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 Background and Purpose: Success in school is one of the most important goals of students which 

require appropriate social skills and psychological hardiness, so using effective intervention 

strategies to promote hardiness and social competence in schools seems to be essential for researchers 

and psychologists. The purpose of this study was to investigate the effect of positive thinking training 

on increasing psychological hardiness and social competence in students. 

Method: The research method was quasi-experimental with pretest - posttest - control group. The 

sample of this study consisted of 40 first grade students who were selected by cluster sampling and 

were randomly divided into two groups (20 students in each group). The experimental group received 

eight 90-minute sessions of positive thinking but the control group did not receive this intervention. 

Data were collected using Ahvaz Psychological Hardiness (Kiamarsi, (1998) questionnaire and 

Social Competence scale (Felner, 1990). Analysis of variance with repeated measures was used for 

data analysis 

Results: The results showed that the positive thinking training was effective on increasing 

psychological hardiness and social competence among the students, both in post-test and follow up 

stages (P<0/05). 

Conclusion: Positive thinking helps people to evaluate stressful situations and problems with a 

positive attitude. Therefore, based on the results of the present study, positive thinking training has 

been able to develop psychological hardiness and social competence by generating positive mental 

thoughts and schemas in students. 
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 58/01/99دریافت شده: 

 04/02/98پذیرفته شده: 

 56/52/98منتشر شده: 

آموزان است که نیازمند برخورداری از مهارت اجتماعی و سرسختی موفقیت در دوران تحصیل یکی از اهداف مهم دانش زمینه و هدف: 

منظور ارتقای سرسختی و کفایت اجتماعی در مدارس برای ای کارآمد بهاست، بنابراین استفاده از راهبردهای مداخله مطلوب شناختیروان

زایش اندیشی بر افبا هدف بررسی تأثیر آموزش مثبت. در این راستا پژوهش حاضر رسدشناسان ضروری به نظر میپژوهشگران و روان

 انجام شد.آموزان در دانش شناختی و کفایت اجتماعیسرسختی روان

 دوره آموزدانش 40شامل این مطالعه پیگیری با گروه گواه بود. نمونه  -آزمون پس –آزمون آزمایشی از نوع پیشروش پژوهش نیمه روش:

 شدند.دهی ی( جاآموز در هر گروهدانش 20صورت تصادفی در دو گروه )ای انتخاب و بهخوشهگیری نمونهمتوسطه اول بود که به روش 

آوری . برای جمعولی گروه گواه این مداخله را دریافت نکرد اندیشی قرار گرفتندای تحت آموزش مثبتدقیقه 90جلسه  8گروه آزمایش 

استفاده ( 5990( و پرسشنامه کفایت اجتماعی فلنر و همکاران، )5399شناختی اهواز )کیامرثی و همکاران، ها از پرسشنامه سرسختی روانداده

 گیری مکرر استفاده شد.ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازهشد. برای تحلیل داده

موزان تأثیر داشته و آشناختی و کفایت اجتماعی دانشاندیشی بر افزایش سرسختی روانها نشان داد که آموزش مثبتنتایج یافته ها:یافته

 .(>01/0Pآموزان در مرحله پیگیری نیز ادامه داشت )دانشتغییرات ایجاد شده در سرسختی و کفایت اجتماعی 

بینانه با را با دیدی مثبت ارزیابی کنند و با نگرشی خوشآور شهای تنشود که افراد موقعیتاندیشی موجب میمهارت مثبت گیری:نتیجه 

ت توانسته است های ذهنی مثببنهاد تفکرات و رواناندیشی با ایجبر اساس نتایج پژوهش حاضر، آموزش مثبت بنابراینمشکلات مواجه شوند؛ 

 آموزان افزایش دهد.شناختی و کفایت اجتماعی را در دانشهای سرسختی روانشاخص
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 مقدمه
دوران تحصیلی مقطع متوسطه، دوره خصوص بهدوران تحصیل و مدرسه 

گذذر از دوران کودکی به بزرگسذذذالی اسذذذت که با تغییرات شذذذناختی، 

همچنین، یکی از  این دوران (.5شذذذود )و اجتمذذاعی همراه می ،رفتذذاری

رود که سذذذ ری کردن ترین دوران زنذدگی فرد نیز بذه شذذذمار میبحرانی

روانی  و توانایی 5آمیز این دوره مسذذتلزم داشذذتن کفایت اجتماعیموفقیت

ات و مشکل نایافتگی سذازش اسذت که فقدان آنها عامل اسذاسذی مطلوب

وران در سرتاسر د آید. کفایت اجتماعی ممکن استحساب میانطباقی به

نوزادی، بچگی، نوجوانی و بزرگسالی رشد و پیشرفت کند که این نتیجه 

های مناسذذب هر سذذنی با انتخاب مسذذا ل مهم هر برای ارزیابی صذذلاحیت

دوره برای تحول ضذذروری خواهد بود و ممکن اسذذت پژوهشذذگران برای 

 کفایت (.2ارزیابی رفتارهای مختلف هر دوره به آن نیاز داشذذته باشذذند )

اجتمذذاعی توانذذایی عملکرد انسذذذذان در اجرای اسذذذتقلذذال شذذذخصذذذی و 

( و دربرگیرنذذده عواملی نون 3پذذذیری اجتمذذاعی اسذذذذت )مسذذذیولیذذت

و  ،های ارتباطیخودآگذاهی، آگذاهی اجتمذاعی، مذدیریت خود، مهارت

(. هسذذذته مرکزی کفایت اجتماعی 4گیری اسذذذت )مسذذذیولیت تصذذذمیم

های های ارتباطی مؤلفهطریق مهارتهای ارتباطی اسذذذت، زیرا از مهارت

ی برای گسترش طیف یپایه و اساساین قابلیت، (. 1شود )دیگر کسذب می

رفاه اجتماعی، کیفیت دوسذذذتی،  خود،اعتمادبهمانند از پیامدهای مطلوب

(. توسعه 6است ) شغلیهای و شایستگی ،پذیری جنسی، پذیرشمسیولیت

ای موفقیت هبینی کنندهن پیشعنوان یکی از بهتریاجتمذاعی بذه کفذایذت

تحصذذیلی و اجتماعی و انجام رفتار در حال حاضذذر و آینده در نظر گرفته 

اجتماعی نوجوانان موجب توانایی های موجود در (. کاسذذتی9شذذود )می

آگاهی ،های اجتماعیآنها از رفتارهای مناسذذذب در موقعیتشذذذود تا می

رهایی اشتن، ننین رفتاکافی نداشذته باشند و یا حتی در صورت آگاهی د

دیگر، کمبود کفایت اجتماعی سذذذویی (. از 8) را از خود نشذذذان نذدهند

( و کودکانی که 9کند )صورت مشکلات رفتاری در نوجوانان بروز میبه

ود های اجتماعی ختفکر منفی دارند درک درسذذذتی نسذذذبت به توانمندی

 (.50ضعیف هستند ) ،های ارتباطینداشته و به دنبال آن در مهارت

                                                           
1. Social competence 

2. Psychological hardiness 

های شذذخصذذذیتی که در دوران زندگی فرد از طرفی، یکی از ویژگی

، های اجتماعی داردویژه دوران تحصذذذیذل ارتباگ تنگاتنگی با مهارتبذه

اسذت. بسذیاری از پژوهشگران معتقدند وجود  2شذناختیسذرسذختی روان

های شذذذخصذذذیتی متفاوت، واکنش افراد را های فردی و ویژگیتفذاوت

(. سذذرسذذختی مفهومی 55کند )متمایز می تنشذذگر، هایبه موقعیتنسذذبت 

 شناختی پدید آمده استپذیری روانتازگی در حوزه انعطافاست که به

هذذای درونی در کمذذد کردن بذذه فرد برای رلبذذه بر کذذه ارتبذذاگ ویژگی

ر داصذذذطلا  این تجذارب منفی زندگی را مورد توجه قرار داده اسذذذت. 

عنوان عامل آن را به 3و نخستین بار کوباسا ادبیات پزشذکی شذکل گرفت

های اولیه کوباسا نشان شذناسذایی کرد. یافته 5990مقاومت در اواخر دهه 

سالم  یلکنند وداد افرادی که سذطو  بالاتری از تنیدگی را تجربه میمی

مانند دارای ساختار شخصیتی متفاوتی نسبت به افرادی هستند که باقی می

ه اصلی شوند. حوزکنند و بیمار مینیدگی را تجربه میسذطو  بالایی از ت

گری مهاراین سذاختار، سذذرسذذختی نامیده شذذد که با اسذذتفاده از منابع خود

آور های تنشو پاسخ دادن به محرک ،برای ارزیابی کردن، تفسیر کردن

شذذود. سذرسذذختی عبارت اسذت از توانایی برای سذذالم سذلامتی تعریف می

 هایواسذذذطه ویژگیه بذالذایی از تنیذدگی بذهمذانذدن پس از تجربذه درجذ

 ها ریگکشاکشو توانایی برای رلبه بر  ،، تعهدمهارگریشذخصذیتی خود

( سذذرسذذختی را ترکیبی از باورها در 5999کوباسذذا )در این ارتباگ  (.52)

 ،هد، تعمهارگریکند که از سه مؤلفه مورد خویشذتن و جهان تعریف می

ز دیدگاه وی فرد سذذرسذذخت کسی جویی تشذکیل شذده اسذت. او مبارزه

اعتقاد به اینکه فرد  الف( مهارگری؛اسذت که سذه مشخصه عمومی دارد: 

ر عوامل تنشذذگ قادر به تسذذلو و یا تأثیرگذاری بر روی حوادا اسذذت و

 توانایی احساس عمیق درآمیختگی ؛تعهدب( داند. تغییر میروانی را قابل

 هد. فردی که این احساسدهایی اسذت که فرد انجام مینسذبت به فعالیت

 ج( و خانواده را دریافته اسذذذت. ،را دارد، معنذا و هدفمندی زندگی، کار

عادی  ایه تغییر، جنبهک ین باور استز اارت ا؛ این سذازه عبجوییمبارزه

مجدد ی یافتگشهای منفی یا مثبت که به سازاز زندگی اسذت و وضعیت

برای  ر هستند نه تهدیدینیاز دارند، فرصذتی برای رشذد و یادگیری بیشذت

 (.53امنیت فرد )

3. Kobasa 
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 با تغییراتکنار آمدن  محیو و مهارگریافراد سذذذرسذذذخت، توانایی 

و تغییرات محیطی را عاملی برای رشد و نمو خود هسذتند  محیطی را دارا

های افراد سذذذرسذذذخت طور خلاصذذذه، ویژگی(. بذه54کننذد )قلمذداد می

های تمایل به داشذذتن تجربه .2 ،توجه حس کنجکاوی قابل .5: اندعبارت

اعتقاد به اثربخش بودن آنچه مورد تصذذذور . 3، دارجذالب، مثبت و معنی

باور به اینکه تغییر، طبیعی است و هر محرک . 4، ذهنی قرار گرفته اسذت

ابراز وجود و . 1، توانذد موجب رشذذذد و پیشذذذرفت شذذذودبذا اهمیتی می

ها سذذذاب این ویژگیتوانذایی اسذذذتقامت و مقاومت. اکت. 6، و نیرومنذدی

 (.51مفید باشد ) ،آور زندگیوقایع تنشیافتگی با سازش تواند درمی

تماعی کفایت اج بر تواندی از عواملی که میباید توجه داشت که یک

آموزش مهارت  ،آموزان مؤثر باشذذذدشذذذناختی دانشو سذذذرسذذذختی روان

اندیشذذی شذذامل آموزش فکر کردن اسذذت. مهارت مثبت 5اندیشذذیمثبت

درباره های مثبت و هم حوادا و داشذذذتهدرباره  هم ،صذذذورت متفاوتبه

ها اسذذذت. در های منفی و ارزش نهادن به این داشذذذتهحوادا و داشذذذتذه

های هشوند تا تجربافراد تشویق می ،اندیشذیمثبت زیسذتی وآموزش شذاد

های مثبذت و خوب خود و نقذاگ قوت خود و دیگران و همچنین توانایی

بازشذذذناسذذذند و نقش کاربردی آنها را در افزایش و ارتقای بالقوه خود را 

کننذذد. آنذذان اجرا  شذذذانو بهبود زنذذدگیحرمذذت خود احترام بذذه خود و 

دیدگاهی فعال انتخاب کنند و زندگی  ،آموزنذد تذا در جهانهمچنین می

آید را خود را شذذخصذذال شذذکل دهند، نه اینکه هر آنچه بر سذذرشذذان می

اندیشذذی عبارت از (. در واقع مهارت مثبت56ند )ای منفعلانه ب ذیرگونهبه

لیل های منفی و نگونگی تحیادگیری خوب اندیشذذیدن، تغییر در نگرش

دگاه های ید مسیله، دیرویدادهاست، که فرد با در نظرگرفتن تمام جنبه

افراد  گذذاه(. دیذذد59) کنذذدمثبذذت را در خود بذذه وجود آورده و حف  می

. شذذان اسذذتهایو باور ،سذذاسذذات، عقایدنسذذبت به زندگی ترکیبی از اح

شناسایی و  ،نخسذتین گام اسذاسی برای تغییر دیدگاه منفی به دیدی مثبت

 ،گرنو باورها اسذذت. افراد مثبت ،تمایز قا ل شذذدن بین احسذذاسذذات، افکار

گشذذذایی با گیری از راهبردهذای مسذذذیلهتر و شذذذادترنذد و بذا بهرهسذذذالم

بذه شذذذناسذذذایی آورد د. این رویآینذهذای روانی، بهتر کنذار میتنیذدگی

بینی، مبارزه با افکار احسذذاسذذات و عواطف، ایجاد خوشمهار ، هاانهیج

 (.58کند )و تغییر دادن تصویرهای ذهنی تأکید می ،منفی

                                                           
1. Positive thinking 

ه بررسی ها بپژوهش برخی شناسی مثبت نگر،با توجه به مباحث روان

بر کفذذایذذت اجتمذذاعی و سذذذرسذذذختی  آوردتذذأثیر مذذداخلذذات این روی

خیراتی، قهرمانی، کشاورزی و کاوه اند. جعفری باغشناختی پرداختهروان

بینی بر عوامل کفایت ( در پژوهشذذذی نشذذذان دادند که آموزش خوش1)

( نیز در پژوهش 59اجتماعی تأثیرگذار اسذذذت. پوررضذذذوی و حافظیان )

بت اندیشذذذی بر های مثخود بذه این نتیجذه رسذذذیذدند که آموزش مهارت

مؤثر  آموزانو تحصیلی دانش ،اجتماعی، هیجانی یافتگیشافزایش سذاز

ی بین(، با عنوان تأثیر برنامه خوش20بوده است. پژوهشی که توسو میلز )

بر افزایش رفتار اجتماعی در اواخر دوران کودکی انجام شذذد، نشذذان داد 

را بهبود  کنندههای اجتماعی کودکان شذذذرکتکذه این برنذامذه، مهذارت

( نیز در 25. مهرآفریذد، خذاک ور، جاجرمی و علیزاده موسذذذوی )دهذدمی

 ،آوریرویی، تابسخت اندیشی برپژوهشی نشان دادند که آموزش مثبت

( در 22ر )والک همچنین و فرسودگی شغلی زنان پرستار، تأثیرگذار است.

ندیشی اتبینی و مثبهای درمانی مبتنی بر خوشپژوهشی نشان داد تکنید

های رویی پرستاران و سبد رویارویی آنها با تنیدگیدر بالا بردن سذخت

 شغلی اثربخش است.

های سلیگمن، استین، پارک و پترسون پژوهشلازم به ذکر است که 

لوتانس، یوسذذذف و آوولیو  ؛ و(24پذارکر، مارتین، کولمر، و لیم ) ؛(23)

فیت ندیشی در بهبود کیا( به تأثیر برنامه مداخله روانی آموزش مثبت21)

ر تأثیر مثبت آن بو همچنین  شغلیآوری در شذرایو سخت کاری و تاب

( در 26اسذذذنایدر و لوپز ) ، تأکید کردند.عملکرد شذذذغلی و سذذذرسذذذختی

ا باین سذذذازه در کنار آمدن  ه نقش اسذذذاسذذذیباندیشذذذی مثبت توصذذذیف

 (،29بلاک و رینالدز ) اند.دست یافتههای مختلف زندگی گریکشاکش

هذای خود بذذه تذذأثیر پژوهشدر  نیز (29( و کیلذذام و کیم )28میخذالوس )

ی، کذذاظم بذذالذذاخره انذذد.انذذدیشذذذی بر متغیرهذذای عملکردی پی بردهمثبذذت

( نیز در پژوهش خود دریذذافتنذذد آموزش 30زاده و محمذذدی )رسذذذول

اندیشذذذی بر اضذذذطراب اجتماعی و اجتناب شذذذناختی مادران دارای مثبت

ا توجه به ببدین ترتیب  ال یادگیری خاص مؤثر است.آموزان با اختلدانش

آموزان در دوران حساس بلوغ با آن مواجه هستند، لزوم مسا لی که دانش

و  ،اندیشذذی، کفایت اجتماعیانجام پژوهشذذی کاربردی در اهمیت مثبت

ا که آنهطوریبه ؛شذذودازپیش احسذذاس میآموزان بیشسذذرسذذختی دانش
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های شذذخصذذی و رند تا در جهت بهبود مهارتاین مهارت را یاد بگیباید 

. از سذذذوی دیگر از آنجذذا کذذه در ایران حرکذذت کننذذدتحصذذذیلی خود 

اندیشی بر کفایت اجتماعی در مورد آموزش مثبتهای محدودی پژوهش

این  ،انجام شذذدهآموزان متوسذذطه اول شذذناختی دانشو سذذرسذذختی روان

تماعی و کفایت اجاندیشذذی بر تعیین تأثیر آموزش مثبتبا هدف پژوهش 

 نجام شده است.آموزان متوسطه اشناختی دانشسرسختی روان

 روش
روش پژوهش حاضذذذر  کننردگران:الف( طرح پژوهش و شرررکرت

ه بود. با گروه گوا پیگیری -آزمونپس-آزمون آزمایشی از نوع پیشنیمه

آموزان متوسطه دوره اول شهر دانشتمامی جامعه آماری پژوهش شذامل 

گیری در این بود. روش نمونذذه 5396-99سذذذذال تحصذذذیلی بجنورد در 

از بین  ایبا اسذتفاده از روش تصادفی خوشهبدین شذکل بود که  پژوهش

 و س س ،، مدارس متوسطه شهریبجنورد مدارس متوسذطه اول شهرستان

ید دبیرسذذتان پسذذرانه )متوسذذطه اول(  ،از بین مدارس متوسذذطه شذذهری

نفر از  40صذذورت تصذذادفی له بعد بهعنوان نمونه انتخاب شذذد. در مرحبه

و نهم این مدرسه انتخاب شدند. پس  ،های هفتم، هشتمآموزان پایهدانش

نفر در  20صورت تصادفی از همتاسازی بر اساس سن و پایه تحصیلی، به

های ورود . ملاکجایدهی شذذدند نفر در گروه گواه 20گروه آزمایش و 

سال، تحصیل در  51-52بین  سذنیدامنه به این پژوهش عبارت بودند از: 

رضذذایت نوجوان و رضذذایت کتبی والدین و مدارس متوسذذطه دوره اول، 

های خروج از آزمون نیز عبارت بودند از: برای شرکت در آزمون. ملاک

ریبت بیش از سذذه جلسذذه در جلسذذات  جسذذمی،مشذذکلات جدی سذذلامت 

یج ای که بر نتاهای آموزشذذی و مشذذاورهکلاس حضذذور درو آموزشذذی، 

نندگان کمیانگین سذن شرکت لازم به ذکر اسذت که پژوهش مؤثر باشذد.

های هفتم، هشذتم، و نهم )دوره متوسطه اول یا پایه دربود که  سذال 6/53

 .کردنددوره راهنمایی قدیم( تحصیل می

 ب( ابزار

این پرسشنامه، ید مقیاس  :5شناختی اهوازپرسذشذنامه سذرسختی روان .5

ه توسو کیامرثی، گویه اسذت ک 29خودگزارشذی مداد کارذی و دارای 

 یابی شذده است. هر( تدوین و اعتبار5399زاده هنرمند )نجاریان و مهرابی

                                                           
1. Ahvaz Psychological Hardiness 

2. Social competency questionnaire 

(، 5ندرت )(، به0دارای نهار گزینه پاسذذخ بوده که شذذامل هرگز )گویه 

، 50، 9، 6های گویههمچنین ( است. 3( و ارلب اوقات )2گاهی اوقات )

بذذه شذذذیوه معکوس  ،کذذه دارای بذذار عذذاملی منفی هسذذذتنذذد 25و  59، 53

به دسذذذت آوردن نمره بالا در این پرسذذذشذذذنامه،  و شذذذوندگذاری مینمره

شناختی بالا در فرد است. برای سنجش اعتبار دهنده سذرسختی رواننشذان

های برای آزمودنیاز ضذذذریب آلفای کرونباس اسذذذتفاده شذذذد که مقیاس 

به دسذت  96/0ها و در کل آزمودنی 81/0و  84/0دختر و پسذر به ترتیب 

ها یهای آزمودنهای همبستگی پیرسون بین نمرهنتایج آزمونمده است. آ

سذرسختی اهواز نشان داد که ضرایب پرسذشذنامه سذازه روایی  در مقیاس

 (.35دار است )معنی P=01/0همبستگی در سطح 

و  3این پرسذذشذذنامه بر اسذذاس نظریه فلنر :2عیپرسذذشذذنامه کفایت اجتما .2

هذای کودک و نوجوان ( برای بررسذذذی نیمرس ظرفیذذت5990همکذاران )

گویه  49 دارای ( سذاخته شده است که5381توسذو محمدی و پرندین )

و  ،نهار مقیاس مهارت شناختی، مهارت رفتاری، کفایت هیجانیاست و 

ورت صاین آزمون بههای گویهها به سنجد. آزمودنیا میرآمایه انگیزشی 

ترتیب که اگر آزمودنی  این به؛ دهندای پاسذذذخ میدرجه 9ید مقیاس 

، تا حدی 2، مخالفم نمره 5گزینذه کذاملذال مخذالفم را، انتخذاب کند نمره 

، موافقم نمره 1، تا حدی موافقم نمره 4، نظری ندارم نمره 3مخالفم نمره 

، 9، 8، 6، 3نین سذذذؤالات شذذذماره د. همگیرمی 9و کاملال موافقم نمره ،  6

 41و  44، 43، 38، 39، 36، 32، 28، 26، 21، 25، 56، 51، 52، 55

به این صذذذورت که به کاملال  ؛دنشذذذوگذاری میصذذذورت معکوس نمرهبه

( 2002گیرد. فلنر )تعلق می 9و بذذه کذذاملذذال مخذذالفم نمره  5موافقم نمره 

 آن را باهمسذذذانی درونی  و أییدروایی ابزار را بذا روش تحلیذل عذاملی، ت

و با روش بازآزمایی با فاصذذله زمانی ید ماه  88/0روش آلفای کرونباس 

گزارش کرده است. در ایران روایی سازه مقیاس از طریق همبستگی  89/0

معنادار بود.  99/0ها بررسذی شذد که در سطح کل مقیاس با خرده مقیاس

به دسذذت  81/0برابر  KMOهمچنین تحلیل عاملی بررسذذی شذذد و مقدار 

ابزار با روش آلفای  همچنین ضذذذریذب اعتبذار این (.32آمذد )بذه نقذل از 

های شذذاخصاسذذت. در مطالعات دیگر نیز گزارش شذذده  86/0کرونباس 

سذنجی این پرسذشذنامه توسذو متخصذصذان بررسی شده که ضریب روان

3. Felner 
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روایی سازه  گزارش شذده اسذت. 88/0اعتبار آن با روش آلفای کرونباس 

ستگی همب :این پرسشنامه از طریق دو روش مورد بررسی قرار گرفته است

درصد معنادار  99ها بسیار بالا بوده و در سطح کل مقیاس با خرده مقیاس

تحلیل عاملی مورد  همچنین روایی سذذازه مقیاس به وسذذیلهگزارش شذذد. 

 (.33) بررسی قرار گرفته است

ای و دقیقه 90جلسذذذه  8گروه آزمایش در  : ایج( برنرامره مرداخلره

ای دو جلسه که تقریبال ید ماه به طول انجامید، در جلسات صورت هفتهبه

صذذذورت گروهی شذذذرکت کردند. محتوای آموزش مثبذت اندیشذذذی به

( در زمینذذه 23جلسذذذذات برگرفتذذه از دیذذدگذذاه سذذذلیگمن و همکذذاران )

ه کاملال ی اجرا شد کاندیشی بود؛ اما مداخلات مثبت اندیشی به شکلمثبت

آموزان باشذد. هدف مداخلات نیز رشد سرسختی منطبق با نیازهای دانش

( و کفایت اجتماعی در ، و مهارگریجوییشذذذنذاختی )تعهد، مبارزهروان

 شذذده در دوره آموزشذذی آموزان بود. با توجه به مطالب مطر بین دانش

ا در ه شذذذد ت، تکالیفی برای دانش آموزان در نظر گرفتمختلف جلسذذذات

ن نویسنده مسیول ایاندیشی توسو مثبت آموزش مهارت خانه انجام دهند.

 آموزان،قبل از اجرای جلسذذات آموزشذذی برای دانشکه  انجام شذذدمقاله 

 5خلاصذذه جلسذذات آموزشذذی در جدول دوره آموزشذذی لازم را گذراند. 

 ارا ه شده است.

 
 محتوای جلسات آموزشی مثبت اندیشی :1جدول 

 اهداف و شرح جلسات موضوع جلسه

 یکم

 معارفه، مقدمه، آشنایی

 اندیشیبا مفهوم مثبت

 ارزیابی اولیه از اعضا

 خصی.های ش، انعکاس توانمندیپنداشتآموزشی، آشنایی با مفهوم خوآشنایی با اعضا، توضیح جلسات 

 دوم

 ،زیستیهای شادآموزش مهارت

 و ،اجتماعی بودن، تعهد شخصی

 جوییمبارزه

لم، )تغذیه سا زیستیهای شخصی و آگاهی سازی آن، مرور فنون شادمرور تکالیف مربوگ به توانمندی

 ورزش، نگرش مثبت، اجتماعی بودن و...( تمرین و توسعه روابو اجتماعی.

 آموزش مهارت صید افکار، خودگویی مثبت سوم
ث بح ،باورهای منفی شخصی در برابر وقایع و رویدادهامهار آشنایی و آموزش مبارزه با افکار منفی و 

 درباره نقش هیجان مثبت در بهزیستی روانی و اجتماعی.

 مرور تکالیف باورهای منفی و آموزش جابجایی تصویرسازی منفی به مثبت با استفاده از گفتگوی درونی. آموزش تغییر تصویرسازی ذهنی نهارم

 مهارگری منبعدرباره  بحث  پنجم
ا ه ، ارمهارگریتکرار اهمیت شناسایی باورها و نه وقایع در نحوه واکنش شخصی، آموزش اهمیت کانون 

 مثال درباره شیوه تشخیص سبد اسناد.

 هاها و ترسارزیابی نگرش ششم
جویی با شناخت کامل اهداف و تعهد به آنها بدون ترس از شکست آموزش شیوه واکنش به وقایع و مبارزه

 در حل مسیله از روشی به روش دیگر.آورد آموزش تغییر روی ،احتمالی

 هفتم
های اجتماعی، آموزش آموزش شکوفایی استعدادها و رشد مهارت

 مندی در زندگیقصد

های اجتماعی و سعی در سرسختی در راه ها و شکوفایی مهارتآموزش نحوه تحقق بخشیدن به توانمندی

 رسیدن به اهداف شخصی.

 گیری.نتیجهو آزمون، های پستشکر از اعضا، تکمیل پرسشنامه حثبندی مبااز اعضا، مرور و جمع دریافت پسخوراند نهایی،تکلیف  هشتم

 

بعد از کسب مجوزهای لازم از آموزش و پرور شهرستان : روش اجراد(

شدند.  انتخاب به شرحی که در بخش روش گفته شد، بجنورد، افراد نمونه

های آزمایش و آنها در گروهجایدهی بعد از انتخاب افراد مورد مطالعه و 

بی ها رضایت کتگواه، اهداف پژوهش برای آنها بیان شد و س س آزمودنی

آموزان خود را برای شرکت در پژوهش اعلام کردند. در آراز دانش

یل کردند مهای کفایت اجتماعی و سرسختی رون شناختی را تکپرسشنامه

ن آموزا. در مرحله بعد، دانششدآزمون ثبت عنوان پیشو نتایج آن به

اندیشی و راهبردهای ای با مهارت مثبتدقیقه 90جلسه 8گروه آزمایش در 

توانند ای که بخواهند میآن آشنا شدند و به آنها گفته شد که در هر مرحله

ه نیست؛ ولی ب شرکت آنها اجباری در نتیجه، جلسات را ترک کنند و

گروه گواه هیچ آموزشی داده نشد. پس از اتمام جلسات آموزش 

آزمون گرفته و پس های مثبت اندیشی، مجددال از هر دو گروه پسمهارت

از ید ماه دوره پیگیری نیز انجام شد. لازم به ذکر است که برای اجرای 
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-وانای تمامی کدهای اخلاقی مطر  شده توسو انجمن ربرنامه مداخله

شناسی آمریکا مورد توجه قرار گرفت؛ بدین ترتیب درباره روند و 

های مداخلاتی، توجه به حف  رازداری و نگونگی اجرای برنامه

به افراد نمونه توضیحاتی داده شد. همچنین به آنها اطمینان داده  یدارامانت

های مداخلاتی در هر شود در صورت عدم تمایل جهت حضور در برنامه

توانند از پژوهش خارج شوند. برای که تمایل داشتند، میزمان 

استفاده شد. در بخش  25نسخه  SPSSافزار ها از نرموتحلیل دادهتجزیه

آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از 

 گیری مکرر استفاده شد.آزمون تحلیل واریانس با اندازه

 هایافته
های توصذذیفی متغیرهای پژوهش، شذذامل میانگین و شذذاخص 2جدول در 

در سذذذه مرحلذذه گواه هذذای آزمذذایش و انحراف اسذذذتذذانذذدارد برای گروه

همچنین در این  .انذذدشذذذذدهو پیگیری گزارش  ،آزمونآزمون، پسپیش

جذدول نتایج آزمون شذذذاپیرو و ویلد برای بررسذذذی نرمال بودن توزیع 

 .است ها ارا ه شدهداده

 
 و پیگیری ،آزمونآزمون، پسهای توصیفی متغیرهای پژوهش برای گروه آزمایش و گواه در سه مرحله پیششاخص :2جدول 

 داریسطح معنی شاپیرو و ویلک انحراف استاندارد میانگین گروه مرحله متغیر

 کفایت اجتماعی

 آزمونپیش
 08/0 955/0 41/5 21/45 آزمایش

 54/0 923/0 25/2 99/39 گواه

 آزمونپس
 21/0 916/0 18/5 52/65 آزمایش

 45/0 961/0 85/5 54/40 گواه

 پیگیری
 61/0 945/0 68/5 16/18 آزمایش

 58/0 922/0 39/5 59/39 گواه

 شناختیسرسختی روان

 آزمونپیش
 09/0 958/0 02/3 23/36 آزمایش

 85/0 982/0 95/2 41/31 گواه

 آزمونپس
 43/0 935/0 89/5 04/15 آزمایش

 29/0 993/0 96/2 52/36 گواه

 پیگیری
 39/0 944/0 55/3 89/49 آزمایش

 44/0 908/0 49/2 55/31 گواه

 

برای تمامی متغیرها و در  ، آماره شذاپیرو و ویلد2با توجه به جدول 

بنابراین توزیع تمامی متغیرها نرمال است. ؛ سذتیدار نها معنیتمامی گروه

دهنذد که در متغیرهای پژوهش نشذذذان می 2هذای جذدول همچنین یذافتذه

آزمون افزایش یذافته آزمون تذا پسهذای آزمذایش از پیشمیذانگین گروه

آزمون تا مرحله پیگیری نیز کاهش داشته است، اما از مرحله پس و است

 غییر محسوسی پیدا نکرده است.در این مراحل تگواه میانگین گروه 

پژوهش از تحلیل واریانس با تکرار سنجش اصلی برای بررسی سؤال 

آزمودنی وجود اسذذذتفاده شذذذده اسذذذت. در این پژوهش ید عامل درون

ن، آزموگیری متغیرهای پژوهش در سه مرحله پیشداشت که زمان اندازه

ن اشت که آآزمودنی وجود دو پیگیری بود و ید عامل بین ،آزمونپس

 -طر  مورد اسذذذتفذذاده طر  درون؛ بنذذابراین عضذذذویذذت گروهی بود

اسذذذت. در این بخش نتایج آزمون تحلیل واریانس با تکرار  آزمودنیبین

شود، س س در بخش بعد سؤال مطر  شده ها ارا ه میسنجش برای گروه

شود. در ها پاسخ داده میهای زوجی گروهپژوهش با اسذتفاده از مقایسذه

نتایج آزمون مونلی جهت بررسذذذی کرویت متغیرهای پژوهش  3جدول

آزمون کرویت مونلی با اسذذذتفاده از اجرای ید  گزارش شذذذده اسذذذت.

آزمون کرویت بر روی متغیر وابسذته تبدیل شذده نرمال، ساختار ماتریس 

طور مفروض، شذذذکل ماتریس کند. بهمیأیید ت کوواریانس را –واریانس

وابسذذذته باید کروی باشذذذد. در این آزمون  کوواریانس متغیر –واریانس 

رد و فرض  0Hباشذذد، فرض  01/0داری کونکتر از ننانچه سذذطح معنی

5H شودتأیید می. 
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 متغیرها نتایج آزمون موچلی :3جدول 

 حد پایین فلت –اپسیلون هاین  سرگی –اپسیلون گرین هاوس  داریسطح معنی درجه آزادی مجذور خی موچلی W متغیر

 15/0 19/0 92/0 005/0 2 98/35 43/0 کفایت اجتماعی

 13/0 19/0 65/0 005/0 2 52/69 28/0 شناختیسرسختی روان

 

شذذود، مقدار آزمون کرویت مشذذاهده می 3 طور که در جدولهمان

( و برای متغیر سذذذرسذذذختی 43/0مونلی برای متغیر کفذایذت اجتماعی )

 0Hدار است؛ بنابراین فرض معنی 005/0( در سذطح 28/0شذناختی )روان

مبنی بر همخوانی ماتریس کوواریانس خطای مربوگ به متغیرهای وابسذذته 

توان ، نمی0Hشذذود. با توجه به رد فرض تبدیل شذذده نرمال همانی رد می

کوواریانس متغیر وابسذذذته را پذیرفت. البته  –کرویذت ماتریس واریانس 

آزمون کرویت مونلی بالاتر از Sig زمذانی کذه مقذدار. SPSSافزار نرم

و  ،فلت –کار گرینهاوس گیسر، هاین باشذد از سذه آزمون محافظه 01/0

کند. اینکه از کدام روش تصذذحیح اسذذتفاده کنیم، حد پایین اسذذتفاده می

باشذذد از تصذذحیح  91/0شذذود اگر مقدار اپسذذیلون بزرگتر از پیشذذنهاد می

گونه و یا هیچ 91/0فلت اسذتفاده شذود و اگر اپسیلون کونکتر از  -هاین

 -ی در مورد کرویت وجود نداشذته باشد از تصحیح گرین هاوساطلاعات

های گرین مقدار اپسیلون شاخص 3گیسر استفاده شود. با توجه به جدول 

فلذت و حد پایین برای تمامی متغیرها کمتر از -گیسذذذر و هذاین -هذاوس

رین های گتر بودن مقدار اپسیلون شاخصاست. با توجه به کوند 91/0

گیسذذر  -، از شذذاخص گرین هاوس91/0فلت از -گیسذذر و هاین -هاوس

برای تصحیح درجه آزادی استفاده شد؛ بنابراین با در نظر گرفتن تصحیح 

نتایج آزمون تحلیل واریانس با تکرار  4گیسذذذر در جدول  -گرین هاوس

، آزمونسذذنجش برای بررسذذی تفاوت نمونه پژوهش در سذذه مرحله پیش

ازم به ذکر اسذذت که سذذطح و پیگیری گزارش شذذده اسذذت. ل ،آزمونپس

01/0p<  برای رد فرض صذفر در نظر گرفته شذد. برای بررسی اندازه اثر

 نیز از مجذور اتای جز ی استفاده شد.

 
 ها در متغیرهای پژوهشنتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسی تفاوت گروه: 4جدول 

 مجذور اتا داریسطح معنی Fآماره  میانگین مجموع مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات متغیر

 کفایت اجتماعی

 15/0 005/0 25/22 41/298 5 41/298 هاگروه

 62/0 005/0 94/61 58/542 25/5 52/585 مراحل

 49/0 005/0 52/58 95/16 69/2 12/505 تعامل مراحل با گروه

 یشناختسرسختی روان

 62/0 005/0 49/39 54/5141 5 54/5141 هاگروه

 69/0 005/0 21/93 41/996 59/5 98/5542 مراحل

 11/0 005/0 15/24 49/361 43/2 39/652 تعامل مراحل با گروه

 

اثر تعامل  Fنشذذان داده شذذده اسذذت، میزان  4طور که در جدول همان

 ( و سذذذرسذذذختی52/58مراحذذل و گروه برای متغیر کفذذایذذت اجتمذذاعی )

دار است. این یافته معنی 005/0( است که در سطح 15/24شناختی )روان

از لحاظ متغیرهای پژوهش  گواههای آزمایش و دهد که گروهنشذذذان می

و پیگیری بذذا یکذذدیگر تفذذاوت  ،آزمونآزمون، پسدر سذذذه مرحلذذه پیش

 50/0اری دارند. همچنین مجذور اتا برای تمامی متغیرها بیشذذذتر از دمعنی

جه توها در جامعه بزرگ و قابلدهد تفاوت بین گروهاسذذت که نشذذان می

 است.

در اه گوجهت بررسذذی تفاوت گروه آموزش مثبت اندیشذذی با گروه 

نتایج مقایسذذذه میانگین گروه آزمایش و  1متغیرهذای پژوهش در جذدول 

و پیگیری گزارش شذذذده  ،آزمونآزمون، پسمرحلذه پیشدر سذذذه گواه 

 است.
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 و پیگیری در متغیرهای پژوهش ،آزمونآزمون، پسدر سه مرحله پیشگواه نتایج مقایسه میانگین گروه آزمایش و  :5جدول

 داریمعنیسطح  خطای استاندارد برآورد واهگتفاوت میانگین گروه آزمایش با  مرحله متغیر

 کفایت اجتماعی

 03/0 15/0 28/5 آزمونپیش

 005/0 14/0 98/20 آزمونپس

 005/0 18/0 39/59 پیگیری

 شناختیسرسختی روان

 45/0 25/5 98/0 آزمونپیش

 005/0 99/0 92/54 آزمونپس

 005/0 64/0 96/52 پیگیری

 

در متغیر کفایت اجتماعی تفاوت میانگین گروه  1بذا توجه به جدول 

و  ،(98/20آزمون )(، پس28/5آزمون )در مرحله پیشگواه آزمذایش بذا 

دهد که (. این یافته نشذذان می>01/0pدار اسذذت )( معنی39/59پیگیری )

از  داری بیشذذترصذذورت معنیمیانگین گروه آزمایش در این سذذه مرحله به

 شذذذناختی تفاوتاسذذذت. در متغیر سذذذرسذذذختی روانگواه میانگین گروه 

دار ( معنی98/0آزمون )در مرحلذذه پیشگواه میذانگین گروه آزمذایش بذذا 

این مرحله تفاوتی در گواه  دهد بین گروه آزمایش ونیسذذت و نشذذان می

ن آزمودر مرحله پسگواه  وجود ندارد. تفاوت میانگین گروه آزمایش و

(. این یافته نشذذذان >01/0pدار اسذذذت )( معنی96/52( و پیگیری )92/54)

ری داصورت معنیدهد که میانگین گروه آزمایش در این دو مرحله بهمی

توان میها هبه یافتاسذذذت؛ بنابراین با توجه گواه بیشذذذتر از میانگین گروه 

انذدیشذذذی بر کفایت اجتماعی و سذذذرسذذذختی گفذت کذه آموزش مثبذت

 ارد.داری دآموزان مقطع متوسطه اول اثر مثبت و معنیشناختی دانشروان

 گیریبحث و نتیجه
اندیشذذذی بر سذذذرسذذذختی پژوهش حذاضذذذر با هدف تأثیر آموزش مثبت

ره اول شذذهر آموزان متوسذذطه دوشذذناختی و کفایت اجتماعی دانشروان

شی بر اندیهای پژوهش نشان داد که آموزش مثبتبجنورد انجام شد. یافته

د آموزان شهر بجنورشناختی و کفایت اجتماعی در دانشسذرسختی روان

(، 22(، والکر )20اثربخش اسذذذذت. این نتیجذذه بذذا نتذذایج پژوهش میلز )

ران (، پارکر و همکا21(، لوتانس و همکاران )23سذذذلیگمن و همکاران )

مهر آفرید  و (،59حافظیان ) (، پور رضوی و1(، خیراتی و همکاران )24)

( در 1خیراتی و همکاران )( همسذذذو اسذذذت. جعفری باغ25و همکذاران )

بینی بر عوامل کفایت اجتماعی پژوهشذذی نشذذان دادند که آموزش خوش

( نیز در پژوهش خود به این 59تأثیرگذار اسذذت. پوررضذذوی و حافظیان )

هذای مثبذت اندیشذذذی بر افزایش سذذذیذدنذد کذه آموزش مهذارتنتیجذه ر

آموزان مؤثر بوده است. پژوهشی که توسو یافتگی اجتماعی دانشسازش

بینی بر افزایش رفتار اجتماعی در ( بذا عنوان تذأثیر برنذامذه خوش20میلز )

های اواخر دوران کودکی انجام شذذذد، نشذذذان داد که این برنامه، مهارت

تایج نبخشذذد. آزمون را بهبود میکننده در پسکتاجتماعی کودکان شذذر

ینی و بخوشاندیشذذذی بر مبنی بر تأثیر آموزش مثبت( 22والکر )پژوهش 

اسذذذت. همچنین در بذذا نتذایج پژوهش حذذاضذذذر، همسذذذو  روییسذذذخذت

(، لوتانس 24(، پارکر و همکاران )23های سلیگمن و همکاران )پژوهش

شذذذی اندیاخله روانی آموزش مثبتبه تأثیر برنامه مد که (21و همکاران )

وی عملکرد رو تأثیر مثبت این برنامه آوری در بهبود کیفیت کاری و تاب

اند، به طور ضمنی با نتایج مطالعه حاضر همسو پرداختهشغلی و سرسختی 

 است.  

ندیشذذی اتوان گفت که مهارت مثبتآمده میدسذذتدر تبیین نتایج به

را با دیدی مثبت ارزیابی آور تنش ایهشذذود که افراد موقعیتموجب می

بینانه با مشذذکلات مواجه شذذوند. آنها در مقابله با کنند و با نگرشذذی خوش

من ناتوانم و شذذذکسذذذت خواهم »های خود از: مسذذذا ل با تغییر خودگویی

آمذذاده ورود بذذه جذذامعذذه « کنممن توانمنذذدم و آن را حذذل می»بذذه « خورد

و خود را  کرده شذذان را حلشذذوند تا مشذذکلات شذذخصذذی و اجتماعیمی

آموزان زمذذانی کذذه بذذا دانش آورد،وسذذذیلذذه این رویشذذذکوفذذا کننذذد. بذذه

شوند، شخصی مواجه میدشذوار های سذخت تحصذیلی و تجارب ناامتح

رنه اگ»گویند: دهند و با خود میجای انفعال، واکنش مثبت نشذذذان میبه

توانم از طریق هایی دارم که میآن سذذذخت اسذذذت ولی من نیز توانمندی

( 26به باور اسذذذنایدر و لوپز )«. راحتی حل کنمآنهذا، این مشذذذکذل را به

زه دیگران انداد، بهسازش کننمشکلات و معضلات توانند با کسانی که می

د که اناند، اما این باور مثبت را در خود رشد دادهشکست را تجربه کرده
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فکار اندیشذی تنها در داشذذتن اآیند. البته مثبتمسذا ل بر توانند از عهدهمی

گیری کلی درباره در جهتآورد شود، که نوعی رویمحض خلاصه نمی

 از خودآور تنش رویدادهایبین در مقابله با زنذدگی اسذذذت. افراد خوش

دهند و تمایل دارند در مورد آینده، احتمالات ثبات و اطمینان نشذذذان می

دار برای ممسیلهکنار آمدن  مثبت را در نظر بگیرند و بیشتر از راهبردهای

ود فرد در شاندیشی موجب می. مثبتکنندها استفاده با سذختیرویارویی 

ترک صذذذحنه، با حضذذذور خود در  جایرویارویی با شذذرایو دشذذذوار، به

ی و اثرگذارمهارگری مبارزه را حف  کند و به توانمندی خود در  ،صحنه

 موجباندیشذذذی مثبتایمان داشذذذته باشذذذد. همچنین  ،بر نتایج رویدادها

جای مقصذذر قلمداد کردن با مشذذکلات بهرویارویی شذذخص، در  شذذودمی

ی خود و هایی برای رشذذد و شذذکوفایسذذرنوشذذت، درصذذدد ایجاد فرصذذت

ا رسذذذند تا ب، افراد به این درک میشذذذیوهوسذذذیله این دیگران باشذذذد. به

جویی، شناختی، مبارزهپذیری روانبینی، انعطافگیری از امید، خوشبهره

لات کعهده مشو معنویت به بهترین وجه از  ،دوستی، ارتباگ اجتماعینوع

 (.29برآیند )

رد توان تبیین کینذذه مگو پژوهش را ایناین  نتذذایجدیگر  از سذذذویی

 های اجتماعیافرادی کذه تفکر منفی دارند، درک درسذذذتی از توانمندی

های اجتماعی و ارتباطی مشذذذکل خود نذدارنذد و بذه دنبال آن در مهارت

دارند و این ممکن اسذت موجب انزوای اجتماعی آنان شذذود و مشذذکلات 

د آورد. شذذذنذاختی و تربیتی در مدارس و خانواده برایشذذذان به وجوروان

آموزانی که نسذذذبت به خود تفکر منفی دارند، بیشذذذتر از دیگران از دانش

من همیشذذه شذذکسذذت »، «یابی را ندارممن توانایی دوسذذت»جملاتی مانند: 

کنند و همین نگرش بدبینانه نسبت به خود، موجب استفاده می« خورممی

 ر معرضهای خود اعتقاد نداشذته باشد و مدام دشذود فرد به توانمندیمی

د شود فرهای آموخته شذده قرار گیرد که در نتیجه موجب میدرماندگی

صذذورت  هدر ارتباگ با دیگران نیز تفکرات منفی داشذذته باشذذد و نتواند ب

گروهی و اجتماعی با آنها در تعامل باشد. در دوران بلوغ نوجوانان تحت 

ران خود و دیگ تأثیر افکار منفی زیادی قرار دارند و دا مال در حال مقایسه

ای مثبت هکنند تا توانمندیهسذذتند و بیشذذتر به کمبودهای خود توجه می

 ،این تفکرات منفی بر کفایت اجتماعی و رفتار، انگیزش، انتظارات ؛خود

های لازم است برنامه. در نتیجه و شناخت آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت

های شذذذد مهارتای در جهت کاسذذذتن از افکار منفی و رمداخلاتی ویژه

تر اشاره شد یکی از این گونه که پیشاجتماعی آنان طراحی شذود. همان

های اندیشذذذی اسذذذت که برخی مهارتمهارت مثبت ، آموزشمذداخلات

های عنوان اساس مهارتبهدر واقع گیرد که رفتاری را در برمی -شناختی

ل تعام توان از آن نام برد. از سذذذویی، برای اینکهاجتمذاعی و زنذدگی می

اجتماعی به شذذکلی مناسذذب تحقق یابد، لازم اسذذت که محرک اجتماعی 

ود. مقایسذذه و تفسذیر شذذ ،درسذتی رمزگردانی و با دیگر اطلاعات مربوگبه

هرنه محرک اجتماعی بهتر پردازش شذود، ادراک شذایستگی و مهارت 

ود آمیزتر خواهد بموفقیت ،اجتمذاعی فرد، بیشذذذتر و تعذامذل او با دیگران

اندیشی نوعی خیر عمومی است که پیامد و حاصل آن را باید مثبت (.28)

این  وجو کرد.در آگذاهی و آموزش آن و مشذذذارکت اجتماعی جسذذذت

ویژه باید از خانواده نوعی سذذذرمایه عاطفی اسذذذت که به مهارت همچنین

ت گردد. در مثب شذروع و در جامعه بسو یابد و سود آن دوباره به فرد باز

 ههای افراد را اصلا  کنیم، کن نیست که نگونه ضعفاندیشذی مسیله ای

های افراد را پرورش این اسذذت نگونه بتوانیم توانمندی موضذذوع اصذذلی

طور که گفته شذد، مثبت اندیشذی به دنبال آن است که (. همان29دهیم )

ها به ینذدهذای ذهنی و بذا ایجذاد و تقویذت توانمندیافرد بذا تغییر دادن فر

زنذدگی خود ب ردازنذذد. در این فراینذد، بذه افراد  هذای بذداصذذذلذا  جنبذذه

ورد آشذذود با تغییر رویندیده نیز کمد میدیده و حتی آسذذیبآسذذیب

زنذدگی بهتری را تجربذه کننذد و با دوری کردن از تجارب منفی،  ،دخو

(. 30پایه و اسذاس را به شذکوفایی شخصی مبدل کنند )های بیاضذطراب

جوتر ی دارد افراد را نیرومندتر و مبارزهشناسی مثبت نگر سعدر کل، روان

سذذذازد و اسذذذتعدادهای آن را شذذذکوفاتر کند تا زندگی پرباری در محیو 

توان زمینه اندیشی میدر نتیجه با آموزش مثبت ؛شان داشته باشنداجتماعی

آموزان شذذذناختی و کفایت اجتماعی در دانشرا برای سذذذرسذذذختی روان

 فراهم کرد.

 توان بههایی که این پژوهش با آن مواجه بوده است میاز محدودیت

یکی بودن شذذخص درمانگر و پژوهشذذگر در فرایند پژوهش اشذذاره کرد. 

همچنین عدم کنترل عوامل تأثیرگذار مانند وضذعیت اقتصادی خانواده و 

های پژوهش قلمداد شذذذود. محدودیت ءتواند جزتعذداد فرزنذدان نیز می

یرهای پژوهش نیز صرفال از پرسشنامه استفاده شده است برای سذنجش متغ

 ،دهیگزارشصذذذورت خودرسذذذذد این موضذذذوع بذذهکذذه بذذه نذظر می

ای هبا توجه به محدودیتشود . پیشنهاد میهایی به همراه داردمحدودیت
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هذای آتی جهت رفع این نواقص، اقدام شذذذود تا این مطذالعذه در پژوهش

وهش پروتکلی بر مبنای نتایج پژنین تری به دسذذذت آید. همچنتایج دقیق

شذذناختی و کفایت اجتماعی حاضذذر در جهت افزایش سذذرسذذختی روان

تهیه و زندگی، هذای بذا مسذذذا ذل و درذدرذهرویذارویی آموزان در دانش

ان تا تو شود به اجرا گذاشذتهدر مدارس متوسذطه صذورت برنامه مدون به

 د.فزایش یاب، اآموزانمدار در دانشمسیله کنار آمدن

صورت مستقل انجام شده است و مجوز آن  بهطالعه این م تشرکر و ددردانی:

به تاریخ  9958515613وپرورش شذذذهر بجنورد به شذذذماره نامه از اداره آموزش

اندرکاران تمامی افراد نمونه و دسذذذت شذذذد. بدین ترتیب از صذذذادر 4/2/5399

قدردانی  تشذذذکر وآموزشذذذی و اداری جهت تسذذذهیل روند اجرای این مطالعه، 

 شود.می

نه تضاد گولازم به ذکر اسذت این پژوهش برای نویسندگان هیچمنافع:  تضراد

 منافعی نداشته است.
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