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سازگاري اجتماعي و سرمايه  بر ي مثبت انديشيهامهارتآموزش  اثربخشي

  ختي دختران نوجوان ناسازگارشناروان

  3ايو جواد اژه 2، منصوره حاج حسيني1سمانه دهقان نژاد
  

  چكيده
اعي و سرمايه ي مثبت انديشي بر سازگاري اجتمهامهارتپژوهش حاضر باهدف شناسايي اثر آموزش 

–آزمونپيشچارچوب طرح  در و آزمايشيختي دختران نوجوان ناسازگار انجام پذيرفت، پژوهش از نوع شناروان

اول  سال دختر آموزاندانشگواه اجرا گرديد. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامي با گروه  آزمونپس
اي، دو دبيرستان انتخاب ه به روش تصادفي مرحلهشهر هشتگرد بود ك 93- 94هاي دولتي در سال تحصيلي يرستاندب

از نمرات پايين تر  نفر 60اي شامل از اجراي اوليه پرسشنامه سازگاري اجتماعي نمونه شده كسبنمرهشد و بر اساس 
در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. گرداوري  تصادفبهاز ميانگين، براي پژوهش برگزيده شده و 

 همكارانلوتاتزو ختيشناروانپرسشنامه سرمايه ان و آموزدانشاسطه دو ابزار، پرسشنامه سازگاري اطالعات به و
آزمون يشپابتدا هر دو گروه در  آزمونپس–آزمونيشپاجراي پژوهش و مطابق با طرح  منظور بهصورت پذيرفت. 

 مجدداً و ديشي قرار گرفتندي مثبت انهامهارتسنجيده شدند، سپس گروه آزمايش طي هشت جلسه تحت آموزش 
و از تحليل كوواريانس چند متغيره استفاده شد  هادادههر دو گروه به سنجش درآمدند. جهت تحليل  آزمونپسدر 
ختي نشان شناروانتفاوت معنادار ميان گروه آزمايش و گواه را در هر دو متغير سازگاري اجتماعي و سرمايه  يجنتا
آموزان ي مثبت انديشي بر افزايش سازگاري دانشهامهارتتوان گفت آموزش مي ). بر اين اساس>05/0p( داد

بيني و شامل خودكارآمدي، اميد، خوش هاي آنختي در كليه مؤلفهشناروانمؤثر بوده و منجر به بهبود سرمايه 
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  مقدمه

زندگي مستلزم سازگاري است و سازگاري جرياني است كه طي آن افراد براي وفق دادن 

 -كنند (ردهاي دورني خود با الزامات و بايدها و نبايدهاي بيروني، تالش ميامكانات و قابليت

وفق دادن خود با د براي تالش فربه معني  نيز سازگاري اجتماعي). بر اين اساس 2003، 1ويكتور

 ،2(كمپبلهاي خود است وانگيزشارضاي نيازها  به نفعيا تغيير محيط اطراف اجتماعي و محيط 

 ).1391 ،يديو ام ي؛ زاهد، رجب1394ابراهيمي، كرمي، برازنده چقائي و بگيان كوله مرز، ؛ 2009

ل تالش هوشمندانه فرد در بوده و محصو تعامل فـردبا ديگراننوع انعكاسي از  سازگاري اجتماعي

هاست آن نقشعملكرد در  ينحوهو در محيط اجتماعي خود  نقشرضايت از  ايجاد تعادل ميان

روست كه سازگاري اجتماعي ). از اين1390راد، نقل از يارمحمديان و شرفي؛ به1975، 3(ويزمن

 هايد از يك سو و آموزهتأثير وضعيت تعادلي ميان شخصيت و توانائيهاي فرتحت  زيادينسبت  به

ناشي از آن در سوي ديگر، است. به همين دليل است كه مطابق با نظر  و انتظارات يفرهنگ

طور مشخص سازگاري سازگاري با محيط و به )1992 ،5به نقل از استاينبرگ ؛1975( 4ساليوان

قابل اكتساب  هاي فرهنگياجتماعي مهارتي آموختني است و در بستر تعامالت اجتماعي و آموزه

ي الزم، هامهارتتوان اميدوار بود كه افراد با آموزش و كسب و رشد است. از اين حيث مي

ها گذر بتوانند ميان تمايالت خود و الزامات اجتماعي تعادل برقرار ساخته، به طور صحيح از بحران

  نموده و در نهايت به يك سازگاري اجتماعي و عاطفي معقول برسند.

اهميت  برند،رشد خود به سر مي و مهم درباره نوجوانان كه در دوران بحرانياين موضوع 

ي مربوط به هويت يابي، همراه هاچالشو  هاپرسشيابد. چراكه تغييرات دوران بلوغ و بيشتري مي
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شود اغلب نوجوانان دراين هاي دوران كودكي،موجب ميبا نياز به كسب استقالل ازوابستگي

و  هام و باثباتي نداشته باشند، با مشكالت رفتاري متعددي مواجه باشند و تنشدوره، وضعيت آرا

ها عالوه بر ). اين ناسازگاري2001گرد، كنند (بيابانگوناگوني راتجربه  هاي اجتماعيناسازگاري

ان تأثيرگذار بوده و آموزدانشر نوع تعامالت ميان بهاي خانوادگي، به ويژه در مدرسه ايجاد تنش

 ،1ها و معلمان(ولش، پارك، ويدمن و اونيلن است به مشكالتي چون ناسازگاري با همكالسيممك

)، 2006، 3) افت تحصيلي، ترك تحصيل، اضطراب (سياروچي و اسكات2003، 2؛ زدرگرن2001

  ) منجر گردد. 1387به نقل از احمدي، ؛ 1961، 4الترن و كاهش عزت نفس(ديويد و

سرمايه رسد براي نوجوانان ضرورت داشته باشد، تقويت يدر اين راستا آنچه به نظر م

، 6بيني، خوش5دروني اميد ختي با ابعادشناروانسرمايه ختي آنهاست. چراكه شناروان

تواند در فرآيند ادراكي جامع از قابليتهاي خويشتن است، كه مي 7آوريخودكارآمدي و تاب

 1996، 8فرد در معنا بخشيدن به زندگي باشد(وود ارزشيابانه از اعمال و رخدادها، زيربناي تفسيري

تبيين خوشبينانه مي تواند  ).1393؛ نريماني، شاه محمدزاده، اميدوار و اميدوار، 1385، 9و كار

احساس ناكارآمدي و واكنش تسليم را به فعاليت و سرزندگي تغيير دهد، اميدواري را در تدارك 

دهد، و او را براي ورود به صحنه عمل موثر آماده سازد. فشارزا افزايش  تالش براي تغيير موقعيت

براي  هاي خودتواناييبه  باورقبيل  ازختي براي نوجوانان پيامدهايي شناروانبنابراين تقويت سرمايه 

، 1(جاج و بونودنبال كردن اهداف برايداشتن پشتكار  ،)2001، 10و جاج ارزدستيابي به موفقيت (
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) را 2004، لوتاتزو  خود وتحمل كردن مشكالت(لوتاتز، لوتاتز يدربارهبت مث اسنادايجاد  ،)2001

  ها ياري رساند. تواند فرد را در سازگاري بيشتر با چالشبه دنبال داشته و در نهايت  مي

ختي و بهبود سازگاري اجتماعي نوجوانان در مدرسه از شناروانبر اين اساس تقويت سرمايه 

پرورشكاران و مشاوران مدرسه بوده و راهبردهاي گوناگون آموزشي  جنبه هاي قابل تأمل براي

ي هامهارتتوان به آموزش جهت تقويت آن مورد استفاده واقع گرديده است كه از ميان آنها مي

) برشناسايي 1393( 2نگر سليگمنسي مثبتشناروانها متأثر از مثبت انديشي اشاره كرد. اين مهارت

مند افراد بر تقويت و هدفها تكيه نموده و محرك تالش ها و موفقيتابعاد مثبت، توانمندي

) معتقد است چنانچه به جاي 1388ها است. سليگمن (ها در برابر كاستيسازي توانمنديبرجسته

ها و ابعاد مثبت زندگي خود تأكيد نمائيد، ها و جنبه هاي منفي تجارب، بر موفقيتتمركز بر ضعف

ود تقويت نموده و آنها منابع پايدار فكري، جسمي و اجتماعي را بسط داده هيجانات مثبت را در خ

تواند در زمان بروز هر گونه تهديد مورد كنند كه ميو حفاظ حمايتي مستحكم را ايجاد مي

ختي ناشي از آن ايمن سازد. از نظر شناروانهاي استفاده قرار گيرد و فرد را در برابر آسيب

ترين رضايت هيجاني، از ايجاد و به كارگيري ن موفقيت در زندگي و عميق) باالتري1393سليگمن(

ها يك خلق مثبت فراگير و ليتهاي اختصاصي افراد حاصل مي شود. زيرا تمركز بر قابقابليت

جويانه، به گر تفكر ستيزهشود كه فرد را به جاي خلق سرد و منفي هدايتمي را موجب مياوباد

دهد. اين شيوه تفكر به جاي ه، پذيرا، سخاوتمند و غيرتدافعي سوق ميشيوه تفكر خالق، سازند

گر راهبردهاي ناشي از آن است. بنابراين اساس عايب بر محاسن تكيه كرده و هدايتجستجوي م

احساس لذت و بتوانند است كه با استفاده از آن افراد  هاييرويكرد مثبت نگر بر كشف شيوه

خانوادگي، شغلي و  هايمحيطخود را ابراز كنند و در خلق  يدوستنوعخوشي بيشتري كنند، 

                                                                                                                            
1. Bono 
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 مداخالت . عالوه بر اين در)2006سليگمن،  و1پيترسوننمايند(را ايفا  تريبرجستهاجتماعي نقش 

هاي ضعف ر، به جاي تكيه بافراد هايوتوانمنديهيجانات مثبت وارتقاء  شناسايي ،انديشمثبت 

درشادي افراد هايوتوانمنديهيجانات مثبت و  رودمي به شمارموضوعات اصلي  عنوانها به آن

  ). 2011 ن،(سليگم گرددها مورد توجه واقع ميآنروان  وسالمت

يكي از اهداف آموزش كاران در آموزش مبتني بر مثبت انديشي تربيت افرادي است كه 

مند باشند مشكالت عالقه داراي زندگي سرشار از عشق و اعمال برتر باشند، به يادگيري و مقابله با

). در اين صورت از طريق آموزش 1388و به دستاوردهاي خودشان افتخار كنند(سليگمن، 

آموزان نوجوان با نگرش و تفسير مثبت تري توان اميدوار بود كه دانشي مثبت نگري ميهامهارت

ماد كنند، باقابليت بيشتري اعت براي دستيابي به موفقيت هاي خودتواناييبه به خود بتوانند، از سويي 

و مسائل زندگي غلبه و در تحقق اهداف خود مقاومت نمايند، و از سوي ديگر تفسير  هاچالشبر 

ي ارتباطي مثبت نگر روابط هامهارتبهتري از روابط اجتماعي خود با ديگران داشته، و با تقويت 

ندگي خود سازگار گردند. آنچه خود با ديگران را بهبود بخشيده و با راهكارهاي مؤثرتري با ز

  نمايد.شواهد پژوهشي موجود نيز تائيد مي

اثر مثبت انديشي را بر سالمت رواني و همچنين كاهش  )2011( 2سوزانا، ماركز، شين و لوپز

 3و سيدريديس و كارادماس، كنستانتين )2006نشان دادند، كارادماس ( افسردگي نوجوانان

تماعي و بهزيستي ذهني، را از پيامدهاي مثبت نگري گزارش اج) بهبود عزت نفس، حمايت 2007(

در فراتحليل خود بر اين نكته تأكيد دارند كه انتظارات  ،)2013( وهمكاران 4بوليراند. كرده

كمتر  اجتماعيمشكالت رواني در مقابل با  وزندگي  ازسطح باالي رضايت با  نوجوان بينانهخوش
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 به بررسي ارتباط بين معنا درزندگي، پژوهشي در )2010( 1چنگ و چنگ ،. هورابطه دارد

 باداشتن معنا توجهيقابل طوربيني بهخوش ندنشان داده و درميان نوجوانان پرداخت رفاه بيني وخوش

 است. ارتباط درنوجوانان در ميان مشكالت نگرش جامع تر به  زندگي و رضايت ازو زندگي  در

رضايت از زندگي  و زندگي ي مثبت بهميان معنا رابطه در بينيهمچنين به نقش ميانجي خوش

، )2013( 3ريولند و لكب، )2012سليگمن( و 2فورگردهاي به استناد پژوهش .اشاره دارند

 برسالمت كلي نيز عالوه بر اثر مثبت انديشي )2012( 5و ونگ )2012( همكارانش و 4اورجودو

، موفقيتبه  اميد بيني وختي چون خوششناروانايه اثر قابل توجه آن بر برخي مؤلفه سرم نوجوانان،

بيني را با تاب  )، نيز رابطه مثبت خوش2009(6اند. هم چنان كه فرانسيس برناتگزارش كرده

، )1390(عاشوري ،)1391(بردباري طارمسريهاي پژوهشآوري نوجوانان نشان داده است. 

) 1392لو (، عليرضا)1385( جوانبخش، )1386( منصورسپاه )، 1388فرح بخش( و رفاهي برخوري،

ي مثبت انديشي بر شاخصههامهارت) نيز نشان دادند كه آموزش 1393و رعيت ابراهيم آبادي (

هايي چون خودتنظيمي، انگيزه پيشرفت تحصيلي، عزت نفس، شادكامي، سالمت روان و كاهش 

  باورهاي غير منطقي نوجوانان مؤثر است.

 هاي مهارت بهبود	حاضر به منظور ارائه رويكردي مؤثر جهتبر اين اساس، تجربه پژوهشي 

مي پرسش اين به نوجواني، دوران هايچالش با مواجهه در آنها قابليت افزايش و نوجوانان زندگي

 سرمايه و اجتماعي بهبود سازگاري در انديشي مثبت يهامهارت آموزش آيا كه پردازد

  است؟ موثر نوجوانان 	ختيشناروان

  
                                                                                                                            
1. Ho   & Cheung 
2. Forgeard 
3. Black & Reylons 
4. Orejudo 
5. Wong 
6. Bernat  



   Journal of school psychology, Spring  2016                                     1396شناسي مدرسه، بهار رواني مجله     
                  
 Vol.6, No.1/49-67                                                                             49-1/67ي ، شماره6ي دوره       

55 

  روش

1آزمون با گروه گواهپس - آزمون وهش به روش آزمايشي و بر پايه طرح پيشپژ
اجرا گرديده 		

  است.

ان دختر آموزدانششامل كليه  پژوهش آماريجامعه  ، نمونه و روش نمونه گيري:جامعه

بودند كه  از ميان  1393- 1394شهر هشتگرد در سال تحصيلي دبيرستان هاي  مشغول به تحصيل

آموزان پايه سپس از ميان دانشاي دو دبيرستان برگزيده شده و مونه گيري خوشهآنها  به روش ن

در دو آزمون سازگاري اجتماعي ناسازگار تشخيص داده شدند، كه در  كسانينفر از  60اول تعداد 

جهت گردآوري اطالعات از  ) به صورت تصادفي جايگزين شدند.وگواهآزمايش (نفره 30گروه 

  ده شد:ابزارهاي زير استفا

 سال دراين پرسشنامه  :دبيرستاني انآموزدانشبراي  )AQ(2پرسشنامه سازگاري

و شامل سه خرده مقياس سازگاري اجتماعي،  هندوستان تهيه شدهدر  3سين وتوسط سينها  1993

عاطفي، آموزشي است.كه در اين پژوهش تنها بعد سازگاري اجتماعي مورد استفاده واقع گرديد. 

ن پرسشنامه به صورت صفر و يك بوده و نمره باال نشان دهنده ناسازگاري و نمره نمره گذاري اي

دونيمه پايين نشان دهنده سازگاري مي باشد. سازندگان اين ابزار ضريب پايايي آن را با روشهاي 

گزارش كرده و پايايي خرده  %94و %93،  %95 ، بازآزمايي و كودر ريچاردسون به ترتيب كردن

) با اجراي اين پرسشنامه بر 1387نويدي ( .اند، را ارائه نموده%92زگاري اجتماعي مقياس هاي سا

و براي سازگاري  %82دبيرستاني، ضريب آلفاي كرونباخ براي سازگاري كلي را  آموزدانشروي 

براي  كرونباخ ضريب آلفاي حاضر پژوهش در گزارش كرده است. همچنين %65اجتماعي 

   آمد.  دست به %70سازگاري اجتماعي 

                                                                                                                            
1. pretest-post test control group design 
2. Adjustment Questionnaire 
3. Sinha & Singh 
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 2پرسشنامه توسط لوتاتز، يوسف واوليوا اين :)PCQ( 1ختيشناروانپرسشنامه سرمايه 

 آوري،تاب اميد، ارائه گرديده و شامل چهار سازه ختيشناروان) و براي سنجش سرمايه 2007(

را در بردارد.  سؤال24گويه و مجموعا  6 شامل مقياس خرده است. هر خودكارآمدي و بينيخوش

) ميزان پايايي اين پرسشنامه را 1391خيرالدين و بهادري خسروشاهي( پور شمي نصرت آباد، باباها

اين  پايايي ميزان حاضر پژوهش گزارش كرده است. در %85بر اساس ضريب  آلفاي كرونباخ را  

 از  سازه جهت روايي )2007، (آوليو و آمد. لوتانز دست به 86/0 كرونباخ اساس آلفاي آزمون بر

  تائيد نموده است. سازندگان را  نظر مورد استفاده كرده و نتايج  چهار سازه تأييدي عاملي تحليل

نفر از  60ابتدا و قبل از اجراي برنامه آموزشي بر پايه نتايج پيش آزمون، روش اجرا: 

وه ان با نمره باالتر از ميانگين( ناسازگار) شناسايي شده و به طور تصادفي در دو گرآموزدانش

آزمايش و گواه جايگزين گرديدند. گروه آزمايش طي دوره هشت جلسه اي (هر كدام يك و نيم 

) تحت آموزش 1389نگري خداياري فرد ( ساعت) در هر هفته مطابق با الگوي آموزش مثبت

درآمدند، اما گروه گواه در اين جلسات شركت نداشتند. پس از پايان آموزش، پس آزمون براي 

 جرا شد و در پايان نتايج دو گروه مقايسه شدند، جلسات به شرح زير بود.هر دو گروه ا

  انديشيي مثبتهامهارت آموزش .جلسات و مباحث 1جدول 

  مباحث آموزشي  جلسه

 اول

آزمون، برقراري و ايجاد ارتباط اوليه، معارفه اعضاي گروه با يكديگر و مشاور، بيان اهداف پژوهش و روش اجراي پيش

ها بندي و تعيين تاريخ جلسات، بيان مقررات و اصول جلسات، اهميت رعايت نظم و همچنين فعال بودن در بحثكار، گروه

  انديشي و داشتن ديد مثبت.و انجام دادن تكاليف، بيان توضيحاتي در مورد جلسات آموزشي، آشنايي با مفهوم مثبت

  دوم

وزش شناخت نقاط قوت خويش، تعيين اهداف زندگي و مسير ، نگري و ايجاد باورهاي مثبت: آمآگاهي از مزاياي مثبت

كند، بررسي عوامل مؤثر در زندگي سالم. در ها و اهدافش ياري ميهايي كه فرد را در نزديك كردن به خواستهبررسي راه

يادداشت نمايد و  گويند راداند ديگران در مورد او ميخود و آنچه مي ازنظراين جلسه از افراد خواسته مي شود نقاط قوت 

  شود.در جدول با سه ستون كه در ستون اول نقاط مثبت از ديدگاه خود يادداشت مي

                                                                                                                            
1. Psychological Capital Questionnaires (PCQ) 
2. Luthans, Youssef  & Avolio 
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  مباحث آموزشي  جلسه

  سوم
اضافه كردن  نقاط قوتي كه از ديگران در مورد خود آيند. در اين جلسه به بيني و ارزيابي افكار خودآموزش مهارت خوش 

  يند كه توضيح داده شد مي پردازند.آ اند پرداخته و به تهية فهرستي از افكار خودپرسيده

  چهارم

هاي دوم و سوم به ستون اول كه مربوط به نقاط از ستون هاآنبررسي نقاط قوت يادداشت شده در جلسات قبل و انتقال 

باشد است. سپس براي جلسه بعد خواسته مي شود نقاط قوت ده نفر از اعضاي خانواده، اقوام، قوت از ديدگاه خود مي

  و همكاران را يادداشت نمايند. دوستان

  پنجم

تجربه و خاطرة خوب و بازگو كردن آن به اعضاي گروه،  15تا  10 كمدستدهيم به يادداشت ان فرصت ميآموزدانشبه 

تجربه و خاطرة خوب  15تا  10هاي مثبت بپردازند. تكميل گوش دادن به تجربيات خوب اعضاي گروه و استخراج ويژگي

  اده در منزل.با اعضاي خانو

  ششم

در اين مرحله به بررسي نقاط قوت خاطرات، چگونگي واكنش هنگام دريافت بازخورد از جانب ديگران، آموزش تغيير  

هاي مثبت. تهيه فهرست كاملي از نقاط قوت خود با استفاده از نقاط قوت صورت مثبت، افزايش خودگوييكلمات به

تن و نيز نقاط قوتي كه پس از تعريف خاطره دريافت شده است. به عنوان تكليف موجود در ستون اول فرم نقاط قوت خويش

  فهرستي از كلمات جايگزين خويش را تهيه كنند.

  هفتم

هاي خود و ارائة شواهد و معيارهاي معتبر. در اين جلسه به ترتيب اولويت و بحث در و توانمندي بندي نقاط قوتاولويت

اند و استفاده از هاي مثبتي كه در خود يافتهبندي كل ويژگيپردازيم. جمعنكات مثبت مي مورد شواهد مورد نظر بر اين

  اتكاي خود در حل مسائل و مشكالت.نقاط قوت قابل

  آزمون و نظرسنجي.بندي نهايي، بازخورد گرفتن از اعضا، بيان جمالت مثبت توسط ايشان، اجراي پسجمع  هشتم

 

  نتايج

 و ميانگين( توصيفي آمار هايدر دو سطح و به واسطه شاخص شده،وري گردا هايداده تحليل

 . صورت گرفت استنباطي آمار و) استاندارد انحراف
  

  آزمونآزمون وپس. شاخص هاي توصيفي دو  گروه ها درپيش2جدول 

 پس آزمون پيش آزمون پس آزمون پيش آزمون  

  M SD  M  SD  M SD  M  SD  متغيرها

20/11 سازگاري اجتماعينا  75/1  08/11 23/1 25/4 39/1 87/10 67/1 

 61/2 53/14 18/3 31/23 28/2 48/14 87/2 82/14 خودكارآمدي

 31/2 84/14 49/3 68/24 68/2 21/13 91/2 90/12 اميدواري
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 51/2 61/15 39/3 70/26 42/2 29/15 89/2 17/15 آوريتاب

 78/2 87/15 28/3 68/24 61/2 71/15 03/3 78/15 بينيخوش

 61/9 58/75 51/9 89/116 89/8 48/67 25/8 30/67 ختيشناروانسرمايه 
  

هاي هاي آزمايشي و گواه در متغير، در مرحله پيش آزمون، ميانگين گروه2مطابق با جدول 

ذكر شده تفاوت چنداني نداشتند، اما در مرحله پس آزمون بين ميانگين دو گروه تفاوت آشكاري 

وري كه گروه آزمايشي در پس آزمون ميانگين نمره كمتري در ناسازگاري نشان داده شد. به ط

 هامقياسختي، و برتري در تمام خرده شناروان، ميانگين باالتر در متغير سرمايه اجتماعي

  ، خوش بيني و خودكارآمدي) داشتند.دواري، تاب آوري(امي

آزمون،  پس از بررسي دو آزمون و پيششده ميان پسجهت بررسي معناداري تفاوت مشاهده

ها به واسطه آزمون لوين و شيب رگرسيون به واسطه مفروضه توزيع نرمال( همگني واريانس داده

از آزمون )، <5/0Pاسميرنوف) و تائيد آن براي هر دو متغير در سطح (-آزمون كالموگراف

   تحليل كوواريانس استفاده شد.

  ازگاري اجتماعي. نتايج تحليل كوواريانس در متغير س3جدول 

 SS df MS F P تغيرات منبع

 003/0 464/7 189/16 1 189/16 گروه

    169/2 57 682/123 خطا

  

 متغير اثر در ها تفاوت گروه بخش در) 464/7( آمده بدست F مشاهده با و 3 جدول با مطابق

نمره  تفاوت ين،و بنابرا بوده معنادار >p 05/0 سطح در گروه دو تفاوت كه گفت توانيم وابسته،

  مثبت انديشي است. بر مبتني آموزش اثر از ناشيآزمون پس در هايآزمودن سازگاري اجتماعي
  

  ختيشنارواندر متغير سرمايه  كوواريانس تحليل . نتايج4جدول 

  SS df  MS  F  P  منبع تغييرات  يرمتغ

382/21424 گروه  ختيشناروانسرمايه   1 382/21424  621/202  001/0  

259/5498 خطا  57 736/105    
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 010/0 901/6 691/73 1 691/73  گروه  خودكارآمدي

   667/10 57 684/554  خطا

 026/0 782/4 373/31 1 373/31  گروه  اميد

   560/6 57 136/341  خطا

 031/0 287/4 861/15 1 861/15  گروه  تاب آوري

   699/3 57 389/192  خطا

 033/0       127/4 918/22 1 918/22  گروه  خوش بيني

   552/5 57 728/288  خطا

  

، شاخص آماري براي سرمايه  متغير وايسته اثر در ها تفاوت گروه بخش در 4 جدول با مطابق

، تاب=F 782/4 ، اميد=901/6Fهاي آن (خودكارآمديو براي مؤلفه =621/202Fختي شناروان

 و است >p 05/0 سطح در گروه ود تفاوت نشانگر=F)  127/4و خوش بيني  =287/4F آوري

 از ناشي آزمون پس آن در هايختي و مؤلفهشناروانسرمايه  نمره توان گفت تفاوتمي بنابراين،

   .است انديشي مثبت بر مبتني آموزش اثر

   گيرينتيجهبحث و 

 سازگاري بر انديشي مثبت يهامهارت آموزش هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي

هاي پژوهش در محور اول، ناسازگار بود. يافته نوجوان دختران ختيشناوانر سرمايه و اجتماعي

طور سازگاري اجتماعي گروه آزمايش نسبت به قبل از دريافت آموزش به كهنشانگر آن است 

معناداري افزايش يافته است. همچنين برتري معنادار گروه آزمايشي نسبت به گروه گواه نشانگر 

ي مثبت انديشي موجب افزايش سازگاري اجتماعي دختران هامهارتآن است كه آموزش 

)، سپاه 2012هاي بردباري طارمسري (نوجوان شده است. اين يافته همسو با نتايج پژوهش

كننده رويكرد مثبت نگر  سليگمن  ) تائيد2013( همكاران )، بولير و2012( )، ونگ2007منصور(

واسطه ي مثبت نگر بههامهارتامكان رشد ) مبني بر قابل آموزش بودن خوش بيني و 2014(
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و كيفيت آن توان آموخت ) خوش بيني را مي2009آموزش است. چراكه مطابق با نظر سليگمن (

  .ها به عالقه و كوشش فرد براي يادگيري آن بستگي داردمانند ساير آموخته

ي مثبت نگري منجر اهمهارتدهد، رشد هاي اين پژوهش نشان ميطور كه يافتهافزون بر آن آن 

تبع خود موجب افزايش سازگاري اجتماعي در ي ارتباطي شاگردان گرديده و بههامهارتبه بهبود 

است از طريق توجه و تمركز  ي مثبت نگر توانستههامهارتها شده است. به ديگر سخن آموزش آن

اي بينانهتقويت تبيين خوش هاي خود در برابر كاستيها، منجر بههاي مثبت عملكرد و قابليتبر جنبه

كند. در اين صورت برابر احساسات منفي ناشي از شكست حمايت و حفاظت مي گردد كه فرد را در

بايد گفت هيجانات مثبت، منابع پايدار فكري و تبييني را فراهم  )2004، و همكاران (لوتاتزهمانند 

دهد كه در زمان بروز تهديد حفاظي را اي بسط ميسازند و حتي بنيه اجتماعي افراد را به گونهمي

  تواند در زمان بروز هر تهديدي مورد استفاده قرار گيرد.كند كه ميايجاد مي

ان مورد مطالعه آموزدانشرسد توسعه نگاه مثبت به زندگي و خود، در از سوي ديگر به نظر مي

درسه شده و از طريق آن در اين پژوهش توانسته است منجر به ارتباط بهتري با محيط اجتماعي م

 تري برقرار نمايند.ها و معلمان خود تعامل مثبت و منطقياند با ساير همكالسيآموزان توانستهدانش

و كارادماس و همكاران  )2006چراكه مطابق با مدافعان رويكرد مثبت نگر مانند كارادماس (

با بينش و دقت بيشتري به كند تا ي مثبت انديشي به افراد كمك ميهامهارت) داشتن 2007(

طور ارتباطات بين فردي و روابط اجتماعي خود بنگرند و مسائل به وجود آمده در اين حيطه را به

تري هاي معقوالنهشرايط مختلف اجتماعي پاسخ وفصل نموده و متناسب با محيط وتري حلمنطقي

افزون بر آن در  ها است.نداشته باشند كه اين خود عامل مهمي در ايجاد سازگاري اجتماعي آ

احتماالً توجه به نقاط قوت و تجارب خوب و شيرين گذشته، ي مثبت نگري، هامهارتآموزش 

ان را به آموزدانشه و همين امر ادرا از خويش افزايش دتر مثبتشخصي  هايبرداشتبروز 

در مهار هيجانات تبع آن اعتبار خود هدايت نموده و به قبال ارزش و پذيرش مسئوليت بيشتر در
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(به نقل از  1ميگار وموئهنظر منفي و رفتارهاي تكانشي و ناسازگار  مؤثر بوده است. چراكه مطابق 

 ارزش وها، كند تا با تمركز و تقويت توانمنديمثبت انديشي افراد را ياري مي) 1393رعيت، 

هاي منفي رفتار و بهها و جنبه اصالح كاستياعتبار خود را بهتر درك نموده و براي حفظ آن 

  زندگي خود بپردازند. 

آموزش مثبت نگري بر افزايش سرمايه  كههاي پژوهش نشانگر آن است در محور دوم يافته 

اي دروني آن يعني و اين اثر در تمامي مؤلفه تاسبوده ان ناسازگار مؤثر آموزدانش ختيشناروان

به ديگر سخن تجربه آموزشي  است. خوش بيني، تاب آوري، اميد و خودكارآمدي جالب توجه

سوي تمركز بر ابعاد مثبت خود، منجر به تقويت حاضر توانسته است از طريق تغيير نگرش به

ها را بهبود بخشيده و احساس آوري آنبيني و اميد به آينده گرديده، ميزان تابخوش

كند تا  كمك ميخودكارآمدي بيشتري را در آنها موجب گردد. چراكه مثبت نگري به افراد 

آموزند كه اين ها در مثبت نگري ميافكار بدبينانه خود را شناسايي كرده و با آن مقابله كنند. آن

آموزند با زير سؤال ها ميشود. آنهاست كه مانع بازنگري و تالش مجدد ميباورهاي بدبينانه آن

ه و به دستيابي به پيامدهاي بردن باورهاي بدبينانه خود، افكار و احساسات منفي را مهار نمود

) معتقد است مثبت نگري يك روش 1388روست كه سليگمن(اين بين باشند. ازمطلوب خوش

  بيني است. كامالً مستند براي ايجاد خوش

گذاردن  موازات كنارآموزند بهي مثبت نگر افراد ميهامهارتافزون بر آن در آموزش 

ها و ابعاد مثبت خود باورهاي نيروبخش و كز بر موفقيتباورهاي بدبينانه و فلج كننده، با تمر

ها جاي تسليم شدن، اميد به موفقيت را در آنبرانگيزاننده را در خود تقويت نمايند و اين باورها به

ها قادر خواهند بود سازد. در اين صورت آنها تحريك ميتقويت نموده و واكنش فعال را در آن

جاي يك مانع، همچون فرصت و چالشي براي رشد و تحول خود به تا گرفتاري و ناماليمات را

                                                                                                                            
1. Migar & Muoe 
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) كساني 2002به نقل از اسنايدر و همكاران،  ؛2000(  1). مطابق با اسنايدر1385تلقي نمايند(كار، 

اند، اما اين باور مثبت اندازه سايرين شكست را تجربه كردهسازش كنند، به هاچالشتوانند با كه مي

جاي غلبه آيند، لذا در هنگام مواجه با مشكالت بهاش برمياند كه از عهدهداده را در خود پرورش

هاي در دسترس، دست از تالش گر خشم و يأس، اميدوار به يافتن هدفهيجانات منفي هدايت

كنند. اين تأثير در مؤلفه ديگر سرمايه و براي رسيدن به موفقيت مقاومت مي دارندبرنمي

آوري در اثر آوري نيز مشهود بوده و در مطالعه حاضر با افزايش تابابختي يعني تشناروان

ي مثبت نگري نمود يافته است. درواقع مثبت نگري بر پايه موضوع محوري خود هامهارتآموزش 

ها با باورهاي مثبت، توانسته است يعني شناسايي و زير سؤال بردن باورهاي بدبينانه و جايگزيني آن

گذاردن احساسات منفي ناشي از نااميدي و يأس، مقاومت و  د تا عالوه بركناربه افراد كمك كن

  بيابند.  هاچالشبرابر  پذيري بيشتري درانعطاف

)، كارادماس 2009( 2و هاپنن والي مانند كه سليگمن و ديگر مدافعانچنانحال آنبااين

، خسروشاهي بهادري و يرالدينخ پور بابا آباد، نصرت به نقل از هاشمي ؛2008( 3)، وينهون2006(

بر آن تأكيد دارند، مثبت نگري  )2010(4) و سيلوا 1391( ) و يوسفي، غرضي و گردان شكن1391

ي مثبت هامهارتصرف تكرار خوش باورانه، باورهاي غيرواقعي و تلقيني نيست، بلكه در آموزش 

پرهيز از فاجعه سازي مداوم،  گذاردن باورهاي بدبينانه، زمان با كنارآموزند همنگر، افراد مي

طور جامع نگر  قضاوت كنند. بنابراين مثبت نگري براي بازسازي باورها، تر و بهدرستي، منطقيبه

هاي ها و جنبهكند، تا با تمركز بر قابليتواقعيت را فداي خوش بيني نكرده و به افراد كمك مي

باشند. اين مضمون نيز در پژوهش حاضر  اي از كارآمدي خود داشتهبينانهمثبت خود، درك واقع

با برتري معنادار خودكارآمدي گروه مورد مطالعه نسبت به قبل از آموزش و نيز در مقايسه با گروه 

                                                                                                                            
1. Snyder 
2. Valy   & Hapen 
3. Vinhon  
4. Silva  
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رسد فرصت آموزشي موجود توانسته است به نوجوانان گواه قابل مشاهده است. به نظر مي

هاي خود، از عواطف ها و توانمنديفقيتمشاركت كننده كمك كند به واسطه تمركز بيشتر بر مو

خودباوري قويتري بيابند، بر پايه تجارب مثبت ناشي از احساس كارآمدي بهره مند گرديده و 

موفق تبيين بهتري از خود داشته باشند و به واسطه آن به سوي انتخاب اهداف معقوالنه تر اقدام 

  نموده و  با اميد بيشتر به موفقيت، مقاومت كنند. 

هاي توان به رشد سرمايهي مثبت انديشي ميهامهارتن اساس بايد گفت از طريق آموزش بر اي

تر ختي افراد كمك كرده و آنها را در بازسازي روابط اجتماعي و حلو و فصل منطقيشناروان

ي مثبت انديشي خوشبين بود و به هامهارتتوان بر ثمربخشي آموزش مسائل ياري رساند. مي

  موثر جهت ارتقاء شخصيت نوجوانان ناسازگار پيشنهاد نمود.عنوان راهبردي 

 منابع

اي ). مداخله1394مرز، محمدجواد (كولهمرتضي؛ كرمي، جهانگير؛ برازنده چقائي، سميه و بگيان ابراهيمي،

ي يادگيري هاناتوانيآموزان پسر مبتال به در سازگاري اجتماعي و كاهش رفتارهاي تكانشي دانش

)، 1(5 يادگيري،هاي شي و كارآمدي آموزش والدين با رويكرد آدلري. مجله ناتوانيرياضي: اثربخ

31-7.  

ان آموزدانشبررسي رابطه بين عزت نفس و اعتقادات ديني با سازگاري ). 1387احمدي، علي اصغر (
  سي، دانشگاه تهران.شناروان. پايان نامه كارشناسي ارشد مقطع متوسطه شهر تهران

ي مثبت انديشي بر سازگاري عاطفي، هامهارتاثربخشي آموزش ). 1391رايي، قمر(بردباري طارمس
نامه كارشناسي ارشد مشاوره ، پايانهاي ايثارگراجتماعي و آموزشي دختران دبيرستاني خانواده

 سي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.شناروانخانواده، دانشكده 

ي مثبت انديشي هامهارت). اثربخشي آموزش 1388رث (بخش، كيومبرخوري، حميد؛ رفاهي، ژاله و فرح

ان پسر پايه اول دبيرستان شهر آموزدانشنفس و شادكامي به شيوه گروهي بر انگيزه پيشرفت، عزت

 .62-35)، 5(2فصلنامه رهيافتي نودرمديريت آموزشي،جيرفت. 
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  هنگ اسالمي.. تهران: دفتر نشر فرسي نوجوانانشناروان). 1380گرد، اسماعيل (بيابان

بررسي اثربخشي مهارت هاي مثبت انديشي به شيوه گروهي برمنبع ).1385جوان بخش، عبدالرحمان(
  دانشگاه عالمه طباطبايي. پايان نامه كارشناسي ارشد، ،ان دبيرستانيآموزدانش كنترل

 درمان درآن  ردكارب و درمانيخانواده اصول و هانظريه ).1389( ياسمين ،عابديني ومحمد  خداياري فرد،
  دانشگاه تهران. تهران: ،نوجوانان واختالالت كودكان 

انديشي بر سالمت روان و باورهاي بررسي برنامه مداخله ي مثبت). 1393رعيت ابراهيم آبادي، معصومه (
  دانشگاه تهران. سي،شناروان ارشد، كارشناسي . پايان نامهغيرمنطقي نوجوانان بزهكار

و  يليتحص ،يجانيه ،ياجتماع يسازگار سهي). مقا1390مسعود ( ،يديو ام ديعس ،يزاهد، عادل؛ رجب

 -62)، 2(1 ،يريادگي ي. مجله ناتوانيريادگي يآموزان با و بدون ناتواندر دانش يميخود تنظ يريادگي

43 .  

ي زندگي بر انگيزه پيشرفت، خود احترامي و هامهارت). تأثير آموزش 1386سپاه منصور، محمد (

 .93- 85)،1( 6، مجله انديشه و رفتارري اجتماعي. سازگا

، ترجمه مصطفي تبريزي، رامين كريمي، علي نيلوفري، تهران، شادماني دروني). 1393سليگمن، مارتين (

  نشردانژه.

  . ترجمه قربانعلي خدايي، تهران: نشرچنار.شدهبيني آموختهخوش). 1388سليگمن، مارتين (

رفتاري با رويكرد مثبت انديشي بر خودتنظيمي رفتار –خشي آموزش شناختي اثرب). 1390عاشوري، سمانه (
سي شنارواننامه جهت اخذ كارشناسي ارشد مشاوره خانواده، دانشكده ، پايانواضطراب نوجوانان دختر

  دانشگاه تهران.

ان آموزشدانانديشي بر انگيزه پيشرفت و شادكامي بررسي آموزش مهارت مثبت). 1392عليرضا لو، حامد (
 و سيشنارواندانشكده  تهران، دانشگاه تربيتي، سيشناروانرشته  ارشد كارشناسي نامه. پايانشهر تهران

  تربيتي. علوم

  . ترجمه حسن پاشا شريفي، جعفر نجفي زند، تهران، نشر سخن.سي مثبتشناروان). 1385كار، آلن (



   Journal of school psychology, Spring  2016                                     1396شناسي مدرسه، بهار رواني مجله     
                  
 Vol.6, No.1/49-67                                                                             49-1/67ي ، شماره6ي دوره       

65 

). مقايسه ي سرمايه 1393اميدوار، خسرو (نريماني، محمد؛ شاه محمدزاده، يحيي؛ اميدوار، عظيم و 

 يمجلهان پسر با و بدون ناتواني يادگيري. آموزدانشهاي عاطفي در بين ختي و سبكشناروان

  118-100)، 1(4ي يادگيري، هاناتواني

). تأثير آموزش مديريت خشم بر مهارت هاي سازگاري پسران دوره متوسطه شهر 1387نويدي، احد(

  .403-394)، 4(14، سي باليني ايرانشناروانانپزشكي و مجله روتهران. 

 اجتماعي سازگاري و هيجاني هوش بين رابطه ي ). تحليل1390يارمحمديان، احمد و شرفي راد، حيدر (

  . 50-35)، 22( 44، جامعه شناسي كاربردينوجوانان، مجله  در

أثير آموزش حل مسئله بر ). بررسي ت1391يوسفي، عليرضا؛ غرضي، فاطمه و گردان شكن، مريم (

  .430-421)، 6(10،تحقيقات علوم رفتاريخودكارامدي و خودكارآمدي ادارك شده در نوجوانان، 

). نقش سرمايه 1391آباد، تورج؛ بابا پور خيرالدين، جليل و بهادري خسروشاهي، جعفر (هاشمي نصرت

سي شناروانهاي پژوهشاجتماعي. ختي در بهزيستي رواني با توجه به اثرات تعديلي سرمايه شناروان
 .144-123)، 4(اجتماعي، 
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The effectiveness of positive thinking skills training on social 
adjustment and psychological capital of insociable young 

females 
 

   S. Dehghannezhad1, M.  Hajhosseini 2& J. Ejei3 
 
Abstract  
     The aim of the current study was to recognize the effect of positive 
thinking skills training on social adjustment and psychological capital of 
insociable young females. In this experimental study, we used a 
pretest/posttest design with a control group. The population included all 
high school freshman students in the academic year 2014-2015 in 
Hashtgerd. Two high schools were randomly selected. Based on the early 
scores of the initial implementation of the Social Adjustment Questionnaire, 
a sample of 60 participants lower than the average scores for the study were 
selected and randomly assigned to the experimental and control groups. The 
data were collected through two questionnaires of student’s adjustment and 
psychological capital. Then, the positive thinking skills training was 
provided for the experimental group. The pretest and posttest were 
administered to both groups before and after the training for the 
experimental group. The data was analyzed by descriptive statistics and 
covariance analysis. Results of data analysis revealed that positive thinking 
training is effective on improving adolescent students' social adjustment and 
psychological capital. 

Keywords: positive thinking, social adjustment, psychological capital, 
insociable adolescent.  
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