نظر سال یلدل یناست. به هم یگر،د یاز آن در سو یو انتظارات ناش یفرهنگ یها

 یفرهنگ یو آموزه ها یدر بستر تعامالت اجتماع واست  یآموختن یمهارت یاجتماع یر مشخص سازگارو به طو یطبا مح ی( سازگار1992

خود و  یالتتما یانالزم، بتوانند م یبود که افراد با آموزش و کسب مهارت ها یدوارتوان ام یم یثح ینقابل اکتساب و رشد است. از ا

 معقول برسند. یو عاطف یاجتماع گاریساز یکبه  یتاز بحران ها گذر نموده و در نها یحتعادل برقرار ساخته، به طور صح یالزامات اجتماع

انسان کردند و در عوض توجه محض  هاییتوانمند ینظران و پژوهشگران توجه خود را صرف بررسگرا صاحبمثبت یشناسبا ظهور روان

 یو فاتح یبهرام ادی،اعتم ی،پرداختند )ملک یقدردان ینی،بخوش ،یتمعنو یدچون ام ییهاسازه یافراد به بررس یتصورات منف یابه تجارب 

است  یشناختروان یستیو بهز یتعامل در زندگ ی،شاد یشافزا یقاحساسات مثبت از طر یشمثبت افزا یشناس(. هدف روان1394زاده،

 و هایاست که به افراد کمک کند توانمند مثبت نگر در عمل به دنبال آن یشناس(. روان4،2012و پن یوانسکیجانسون، پارکس، ا یر،)ما

 یا یدرمان یهامثبت شامل روش یشناسمداخالت روان(. 1389یو،)ر یابنددست  یخود را پرورش دهند تا به سالمت روان هاییستگیشا

 ئمراد و بهبود عالاف یستیمثبت، شناخت و ادراک مثبت، باال بردن بهز یاحساسات مثبت، رفتارها یجمنظور تروبه یعمد هاییتفعال

مثبت نگر به نگرش و تفکر مثبت، توسعه احساسات مثبت، توجه به  یشناس(. توجه روان2009، 5یبومیرسکیو ل یناست )س یافسردگ

از منظر  ین(. همچن2014 ،6یگمنو سل یداست )رش یزندگ یمعنا یمثبت و ارتقا یجانه یشبر افزا یدنقاط قوت و پرورش استعدادها، تأک

ها کمک کنند تا بتوانند به آن یدکنند بلکه با یدداشتن مشکالت مردم کار و تأکفقط بر ثابت نگه یدشناسان نبامثبت نگر، روان یناسشروان

 سازاری اجتماعیبتواند بر  یکردرو ینا رسدیبه نظر م ین( بنابرا1392و همکاران،  یداشته باشند )جبار یترو کامل تریشادتر، غن یزندگ

دانش  یاجتماع یبر سازگار یشیمثبت اند یآموزش مهارت ها یاثربخش یینتعلذا مطالعه حاضر در راستای هدف رگذار باشد. مثبت اث

مثبت  یآموزش مهارت هاانجام شد و به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا  آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان خرم آباد

 موثر است؟  زان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان خرم آباددانش آمو یاجتماع یبر سازگار یشیاند

 

 روش پژوهش
دانش  یهپژوهش را کل ی. جامعه آماریدبا گروه کنترل استفاده گرد یگیریآزمون و پپس آزمون،یشپ یشیآزما یمهپژوهش، از طرح ن یندر ا

 یک مدرسهان دخترانه یرستاز دب می دادند.  تشکیل1397-1396 یلیآموزان دختر دوره متوسطه اول شهر خرم آباد در سال تحص

                                                           
1 . Berk 
2 . Campbell 
3 . Steinberg 
4 . Meyer, Johnson, Parks, Iwanski & Penn 
5 . Sin & Lyubomirsky 
6 . Rashid  & Seligman 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

نفر( گمارده شدند. مالک ورود به نمونه  15) هر گروه  یشدر دو گروه کنترل و آزما یصورت تصادفبه انتخاب و نفر 30دسترس، صورت به

خروج از نمونه  یهات؛ و مالکبا برنامه جلسا یبرنامه کالس یهماهنگ ییمند به شرکت در پژوهش، تواناپژوهش عبارت بودند از: عالقه

زمان در ها، شرکت همآموزش مهارت ینداثرگذار در فرا یجسمان یا یروان ختاللارتباط در گروه، داشتن ا یبرقرار ییپژوهش: عدم توانا

 ابزار پژوهش شامل پرسش نامه زیر بود.  .یگرد یدر جا یامشاوره یاو  یدرمانجلسات روان

 یسازگار ی،شغل یدر خانه، سازگار یمؤلفه سازگار 5 یشده و دارا( ساخته1968نامه توسط بل )پرسش ینا بل: ینامه سازگارپرسش

)واربا و  باشدی)نمره صفر( م یر( و خیک)نمره  یسؤال بل 160 ی. کل آزمون داراباشدیم یاجتماع یو سازگار یعاطف یسازگار ی،تندرست

زاده و امام یکائیلیسؤال دارد استفاده شد. در پژوهش م 32که  یاجتماع یسازگار اسیپژوهش حاضر از خرده مق در(. 1،2007همکاران

 یاییبه دست آمد. در پژوهش حاضر پا 80/0آن  ییو روا 84/0کرونباخ  یبه روش آلفا یاجتماع یسازگار یاسکل خرده مق یایی( پا1387)

 بدست آمد. 81/0کرونباخ  یکل به روش آلفا

منتشرشده از سوی منابع علمی معتبر، اقدام به  یاو مقاله یااول، پژوهشگر با استفاده از اطالعات کتابخانه در مرحلهدر این پژوهش 

آزمون( در اجرای پیش)کرد  موردنیازپرسشنامه  دوها، به تکثیر و انتخاب نمونه یریگ. در مرحله دوم، پس از نمونهنموداطالعات  یآورجمع

جلسه مداخله مثبت  14ه انجام . در مرحله سوم، پژوهشگر ببودن اطالعات به دانش آموزان اطمینان داده شداین مرحله در مورد محرمانه 

استخراج و وارد  نامهپرسشی حاصل از هادادهو درنهایت  آزمون از دانش آموزان گرفته شد؛( پرداخته و سپس پس2008) اندیشی رشید

 جلسات آموزش به شرح زیر بود.شد و تحلیل انجام پذیرفت. خالصه  افزارنرم

 (2009جدول. شرح مختصرجلسات درمانی مثبت اندیشی)رشید، عنوان جلسه

 فقدان منابع مثبت افسردگی را تداوم می بخشد. جهت گیری 1

 نقش غیبت یا فقدان هیجانات مثبت، توانمندی ها، منش ومعنا در تداوم افسردگی بحث می شود. -1

 ت، نقش درمانگر و مسئولیت های مراجعان و پیش آزمون بحث می شود.چارچوب روان درمانی مثب-2

 توانمندی های خاص را تعیین کنید. تعهد 2

مراجعان توانمندی های خاص خودشان را از مقدمه مثبت تعیین و موقعیت هایی که این توانمندی -1

 به آن ها کمک کرده را بحث می کنند.

 نا بحث می شود. سه مسیر منتهی به شادکامی، لذت و مع -1

 پرورش توانمندی های خاص و هیجانات مثبت  تعهد/ لذت 3

رشد توانمندی های خاص بحث می شود، مراجعان برای شکل دادن رفتارهای خاص، عینی و قابل -1

 دسترس آماده می شوند. 

 نقش هیجانات مثبت در بهزیستی بحث می شود.-2

 خاطرات خوب در برابر خاطرات بد لذت 4

 قش خاطرات خوب و بد در بهزیستی بحث می شود.ن -1

 تشویق مراجعان به بیان  احساسات توام با خشم و تلخی -2

 بخشش لذت/ تعهد 5

معرفی بخشش به عنوان ابزاری که خشم  و تلخی را به احساسات خنثی وحتی برای برخی افراد به 

 هیجانات مثبت تبدیل کند.

نوان تشکر مورد بحث قرار می گیرد وخاطرات خوب و بد گذشته با تاکید بر قدردانی: قدردانی به ع لذت/ تعهد 6

 قدردانی برجسته می شوند.

 بررسی میان دوره ای درمان   7

 مرور تکالیف وتمرین های جلسات قبل

 بازخورد و بررسی اهداف 

                                                           
1 . Warbah 
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 قناعت در برابر پیشینه سازی معنا/ تعهد 8

 ار می گیرد.قناعت در برابر پیشینه سازی مورد بحث قر

 خوش بینی و امید لذت 9

مراجعان به فکر کردن در یک بازه زمانی در یک کار مهم شکست خورده اند و زمانی که توسط یک 

شخص پذیرفته نمی شوند، هدایت می شوند.  سپس از مراجع خواسته می شود وقتی که یک در بسته 

 می شود چه درهای دیگری باز می شود. 

 ق و دلبستگیعش تعهد/ معنا 10

 از مراجعان دعوت می شود که به شناسایی توانمندی خاص افراد در برابر افراد معنا بحث شود. 

 شجره نامه توانمندی ها: اهمیت توانمندی ها بحث می شود.  معنا 11

ی می لذت همراه با تانیلذت همراه با تانی به عنوان آگاهی از لذت و ایجاد عمدی آن در گذشته معرف لذت  12

 شود.

موهبت زمان: راه های استفاده از توانمندی های خاص برای پیشنهاد موهبت زمان در خدمت شخص  معنا 13

 دیگری خیلی بیشتر از خودش

مفهوم زندگی کامل که از لذت، تعهد ومعنا را منسجم می سازد، بحث می شود. پیشرفت جلسات قبل،  انسجام 14

 جمع بندی و پس آزمون

 
 و میل با هانامهپرسش کردن تکمیل گروهی، ایمشاوره برنامۀ جلسات در اعضا داوطلبانۀ حضور شامل پژوهش این در اخالقی مالحظات

 محرمانه نشود، مدرسه هایبرنامه و معلم تدریس مزاحم کهیطوربه مشاوره جلسات اجرای برای مناسب ریزیبرنامه اعضا، توسط رغبت

آمده دستهای بهوتحلیل دادهجهت تجزیه 22نسخه  SPSS افزاردر پژوهش حاضر از نرم .بود پژوهش در افراد نام و اطالعات ماندن

ها استفاده تحلیل کوواریانس تک متغیره جهت آزمون فرضیه ها و مفروضات آماری، از آزمونو متناسب با سطح سنجش داده استفاده شد

 شد.

 

 یافته ها

. آمار توصیفی مربوط 1در جدول  نفر نیز در گروه آزمایش قرار گرفته اند. 15و کنترل نفر در گروه  15نفر حاضر در پژوهش،  30از میان 

به تفکیک برای دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله سنجش  یاجتماع یسازگاربه میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر 

گردد میانگین نمرات گروه کنترل در پس آزمون نسبت به طور که مالحظه می )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. همان

پیش آزمون تفاوت زیادی را نشان نمی دهد. درحالی که در گروه آزمایش، شاهد افزایش بیشتر نمرات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون 

است.همچنین  33/16و در پس آزمون برابر با  80/15 ی گروه کنترل در پیش آزمون برابر بااجتماع یسازگارهستیم. میانگین نمرات 

 باشد.می 06/17و در پس آزمون برابر با  53/14یش در پیش آزمون برابر با آزمای گروه اجتماع یسازگارمیانگین نمرات 

 و کنترلدر دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش  یاجتماع یسازگار . میانگین و انحراف استاندارد نمرات1جدول

انحراف  میانگین تعداد مرحله گروه متغیر

 استاندارد

 یاجتماع یسازگار

 کنترل
 5.505 15.80 15 آزمون شیپ

 5.601 16.33 15 آزمون پس

 آزمایش
 5.817 14.53 15 پیش آزمون

 5.535 17.06 15 آزمون پس
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 کنترل گروه آزمایش و  در گروه وزاندانش آم یاجتماع یسازگار مقایسه جهت کواریانس تحلیل نتایج .2جدول

 اندازه اثر سطح معناداری  Fمقدار  میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

 0.961 0.001 656.903 833.988 1 833.988 پیش آزمون

 0.452 0.001 22.256 28.255 1 28.255 گروه

    1.270 27 34.279 خطا

     29 872.300 کل

 

های آزمایش و کنترل، در پس در گروهدانش آموزان  یاجتماع یسازگار. نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات 2در جدول 

می باشد. از این رو  01/0است و سطح معنی داری آن نیز کوچکتر از  256/22بدست آمده برابر با  Fآزمون، نشان داده شده است. مقدار 

در پس آزمون،  شیآزماتر بودن میانگین نمرات گروه رض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. بر این اساس و با توجه به باالفرض صفر رد و ف

دانش آموزان دختر متوسطه  یاجتماع یسازگارموجب افزایش  موثر بوده و یشیمثبت اند یهامهارتمی توان نتیجه گرفت که آموزش 

 می شود. اول

 برای گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون یاجتماع یسازگارگین تعدیل شده .  نتایج میان3 جدول

 آزمایش کنترل 

 خطای استاندارد میانگین خطای استاندارد میانگین 

 292/0 67/17 292/0 72/15 یاجتماع یسازگار

 

و کنترل در  یشآزما یها-افراد گروه یبرا یکبه تفک یاجتماع یسازگار یرشده متغ یلتعد یها یانگینمربوط به م یجنتا .3در جدول 

برابر با  یشگروه آزما یو برا 72/15شده گروه کنترل برابر با  یلتعد یانگینبدست آمده م یجمرحله پس آزمون ارائه شده است. براساس نتا

 از گروه کنترل است. یشترب یششده نمرات گروه آزما یلتعد یانگینم شود یکه مشاهده م همانطوراست.  62/17

 حث و نتیجه گیری ب

 آباددانش آموزان دختر متوسطه اول شهر خرم یاجتماع یبر سازگار یشیمثبت اند یهاآموزش مهارت یاثربخش پژوهش حاضر باهدف

 1397-1396 یلیآباد در سال تحصدانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر خرم یهکل که شامل جامعه آماریانجام شد. بدین منظور از 

نتایج در گروه آزمایش در مرحله  نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. 15انتخاب شدند و در دو گروه  در دسترسنفر به شیوه  30تعداد ، بودند

 یاجتماع یو کنترل در سازگار یشگروه آزما یاجتماع ینمرات سازگار یانگینم ینکه بپس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون نشان داد 

 یهاگرفت که آموزش مهارت یجهتوان نت یدر پس آزمون، م یشنمرات گروه آزما میانگین بودن ترو با توجه به باالتفاوت وجود دارد،  

از  یشینفوق با مطالعات پ یافته شده است. دانش آموزان دختر متوسطه اول یاجتماع یسازگار یشموثر بوده و موجب افزا یشیمثبت اند

 دارد. یهمخوان( 2010، 1چنگ و چنگ هو،یی ؛1396جمله)دهقان نژاد و همکاران، 

 یهو سرما یاجتماع یبر سازگار یشیمثبت اند یآموزش مهارت ها ی( تحت عنوان اثربخش1396مطالعه  دهقان نژاد و همکاران)

وزش شهر هشتگرد نشان داد که آم یدولت یها یرستاندانش آموزان دختر سال اول دب یدختران نوجوان ناسازگار بر رو یروانشناخت

آن شامل  یمؤلفه ها یهدر کل یروانشناخت یهدانش آموزان مؤثر بوده و منجر به بهبود سرما ازگاریس یشبر افزا یشیمثبت اند یمهارت ها

و  یخود با عنوان نقش داشتن معنا در زندگ ی( در بررس2010) هو و همکارانییشود.  یم یو تاب آور ینی، خوشب ید، ام یخودکارآمد

و ارتباط  یخاص زندگ یهااز جنبه یتارتباط مثبت با رضا ینیبکه خوش یدندرس یجهنت یننوجوانان به ا یستیارتقاء بهزدر  ینیبخوش

 یشتریب یاز زندگ یتهستند سطح رضا ینبخوش یندهکه نسبت به آ ینوجوانان ینوجوانان دارد. به عبارت یشناختبا مشکالت روان یمنف
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مثبت نگر با  یشناسدارد. روان یارتباط منف یارتباط مثبت و با نشانگان شناخت یاز زندگ یتبا رضا یندگداشتن معنا در ز یندارند، همچن

و به توسعه  شودیم یو کاهش افکار منف سازگاریموجب بهبود  ینیببا آموزش خوش ینو همچن یداشتن معنا در زندگ یتبر اهم یدتأک

  .کندیمثبت کمک م یهاحالت

و پرورش استعدادها توانسته است در بهبود  هایبر توانمند یدمثبت نگر با تأک یشناسگفت که روان توانیپژوهش م ینا یجهنت یینتب در

هستند که  یناکارآمد از عوامل یهاو کاهش نگرش یشادمان یشمثبت و تفکر مثبت مؤثر باشد. افزا یجاناتاحساس و ه یشنفس و افزاعزت

اصالح افکار، استفاده از  یستن،و شاد ز یشادمان یشمثبت نگر بر افزا یشناسدر روان کهینست، با توجه به اروان افراد ا متدهنده سالنشان

 ی)مانند شادکام یشناختروان یهاحالت یشموجب افزا یمثبت گر یو جلسات آموزش یناتشده است، تمر یدتأک هاینقاط قوت و توانمند

لذا در نتیجه مجموع عوامل فوق الذکر موجب می شود، سازگاری اجتماعی  ها شده است.ورش آنو پر هاتوانمندیبر  یدو تفکر مثبت( تأک

دوره مزاحم از طرف پژوهشگران اشاره کرد. انتخاب دختران  یرهایبه مشکل کنترل متغ توانیپژوهش م هاییتاز محدودافزایش یابد. 

. با توجه شودیم محسوبپژوهش  ینا هاییتمحدود یگرپژوهش از د یجراا یآسان برا یریپذدسترس عدم با توجه به یزن یرستاندباول 

نوجوان و جوان کشور برگزار  یتجمع یبرا سازگاری اجتماعیدر جهت توسعه  یآموزش یهاکارگاه شودیم یشنهادپژوهش پ یجبه نتا

 دیگرنوجوانان پسر در  یژهواقشار جامعه به ریمشابه در سا یپژوهش گرددیم یشنهادپ یجنتا یشترب پذیرییمتعم یبرا ین. همچنگرددنم

 گیرد. پسر انجام  ودختر  یانو دانشجو مقاطع تحصیلی
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