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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of positive thinking 

training on the acceptance and social interaction of female adolescents aged 15 to 19 

in the city of Sar-e-Pol-e-Zahab. The study employed a quasi-experimental design 

with a pre-test, post-test, control group, and follow-up period. In the first six months 

of 2020, the statistical population of the study comprised 285 female adolescents 

who received assistance from the Organization of Wellbeing in the town of Sar-e-

Pol-e Zahab. Forty adolescents were selected using a systematic sampling method 

and randomly assigned to experimental and control groups (20 adolescents in the 

experimental group and 20 in the control group). Over the course of two and a half 

months, the adolescents in the experimental group received positive thinking training 

(11 sessions). This study applied the Social Acceptance Questionnaire (SAQ) and the 

Social Interaction Questionnaire (SIQ). The study’s data were analyzed using mixed 

ANOVA and the SPSS-23 statistical software. Positive thinking training had a 

significant impact on female adolescents’ social acceptance (F=63.82; Eta=0.64, 

P<0001) and social interaction (F=68.80; Eta=0.66, p<0001), indicating that this 

intervention was successful in improving the adolescents’ social acceptant and 

interaction. Positive thinking training can be an effective method for improving 

adolescents' social acceptance and interaction, according to the findings of this study, 

by employing meditation, mindfulness, using one’s strengths, confirming the self, 

and stating one’s values.
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Effectiveness of Positive Thinking Training on the Acceptance and Social Interaction of 

Female Adolescents in the Town of Sar-e-Pol-e-Zahab 

Extended Abstract 

Aim 
The adolescence years are among the most significant in a person’s existence. Everyone’s adolescence is a 

dynamic time in their lives. The majority of a person’s personality is formed during this time period. As is 

typical within the developmental cycle, adolescents may experience behavioral, cognitive, emotional, and 

psychological difficulties. These issues may negatively impact adolescents’ social and physiological 

development. Researchers believe that adolescence can cause many emotional, psychological, and social 

alterations in individuals. Neglecting this procedure can result in psychological and emotional harm. A 

conspicuous adolescent transformation occurs in the realm of society and social relationships. As adolescents 

attempt to avoid social censure by demonstrating their value, social competence, and social acceptance, they 

demonstrate their worth. This is the case, according to this the purpose of this study was to investigate the 

effectiveness of positive thinking training on the acceptance and social interaction of female adolescents aged 15 

to 19 in the town of Sar-e-Pol-e-Zahab. 

Method 
The study employed a quasi-experimental design with a pret-est, post-test, control group, and follow-up period. 

In the first six months of 2020, the statistical population of the study comprised 285 female adolescents who 

received assistance from the Organization of Wellbeing in the town of Sar-e-Pol-e Zahab. Forty adolescents 

were selected using a systematic sampling method and randomly assigned to experimental and control groups 

(20 adolescents in the experimental group and 20 in the control group). Over the course of two and a half 

months, the adolescents in the experimental group received positive thinking training (11 sessions). This study 

applied the Social Acceptance Questionnaire (SAQ) and the Social Interaction Questionnaire (SIQ). The study’s 

data were analyzed using mixed ANOVA and the SPSS-23 statistical software. 

Findings 
Positive thinking training had a significant impact on female adolescents’ social acceptance (F=63.82; Eta=0.64, 

P<0001) and social interaction (F=68.80; Eta=0.66, p<0001), indicating that this intervention was successful in 

improving the adolescents’ social acceptant and interaction. These outcomes remained unchanged during the 

two-month follow-up period. Positive thinking training was able to increase the average acceptance and social 

interaction scores of female adolescents during the post-test and follow-up phase, according to the descriptive 

findings. 

Discussion 
Positive thinking training can be an effective method for improving adolescents’ social acceptance and 

interaction, according to the findings of this study, by employing meditation, mindfulness, using one’s strengths, 

confirming the self, and stating one’s values. Because, according to its developed theoretical concepts, positive 

thinking can lead to the formation of positive beliefs, a positive attitude, hope-based cognitive processes, and 

positive social relationships in individuals. Therefore, by learning these concepts, adolescent females can exhibit 

more positive social behaviors and express their positive emotions. By receiving appropriate social feedback, 

this process increases their social competence, and as a result, their sense of social acceptance also improves. 

Keywords: Positive Thinking Training, Social Acceptance, Social Interaction.
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.رانیشهرکرد، ا   ، یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالم  ، یتیو علوم ترب یدانشکده روان شناس  ، یشناس، گروه روان  اری. استاد5

چکیدهاطالعات مقاله 

نوع مقاله: 
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نوموانننان درتننر  یو تعامننا امتمنناع رشیبر پنن  یشیاندآموزش مثبت یاثربخش یپژوهش، بررس  نیهدف از ا
 ۀآزمون با گروه گننواه و دورپس-آزمونشیبا طرح پ  یشیآزمامهیشهرستان سرپا ذهاب بود. روش پژوهش، ن

شهرستان   یستیبهز  ۀدرتر تحت پوشش ادار  ۀسال  15-19پژوهش شاما نوموانان    یآمار  ۀود. مامعب  یریگیپ
صننور  نوموان به  40  یآمار  ۀمامع  انینفر بود. از م  285به تعداد    1399اول سال    ۀماهسرپا ذهاب در شش
 شیدر گروه آزمننا نوموان 20شدند ) نیگزیو گواه ما شیدر دو گروه آزما یصور  تصادفهدفمند انتخاب و به

دو منناه  یملسه( را ط 11) یشیاندآموزش مثبت شیزمانوموان در گروه گواه(. نوموانان حاضر در گروه آ  20و  
( و SIQ)  یامتمنناع  رشیپ   ۀپژوهش شاما پرسشنام  نیشده در ااستفاده  یهاکردند. پرسشنامه  افتیدر  میو ن

 یافننزار آمنناربا استفاده از نرم  ختهیآم  انسیوار  ایحلت  ۀویپژوهش به ش  یها( بود. دادهSAQ)  یتعاما امتماع
SPSS-23  0001) یامتمنناع رشیبننر پنن  یشنن یاندآموزش مثبت دهدینشان م جیشد. نتا  ایتحلو    هیتجز>P ؛

64/0=Eta  82/63؛=Fی( و تعاما امتماع  (0001>P  66/0؛=Eta  80/68؛=Fنوموانننان درتننر تنن ث )داشننته   ری
نوموانننان منجننر شننده اسننت. براسننا    یو تعاما امتماع  رشیبه بهبود پ مدارله    نیکه ا  صور نیاست. بد

 دیینن بردن، ت رننود، لنن   یهااستفاده از قو  ،یآگاهذهن ۀاز مراقب یریگبا بهره یشیاندآموزش مثبت  ها،افتهی
 نوموانان است. یو تعاما امتماع رشیبهبود پ  یکارآمد برا یها روشارزش انیو ب شتنیرو

 کلیدواژه: 
 ،یشیاندموزش مثبتآ

 ،یامتماع رشیپ 

 .یتعاما امتماع

چرام  ،ییموال   استناد احمدبهیط  ،ی ف ی.، شر میمر   ،یمالل.،  )  ،ی .،  اثربخش1401رضا.  مثبت  ی(.  پ   یشیاندآموزش  امتماع  رشیبر  تعاما  ذهاب.    یو  درتر شهرستان سرپا  نوموانان 
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 مقدمه 
  واقعیت   و  است  انسانی  هر  زندگی  پویایی  دورۀ  ی زندگی فرد دانست. نوموانیهادورهین  تریکی از مهم  توانیمدورۀ نوموانی را  

در  عمدۀ  بخش  که  است  آن آدمی  نوابخش،  می  سارته  دوره  همین  شخصیت  و  آقایوسفی  نامور،  )گنجه،    اهمیت .  (1399شود 
مشکال  رفتاری،   با  است  ممکن  وموانیدورۀ ن   در  افراد  شکا معمول در چررۀ تحولی،به.  نیست  پوشیده  کسیهیچ  بر   ۀنوموانی

روان و  فرایندهای  است  ممکن  مشکال   این .  شوند  موامه  شنارتیشنارتی، هیجانی  دیگر  مانند حوزه   به  نوموانان    های زندگی 
ۀ  ادار  ی که در آیندۀ مهمنقش    ایدلبه امروزه نوموانان  .  (1399زاده،  آبادی، دهقانی و صالحآسیب برساند )تاج  بهداشتی  و  امتماعی

مدیران    نوموانان   که  است  ن یاآیند و اهمیت این نقش در  می  حساببه کشور برعهده رواهند داشت، یکی از قشرهای مهم مامعه  
کمال و اهداف کشور هستند )پورسلمان و اصغرنژاد   سمت  بهۀ کشور و پیشگامان سایر اقشار مامعه در سیر  ندیآۀ  اداراصلی در  
تحوال  بسیار عمیقی را در آنان    شنارتیشوند که از نظر مسمی و روانرشد موامه می  افراد با بحران(. در این دوره  1399فرید،  
یابد و  و سبب می  کندیمایجاد   نوموان تحول  و روانی  آید )مونز و فولی،   مروربهشود نظم مسمانی  پدید  نظم مدیدی در آن 
باورند دورۀ نوموانی می(  2019( و رایس و همکاران ) 2019(. ترنت و همکاران )2018 تواند افراد را دستخوش تغییرا   بر این 

امتماعی متعددی کند؛   این روند در صور     کهیدرحال هیجانی، روانی و  باشد.  نداشته  به چنین دگرگونی اشراف  شاید اطرافیان 
 (. 2021شنارتی و هیجانی در پی داشته باشد )هیوا و میتینگ، های روانغفلت ممکن است آسیب
که  (؛ چنان2020پیوندد )لی و مو،  وقوع میهای برمستۀ دورۀ نوموانی در حوزۀ امتماع و روابط امتماعی بهیکی از دگرگونی 

ارزشمندی رود  اندتالش نوموانان در   نمایانگرکردن  امتماعی 1با  امتماعی   2، شایستگی  امتماعی 3و پ یرش  از طرد  امان    4،  در 
بودن  اعتماد به روب  ،تفاو  عقاید دیگران  رش یشاما پ   یامتماع   رش یپ (.  2018ی و توث،  بمانند )آلتو، هندلی، روگوچ، سیچت 

 ۀ مامع  یاعضا   ریشود فرد در کنار سایم   سببها  آن  مجموعها است که  انسان  درونی و ذاتی  تی و نگاه مثبت به ماه  گرانید  یذات
اند که  دهیدرک رس  ن یبه ادر برابر دیگران پ یرا هستند،  که    ی . کسان(2021)بویر، نلسون و هوالب،    کند  یاحسا  راحت  ،یانسان
فرد   شودی سبب میامتماع  رش یپ (. بررورداری از ادراک  2010)فراگن، کوالم، رامسی و بورگ،  سازنده هستند    یطورکل افراد به 
بپ یرد و رود را    یهانبهم  ۀها همیها و ناتوانو با ومود ضعف  داشته باشداش  گ شته  یبه رودش و زندگی  مثبتو احسا   نگرش  

ها و پاسخ  یامتماع  رش یپ (.  2019در پی تعاما مثبت و سازنده با اطرافیان در محیط امتماعی باشد )آنتونوپولو، چایدمنو و کواوا،  
  در امتماع و   ،یفرهنگ   یدارند با انجام آن و براسا  هنجارها   ایآموزان تماانشدآن    براسا  شود که  را شاما می  ییهاواکنش

همساالن   مطلوب  شوند   پ یرش نزد  روسو  یامتماع  تیو  )ساربسکو،  کنند  با    یهاپژوهشنتایج  (.  2012،  اکاستو    کسب  مرتبط 
ساگمن، ییلدیزلی، بایکان، اوزدمیر و )  یجانیمشکال  ه  روزبا ب   اندک  یامتماع  رش یاست که پ   نیاز ا  ی، حاکیامتماع  رش یپ 

زاده هنرمند، ی)مهراب  شنارتیپریشانی روان(،  1394نوتاش و آلبر ،    یرراز   ،یموحد  ،یرامی)ب  نترنتیبه ا  ادی(، اعت2020  ،سیهان
رحمیکر و  برعکس،  (1391  ،یمینژاد  است.  بهبود   زیاد  یامتماع  رش یپ   همراه  تحص  به  هم  یلیعملکرد  و  )چن    لتون، یمثبت 

نوموانان منجر    (1392  ،ی)ظروف   یامتماع  یاه( و مهار 1397عظیمی، شریعتمدار و نعیمی،  باال )  یل یتحص  ی(، رودکارآمد2015
 شود.می

از شکا امتماعی  متغیرها سرچشمه میپ یرش  از  بعضی  ادراک اسا ن یبراگیرد.  گیری و ومود  و  دریافت  برای  نوموانان   ،
ی فعال که سبب  (؛ فرایند2021فورچ و وتیچ،  هستند )ریورا، تیمپریو، لوه، دی   5پ یرش امتماعی، ملزم به برقراری تعاما امتماعی 

 تعامارواهان    گریمومودا  د  ریاز سا  شیانسان ب(.  1396فرد،  شود )صدری دمیرچی و صمدیفهم و درک رفتارهای دیگران می
بودنش که یامتماع  تیبنا به ماه  . همچنینروابط برروردار است  نیا  زبردن ال    یبرا  زیادی  تیسالم است و از ظرف  یامتماع

مهم    اریمؤثر بس  تعاما  یمهار  در برقرار  رون ی از ا  .است  گرانیروابط با د  یاز برقرار  ر یناگز  ،ستا  او   ا یح  ۀفلسفه و اسا  ادام 

 
1. self worth 

2. social competence 

3. social acceptance 

4. social exclusion 

5. social interaction 
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  ی برقرار   و ابزار الزم برای  انسان سالم و موفق  های برمستۀیگژیاز و  یکتعاما امتماعی سازنده ی  (.2021رزپا و همکاران،  )  است
با د  فردی و امتماعی را  مثبت    جینتا  بستر کسب  گرانیبا د  یهمکاربا ایجاد  تواند  یمتعاما امتماعی  است.    گرانیارتباط مؤثر 
تعاملی.  فراهم کند م  نوموانانبه    چنین  با   توأمروابطی  کند  ی کمک  اعتماد  کنند  دیگران   با  مرزهابرقرار  د  ی،  با  را    گرانیروابط 
 )هانت ای از رود نشان دهند  و سازنده  مؤثررفتار    ،ارتباطا   ۀند و در شروع و راتم نمطلوب را حفظ ک  یها ید، دوست نده  صیتشخ

 (. 2019 ،و راندهاوا 
و  های  روش تاکنون   نوموانان  برای    مختلفیدرمانی  آموزشی  امتماعی  عملکرد  استبهبهبود  شده  گرفته  از  کار  یکی   .

مثبت روش  رویکرد  پایۀ  بر  که  مدید  مثبتهای  آموزش  شده،  نهاد  بنا  میشی  اندیمثبتاست.    1اندیشی گرا  واکنشرا  های  توان 
ادراک ویژگی به  توانمندیعاطفی و شنارتی  و  و    تعاما   های رود،ها  و   مؤثرکارآمد  امتماع  با  مطلوب  رابطۀ  و  پیوند  با مهان، 

  ردیگی و رلق مثبت را نیز دربرمیانرژ  یی مانند رضایت از زندگی،هامؤلفهحالت    نیا  پیشرفت مثبت در طول زمان تعریف کرد.
الهمن،  فوول) و  بریگمن  درمثبت  (.2018ک،  هیجانی،جینت  اندیشی  تنظیم  ترکیب  شخصیتی،یژگیو  ۀ  تجارب    تیهو  های  و 

و    بشناسندمثبت و روب رود را باز  تجاربشوند  یم  قیتشو  افراد  ،یشیانددر آموزش مثبت .  (2020چنگ،  )آید  می  ومودبهزندگی  
 ی نوع  یشیاند(. مثبت1396  حافظیان،  و  پوررضویکنند )  یبازشناس  مت نفسحررود و    ارزش   یو ارتقا  شیها را در افزانقش آن 

مناسب و    یاز تعادل درون  یبرروردار   اندیشیی مثبتبه عبارت  .است   ی فردی و امتماعیزندگ  ۀدربار  یکل   یریگو مهت  کردیرو
 ،کندحفظ    رایط محیطی گوناگوندر ش  رود را  یشخص  ۀزیدر موامهه با مشکال  است تا فرد بتواند انگ  یحفظ آرامش و رونسرد

 (. 1398 سهزابی، یوسفی محمدنژاد بهرامی ورضایت کند )گادهد احسا  یکه انجام م یو از عمل بزنداقدام مناسب  دست به
بتواند به سبب می  یشیاندمثبت  حرمت   ی منفی را تغییر دهد وذهن  ریتصاو  ،ی مبارزه کندبا افکار منف  یمؤثرشکا  شود فرد 
ر  نفس دهدرود  افزایش  برا1398  نژادمحمدنامقی،  و  پورنجفیان  رود،پیله  اسکندری)  ا  مهار   اسا  نی(.  آموزش  از    ی هاهدف 
رود   یمشکال  واقع   ۀو دربار  کنند  دایپ  ی دستاز رود و زندگ  نانهیباقعو  یدگاهیدبه  آموزان  است که دانش  نیا  یشیاندمثبت
اندیشی به بهبود عملکرد ، آموزش مثبتگرفتهصور های  . مطابق پژوهش(1396  حافظیان،  و  پوررضوی )  قضاو  کنند  یدرستبه

روان و  میامتماعی  منجر  افراد  چنانشنارتی  صفارحمیدی،  کهشود؛  پژوهش   آموزش  ریت ث  (1396)  پورزندی  و  حسینیان  نتایج 
  ریت ث  (1396)  بیرانوند  صادقی و  ،بدسرپرست  و  سرپرستبی  کودکان  امتماعی  هایمهار   و  شایستگی  ادراک  را بر  اندیشیمثبت
 حافظیان   و  درتر، پوررضوی  آموزاندانش  تحصیلی  دهیرودنظم  و  یادگیری  مثبت  هیجان  بر  اندیشی رامثبت  هایمهار   آموزش 

بر  اندیشیمثبت  هایمهار    آموزش   اثربخشی  (1396) هیجانی  سازگاری  را  دهقان دانش  تحصیلی  و  امتماعی،  و   نژاد، آموزان، 
  درتران   شنارتیروان  سرمایۀ  و  امتماعی  سازگاری  را بر  اندیشیمثبت  هایمهار   آموزش   اثربخشی  (1396)   ایاژه  ینی وحسحاج

یافته   نوموان همچنین  داد.  نشان  صفناسازگار  وهای  بر  اندیشیمثبت  آموزش   اثربخشی  (1396)  آبادیمعظم  آرا    کاهش   را 
یک  عاطفی  استقالل  افزایش  و  زورگویی بهرامی وگا  زاد،انینوموانان،    های مهار   آموزش   ت ثیر  ( 1397)نژاد  سلیمان  محمدنژاد 
بر   اندیشیمثبت واحدی  آموزان دانش  امتماعی  سازگاری  و  شادکامی  را  و  سادا   و    ی هامهار    آموزش   ریت ث  (1398)  درتر، 
  ( 1398)  نژادمحمدنامقی  و  پورنجفیان  رود،پیله  آموزان مشخص کرد. مطالعا  اسکندریدانش   ذهنی  بهزیستی  را بر  اندیشیمثبت

بر  اندیشیمثبت  هایمهار    آموزش   اثربخشی میلیندا، سپتنینگیا  و   زندگی  به  امید  و  نفسعز    را  پرستیانا،  نوموانان، هانون، 
( مثبت2021پاسپیتاساری  آموزش  اثربخشی   )( اونگویدمومو  و  پراتیکتو  و  موانان،  ادراک رودکارآمدی  بر  را  اثر  2021اندیشی   )
مثبت روانآموزش  استر   کاهش  بر  را  هیجانی  اندیشی  پردازش  و  عالوه  دییت شنارتی  گا کردند.  و  براین  بهرامی  محمدنژاد 

گارنیر(1398)  سهزابی  یوسفی و  بخت   ،-( )2020ویالریال  همکاران  و  کالنو   ،)2020( کرا   و  تال   ،)2020( وون  و   )2019  )
 در افزایش عملکرد روانی، هیجانی و امتماعی افراد است.  مؤثراندیشی روشی اند که مثبتگزارش کرده

فردی در عملکرد  مؤثری  نقش  امتماعی  تعاما  و  پ یرش  اشاره کرد که  باید  پژوهش حاضر  انجام  امتماعی   در ضرور   و 
می  ایفا  روانریکارگبه   اسا نیبراکنند.  نوموانان  مدارال   میی  کارآمد  امتماعیشنارتی  تحول  بستر  را    تواند  نوموان  بهنجار 

بگیرند؛ بنابراین ضعف    برعهدههای شغلی و امتماعی را  فراهم کند. باید تومه کرد نوموانان با ورود به دورۀ بزرگسالی باید نقش

 
1. positive thinking training 
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مانند ادراک پ یرش امتماعی و تعاما امتماعی ممکن است آنان را با مشکال  فراوانی موامه کند.    مؤثری امتماعی  هامؤلفهدر  
ۀ آن بر روند زندگی فردی، امتماعی و شغلی  گسترد   را یت ثه به نقش پررنگ پ یرش و تعاما امتماعی در دورۀ نوموانی و  با توم

ناپ یر ها منجر شود، امتنابشنارتی مناسب که به بهبود مهار  امتماعی آنهای آموزشی روانی روش ریکارگبه آیندۀ نوموانان،  
شنارتی، هیجانی و امتماعی ی روانهامؤلفه اندیشی بر بهبود  ۀ اثربخشی آموزش مثبتدهندنشانهای پیشین  است. نتایج پژوهش

بهزیستی   پوشش  تحت  نوموانان  امتماعی  پ یرش  حاضر  پژوهش  در  که  است  ضروری  نکته  این  به  تومه  اما  است،  نوموانان 
با تومه   ی پیشین به آن تومه مدی نشده استۀ.ها ی که در پژوهشامامعهو    مؤلفهشود.  اندیشی مطالعه میۀ آموزش مثبتلیوسبه

نوموانان    امتماعی  تعاماو    رش یاندیشی بر پ آموزش مثبتۀ اصلی پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی  مسللپژوهشی،    رألبه این  
 ای پژوهش به شرح زیر هستند هاست. فرضیهدرتر 
 است.  مؤثر  نوموانان درتر امتماعی رش یاندیشی بر پ آموزش مثبت. 1
 است. مؤثر نوموانان درتر امتماعی اندیشی بر تعاماآموزش مثبت. 2

 روش

 جامعۀ آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش 

آماری پژوهش   ۀمامعآزمون با گروه گواه و دورۀ پیگیری دوماهه بود.  پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش حاضر نیمه
اد  15-19نوموانان  شاما   به تعداد   1399  اول  سالۀ  ماهشش ارۀ بهزیستی شهرستان سرپا ذهاب در  سالۀ درتر تحت پوشش 
های پ یرش و تعاما امتماعی که پرسشنامه  صور نیبدگیری هدفمند استفاده شد؛  نفر بود. در این مطالعه، از روش نمونه  285

پرسشنامه توزیع شد.    285رحله،  در میان نوموانان درتر تحت پوشش ادارۀ بهزیستی شهرستان سرپا ذهاب امرا شد. در این م
های پ یرش و تعاما امتماعی  ها، نوموانان درتری که نمرا  پایینی در پرسشنامهگ اری این پرسشنامه آوری و نمرهپس از ممع

 73در پرسشنامۀ تعاما امتماعی(.    90در پرسشنامۀ پ یرش امتماعی و نمرۀ کمتر از    20داشتند، شناسایی شدند )نمرۀ کمتر از  
نفر از   40دست آوردند. در مرحلۀ بعد،  پ یرش امتماعی و تعاما امتماعی به  هاینوموان درتر نمرۀ کمتر از میانگین در پرسشنامه 
پرسشنامه  در  را  نمرا   نوموانان که کمترین  به  هایاین  امتماعی  تعاما  و  امتماعی  از پ یرش  )نمرا  کمتر  بودند  آورده  دست 

نفر در گروه   20ی شدند ) دهیماهای آزمایش و گواه  تصادفی در گروه  صور بهشده( انتخاب و  دیبنترتیب  صور به میانگین و  
گروه گواه در حین    کهیدرحال اندیشی را دریافت کرد؛  نفر در گروه گواه(. سپس گروه آزمایش مدارلۀ آموزش مثبت  20آزمایش و  

نوموان درتر در   2ت مدارلۀ حاضر بود. پس از شروع فرایند مدارله،  انجام پژوهش این مدارله را دریافت نکرد و در انتظار دریاف
های ورود به پژوهش عبار  بود از   نوموان درتر در گروه گواه از ادامۀ حضور در پژوهش انصراف دادند. مالک  1گروه آزمایش و  

  در پرسشنامۀ تعاما امتماعی(،   90از    در پرسشنامۀ پ یرش امتماعی و نمرۀ کمتر  20کسب نمرۀ کمتر از میانگین )نمرۀ کمتر از  
آمادگی   و  رضایت  در    برایاعالم  سالمت  شرکت  از  بررورداری  مشاوره مسم مطالعه،  پروندۀ  بررسی  با  ادارۀ  ی  در  مومود  ای 

سن   داشتن  و  درتر  منسیت  مالک  15-19بهزیستی،  ملسه، حضور  سال.  دو  از  بیش  غیبت  شاما  نیز  پژوهش  از  رروج  های 
آموزشی و همکارینامنظم در ملسا بود. به   پژوهشگر  با  پژوهشی  نکردن   ن یوالدآموزان و  دانشرضایت  منظور رعایت ارالق 

به افراد گروه گواه اطمینان داده شد    نیهمچن  .شدند  مراحا مدارله آگاه  همۀو از  شد  مدارله کسب    ۀبرای شرکت در برنام  آنان
 کنند. ا این مدارال  را دریافت میآنان نیز پس از اتمام فرایند پژوهشی، درصور  تمای

 سنجش ابزارهای 

 (SAQ) 1اجتماعی  ۀ پذیرشپرسشنام

شاما  و    سؤال  33( برای گروه سنی نوموانان و بزرگساالن سارتند که دارای  1960)  پرسشنامۀ پ یرش امتماعی را کرون و مارلو
مطلوب را نشان    حالت  1ۀ  حالت نامطلوب و نمرصفر  ۀ  نمر  شده است. گ اری  صور  صفر و یک نمره به  و  استپاسخ بلی و ریر  

 
1. Social Acceptance Questionnaire (SAQ) 



 311           و دیگرانیي جالل موال /...و رشیبر پذ يشیاندآموزش مثبت ياثربخش

پ یرش امتماعی   ۀنمر  شد.  محاسبه  کا از ممع نمرا  مربوط به سؤاال ۀ  نمر  پرسشنامه،  گ اری به سؤاال . پس از نمره دهدمی
وسط پ یرش امتماعی مت  داشتن  برای  19تا    9  و  امتماعی  پ یرش   نداشتن  برای  8مورد پژوهش بین صفر تا    واحدهای  هریک از
  برای پ یرش امتماعی   33تا    20  ۀو نمر  (داشته باشد  مطابقت  ها با قواعد و هنجارهای امتماعیرفتار آن  رددا  احتمال  که)افرادی  
امان  )افرادی  درنظر گرفته شد    فراوان از طردهای مردم در  امتماعی رفتار می  براسا    ند وهستکه  .  (ندنکقواعد و هنجارهای 
ۀ ادراک پ یرش امتماعی اندک است.  دهندنشان 20و کسب نمرۀ کمتر از  33این پرسشنامه بین صفر تا دامنۀ نمرا   اسا  ن یبرا

مارلو را  1960)  کرون و  آن  میزان  را مطلوب و  امتماعی  روایی سازۀ پرسشنامۀ پ یرش  میزان   91/0(  گزارش کردند. همچنین 
ضریب   از  استفاده  با  پرسشنامه  کرونباخ  آلفاپایایی  مارلو،  گزار   89/0ی  و  )کرون  است  شده  هنرمند، زاده  یمهراب(.  1960ش 

رحیمیکریم و  آلفا  یکل  1ییایپا  بی( ضر1391)  نژاد  روش  از  استفاده  با  را  ابه   0/ 76  کرونباخ  یپرسشنامه  در  آوردند.    ن ی دست 
آلفا  یکل  ییایپا  بیضر  ،پژوهش از روش  استفاده  از نظر روابه  0/ 66  کرونباخ  یبا  آمد.    ر یبا سا  ا  یمق  ن یا  زین  2یی سازهدست 
برا  یشنارتروان  یابزارها است  یطراح   یامتماع  رش یپ   یریگاندازه  یکه  قابا  یهمبستگ  ،شده  و  است  باال  داده  نشان  قبول 
( برای روایی این مقیا ، آن را 1388 پور، محمودیان و سلیمانیان،به نقا از صالح صدق 1385باقری )  (.1384فاز،  یو لعل  یثمر)

داری ومود دارد. ( همبسته کرد و مشخص شد بین این دو، رابطۀ مثبت معنا1978)  3پرسشنامۀ ت یید رویشتن راتو   با نمرا 
آلفای کرونباخ و تصنیف با استفاده از دو روش  پایایی آن به  ،همچنین  طورکلی  دست آمد که بهبه  71/0و    74/0ترتیب  ضرایب 

 محاسبه شد. 75/0ش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ قبول است. پایایی این پرسشنامه در پژوهقابا

 (SIQ) 4پرسشنامۀ تعامل اجتماعی 

  5دهی صور  رودگزارش سؤال است که به  30( برای نوموانان و بزرگساالن طراحی کرد و شاما  1994این پرسشنامه را گال  )
  این فکر ریلی کم به ذهن من رسیده  2من نرسیده است،    این فکر اصالً به ذهن  1شود )ارزشی بررسی می   5بندی  و روی درمه
این فکر همیشه به ذهن      5  این فکر ریلی زیاد به ذهن من رسیده است و  4  این فکر گاهی به ذهن من رسیده است،  3است،  

بین   پرسشنامه  این  نمرا   دامنۀ  است(.  رسیده  نشان  150تا    30من  باالتر  نمرا   امتماست. کسب  تعاما  بیشتر  دهندۀ   و اعی 
های مختلف ت یید در پژوهش  6. روایی این پرسشنامه محتواییاندک استدهندۀ تعاما امتماعی  نشان  90کسب نمرۀ کمتر از  

ممله  شده   از  ) و  کوبایاشی  پژوهش  برابر  2000در  پرسشنامه  85/0(  این  پایایی  میزان  است.  شده  است    89/0  نیز  گزارش 
ایران و در  2000)کوبایاشی،   )(. در  این  ،(1387پژوهش هادیان  اعتبار  پژوهش به  73/0پرسشنامه    ضریب  آمده است. در  دست 

گزارش شده است.   72/0( نیز ضریب همسانی درونی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  1396فرد )صدری میرچی و صمدی
 اسبه شد. مح 0/ 73پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 روند اجرای پژوهش
 40  گیری مطابق با آنچه ذکر شد،پس از دریافت مجوزهای الزم از ادارۀ بهزیستی شهرستان سرپا ذهاب و انجام فرایند نمونه

در گروه گواه(.    فرن  20در گروه آزمایش و    فرن  20دهی شدند )های آزمایش و گواه ماینوموانان درتر به شیوۀ تصادفی در گروه
ای در طول دو  دقیقه   75ملسۀ    11( را در  1396اندیشی )پوررضوی و حافظیان،  ه آزمایش مدارال  مربوط به آموزش مثبتگرو

ای را در طول پژوهش دریافت نکرد. مدارال  گونه مدارله گروه گواه هیچ  و  ای یک ملسه دریافت کردصور  هفتهماه و نیم به 
به گروهپژوهش حاضر  فاصله  نفره وهای سهصور   رعایت  پروتکابا  و  امتماعی  از شروع  گ اری  ارائه شد. پس  بهداشتی  های 
نوموان در گروه گواه از ادامۀ حضور در پژوهش انصراف دادند؛ بنابراین تعداد نهایی  1نوموان در گروه آزمایش و  2فرایند مدارله، 

پژوهش   در  )  37نمونۀ حاضر  بود  گروه  فرن  18نوموان  به   فرن  19آزمایش و    در  گواه(.  گروه  پژوهشی در  ارالق  رعایت   ،منظور 

 
1. reliability coefficient 

2. construct validity 

3. Ruthus self-confirmation questionnaire 

4. Social Interaction Questionnaire (SIQ) 

5. self reporting 

6. content validity 
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رضایت نوموان درتر برای شرکت در برنامۀ مدارله کسب شد و از همۀ مراحا آگاه شدند. همچنین به افراد گروه گواه اطمینان  
هش حاضر از پروتکا  داده شد آنان نیز پس از اتمام فرایند پژوهشی، درصور  تمایا این مدارال  را دریافت رواهند کرد. در پژو

نژاد، حاج حسینی و  (، دهقان1396های پوررضوی و حافظیان )اندیشی استفاده شد که این بستۀ آموزشی در پژوهشآموزش مثبت
 ( استفاده شده است.1398محمدنژاد بهرامی و یوسفی سهزابی )(، گا1396ای )اژه 

 اندیشي . خالصۀ جلسات آموزش مثبت1جدول 

 سه شرح جل هدف  جلسات 

 اول
گروه با  اعضای آشنایی

 یکدیگر
 مبتنی بر همکاری، آشنایی با نحوۀ کار  ۀایجاد رابطۀ حسن

 دوم
معرفی، مرور کلی و بیان  
 سه اتفاق روب 

آگاهی مختصر، تمرین کتبی ت یید رویشتن ارائۀ کلیاتی از پروتکا گروهی، معرفی اعضا و انتظارا  گروه، مراقبۀ ذهن
 آگاهی )تکلیف رانگی( تمرین سه اتفاق روب و مراقبۀ ذهنها، شرح  و بیان ارزش

 های رود استفاده از قو  سوم
  آگاهیهای رود و مراقبۀ ذهنبحث دربارۀ تمرین سه اتفاق روب، بحث دربارۀ نتایج، شرح تمرین استفاده از قو 

 )تکلیف رانگی( 

 )تکلیف رانگی(  آگاهیبردن و مراقبۀ ذهنمرین ل  بحث دربارۀ تمرین استفاده از نقاط قو ، معرفی ت بردنل   چهارم

 )تکلیف رانگی(  آگاهیبردن، معرفی تمرین داشتن یک روز روب و مراقبۀ ذهنبحث دربارۀ تمرین ل   داشتن یک روز روب  پنجم

 نگی( )تکلیف را آگاهیداشتن یک روز روب، معرفی تمرین دیدار قدردانی و مراقبۀ ذهن تمرین دیدار قدردانی  ششم 

 )تکلیف رانگی(  آگاهیدیدار قدردانی، معرفی تمرین پاسخ فعال/ سازنده و مراقبۀ ذهن بحث دربارۀ تکلیف رانگی پاسخ فعال/ سازنده  هفتم

 آگاهی صندلی داغ، مراقبۀ ذهن پاسخ فعال/ سازنده، معرفی تکلیف تمرین صندلی داغ  هشتم

 آگاهی غ، معرفی تمرین نوشتن بیوگرافی و مراقبۀ ذهنصندلی دا  بحث دربارۀ تمرین نوشتن بیوگرافی  نهم 

 آگاهی و بحث درمورد ملسۀ پایانی بحث دربارۀ تکلیف نوشتن بیوگرافی، معرفی تکلیف ردما  مثبت، مراقبۀ ذهن ردما  مثبت  دهم

 ها و مراقبۀ نهاییبحث دربارۀ گروه، تکمیا پرسشنامه راتمه  یازدهم

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات 
. در سطح آمار توصیفی از میانگین و صور  گرفتدو سطح آمار توصیفی و استنباطی    درها  تجزیه و تحلیا داده  ،ر این پژوهشد

از آزمون شاپیرو استنباطی  بودن توزیع متغیرها، آزمون لوین برای برای بررسی نرمال  1ویلک -انحراف استاندارد و در سطح آمار 
گیری  و همچنین از تحلیا واریانس با اندازه  3هافرض کرویت دادهمنظور بررسی پیشبه   2موچلی   ها، آزمونبررسی برابری واریانس

 .ندتجزیه و تحلیا شد SPSS-23 افزار آماریبرای بررسی فرضیۀ پژوهش استفاده شد. نتایج آماری با استفاده از نرم  4مکرر

 هایافته
 70/16و در گروه گواه  25/17آموزان در گروه آزمایش میانگین سن دانشدهد های دموگرافیک نشان میهای حاصا از دادهیافته
نفر    6. همچنین سطح تحصیال  دهم در هردو گروه آزمایش )استسال    19و حداکثر سن    15حداقا سن در دو گروه    وسال  
ارائه   2یفی پژوهش در مدول  های توص. یافتهرددرصد( بیشترین فراوانی را دا  84/36نفر معادل    7درصد( و گواه )  33/33معادل  

 شده است. 

 
1. Shapiro-Wilk test 

2. Mauchly’s test 
3. data sphericity 
4. analysis of variance with repeated measures 
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 . میانگین و انحراف استاندارد پذیرش اجتماعي و تعامل اجتماعي در دو گروه آزمایش و گواه2جدول 

 هاگروه هامؤلفه
 پیگیري  آزمونپس آزمون پیش

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

پ یرش 
 امتماعی 

 11/5 61/23 27/5 61/24 98/3 22/17 مایش گروه آز

 77/3 36/16 23/3 15/16 74/3 17 گروه گواه 

 تعاما امتماعی 
 64/14 55/88 63/14 88/89 62/15 05/77 گروه آزمایش 

 36/10 79 22/11 21/78 57/11 94/78 گروه گواه 

اندازه با  واریانس  آزمون  تحلیا  نتایج  ارائۀ  از  پیشقبا  مکرر،  آزمونفرضگیری  همین های  بر  شدند.  سنجش  پارامتریک  های 
ها در متغیرهای پ یرش و تعاما ای داده بودن توزیع نمونه فرض نرمالویلک بیانگر آن بود که پیش -اسا  نتایج آزمون شاپیرو

فرض  ن پیش(. همچنیp>05/0آزمون و پیگیری برقرار است )آزمون، پس های آزمایش و گواه در مراحا پیشامتماعی در گروه
به  نیز  واریانس  لوین همگنی  آزمون  پیش   1کمک  داد  نشان  یافته  این  نبود.  معنادار  آن  نتایج  که  شد  همگنی  سنجش  فرض 

استواریانس رعایت شده  امتماعی  تعاما  و  پ یرش  متغیر  دو  در  آزمون  (.  p>05/0)  ها  نتایج  می   tاز طرفی  تفاو  نشان  دهد 
پیشنمره گروه های  آزمایآزمون  است  های  نبوده  معنادار  امتماعی(  تعاما  و  )پ یرش  وابسته  متغیرهای  در  گواه  گروه  و  ش 

(05 /0<p).   ها در پ یرش و تعاما امتماعی رعایت شده است فرض کرویت دادهنتایج آزمون موچلی نیز بیانگر آن بود که پیش  

(05 /0<p) . 

 گروهي براي متغیرهاي پذیرش و تعامل اجتماعي درون و بینگیري مکرر براي بررسي تأثیرات  . تحلیل واریانس با اندازه3جدول 

 متغیرها 
مجموع  

 مجذورات

درجۀ 

 آزادي 

میانگین 

 مجذورات
 pمقدار  fمقدار 

اندازۀ 

 اثر 

توان 

 آزمون 

پ یرش 
 امتماعی 

 1 54/0 0/ 0001 27/41 05/118 2 10/236 مراحا 

 1 45/0 0/ 0001 99/26 70/780 1 70/780 یبندگروه

 1 64/0 0/ 0001 82/63 55/182 2 11/365 یبندگروهحا و تعاما مرا

     86/2 70 22/200 رطا

تعاما  
 امتماعی 

 1 63/0 0/ 0001 74/59 48/431 2 96/862 مراحا 

 1 48/0 0/ 0001 28/29 68/1152 1 68/1152 یبندگروه

 1 66/0 0/ 0001 18/68 50/492 2 01/985 یبندگروهتعاما مراحا و 

     22/7 70 59/505 رطا

اندازه با  شده، عاما زمان یا مرحلۀ  محاسبه  Fضرایب    براسا  دهد  نشان می  3گیری مکرر در مدول  نتایج آزمون واریانس 
دهد عاما  (. اندازۀ اثر نشان می >P  001/0معناداری بر نمرا  پ یرش و تعاما امتماعی نوموانان درتر داشته است )   ریت ثارزیابی  
  براسا براین،  کند. عالوههای نمرا  پ یرش و تعاما امتماعی را تبیین میدرصد از تفاو  در واریانس  57و    56  بیترتبهزمان  
اندیشی( هم بر نمرا  پ یرش و تعاما امتماعی نوموانان درتر  عاما عضویت گروهی )آموزش مثبت  ریت ث،  شدهمحاسبه   Fضریب  

وهی یا نوع درمان دریافتی هم بر پ یرش و تعاما امتماعی نوموانان درتر (؛ بنابراین عاما عضویت گر>001/0pمعنادار است ) 
درصد از تفاو  در    45و    44  بیترتبهاندیشی(  دهد عضویت گروهی )آموزش مثبتمعنادار داشته است. اندازۀ اثر نشان می  ریت ث

تبیین می  امتماعی را  نوع درمان و  تیدرنهاکند.  نمرا  پ یرش و تعاما  متقابا  نمرا  پ یرش و تعاما    اثر  بر  نیز  عاما زمان 
( است  معنادار  درتر  نوموانان  بدین>001/0pامتماعی  و  (.  پ یرش  بر  ارزیابی  مختلف  مراحا  در  نیز  دریافتی  درمان  نوع  ترتیب 
میزان   به  درتر  نوموانان  امتماعی  آماری    ر یت ثدرصد    60و    66تعاما  توان  است.  داشته  آماری    1معنادار  از دقت  و  نشان  باال 

مرحلۀ ارزیابی    برحسبها  مقایسۀ زومی میانگین نمرا  پ یرش و تعاما امتماعی آزمودنی  4کفایت حجم نمونه دارد. در مدول  
 شود.ارائه می

 
1. Levine test 
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 مرحلۀ ارزیابي  برحسبها . مقایسۀ زوجي میانگین نمرات پذیرش و تعامل اجتماعي آزمودني4جدول 

 معناداري  خطاي انحراف معیار  ها تفاوت میانگین مورد مقایسه )میانگین(  مرحلۀ )میانگین(  مرحلۀ مبنا متغیر 

پ یرش 
 امتماعی 

 آزمون پیش
 0/ 0001 49/0 -27/3 آزمون پس

 0/ 0001 43/0 -88/2 پیگیری 

 آزمون پس
 0/ 0001 49/0 27/3 آزمون پیش

 10/0 18/0 39/0 پیگیری 

تعاما  
 امتماعی 

 آزمون پیش
 0/ 0001 69/0 -05/6 آزمون پس

 0/ 0001 75/0 -77/5 پیگیری 

 آزمون پس
 0/ 0001 69/0 05/6 آزمون پیش

 49/0 34/0 27/0 پیگیری 

نتایج مدول    گونههمان پیشدهدیمنشان    4که  مرحلۀ  نمرا   میانگین  بین  پس،  با  متغیرهای  آزمون  در  پیگیری  و  آزمون 
ب این  دارد.  ومود  معنادار  تفاو   امتماعی  تعاما  و  مثبتپ یرش  آموزش  که  است  معنا  نمرا  دان  معناداری  شکا  به  اندیشی 

آزمون تغییر داده است. یافتۀ دیگر این  آزمون و پیگیری پ یرش و تعاما امتماعی نوموانان درتر را در مقایسه با مرحلۀ پیش پس
توان چنین تبیین . این یافته را میآزمون و پیگیری تفاو  معنادار ومود ندارددهد بین میانگین نمرا  مرحلۀ پسمدول نشان می

آزمون دچار تغییر معنادار شده بود، این تغییر را در طول کرد که نمرا  پ یرش و تعاما امتماعی نوموانان درتر که در مرحلۀ پس
  پ یرش  اندیشی به تغییر معنادار میانگین نمراتوان گفت آموزش مثبتبندی میدورۀ پیگیری نیز حفظ کرده است. در یک ممع
 آزمون منجر شده و این اثر در مرحلۀ پیگیری نیز ثبا  رود را حفظ کرده است. و تعاما امتماعی نوموانان درتر در مرحلۀ پس 

 گیریبحث و نتیجه 
  سرپا ذهاب ستاننوموانان درتر شهر امتماعی تعاماو   رش ی اندیشی بر پ آموزش مثبت یاثربخشپژوهش حاضر با هدف بررسی 

 صور ن یبدداشته است.    ر یت ث  نوموانان درترامتماعی  تعاما  و    رش یاندیشی بر پ آموزش مثبتدهد  نتایج نشان می  انجام گرفت.
بر   مبنی  پژوهش  اول  یافتۀ  است.  شده  منجر  نوموانان  امتماعی  تعاما  و  پ یرش  بهبود  به  مدارله  این  آموزش   یاثربخشکه 

پ مثبت بر  درتر  امتماعی   رش یاندیشی  ن  نوموانان  پژوهشبا  پوررضویتایج  ۀصف(1396)   حافظیان  و  های  و،    آبادی معظم  آرا 
و(1396) سادا   گا(1398)   واحدی  ،  و،  بهرامی  ۀاسکندری(1398)   سهزابی  یوسفی  محمدنژاد  و نجفیان  رود،پیله  ،   پور 

)  (1398)  نژادمحمدنامقی همکاران  و  هانون  گفت  2021و  باید  حاضر  یافتۀ  تبیین  در  است.  همسو   یهامهار   آموزش ( 
 رسیدن یرود برا  یهاییبه توانا همچنین دربارۀ رود ادراک کنند. یترمثبت رینگرش و تفس اننوموانشود سبب میاندیشی مثبت
موفق قابل  تیبه  با  کنند،  زندگبر چالش  یشتریب  ت یاعتماد  مسائا  مقاومت    یها و  اهداف رود  در تحقق  و  و غلبه  )سادا    کنند 
با د   یاز روابط امتماع  یبهتر  ریتفس  همچنین  .(1398واحدی،   نگر مثبت  یارتباط  یها مهار   تیبا تقو  باشند،  داشته   گرانیرود 

شود نوموانان درتر  این روند سبب می.  شوندرود سازگار    یبا زندگ  یمؤثرتر  یو با راهکارها  دهندرا بهبود    گران یروابط رود با د
با بهره بتواگیری از مثبتحاضر در پژوهش  ۀ امتماعی رود را مسللنند تعامال  امتماعی رود را گسترش و قدر  حا  اندیشی 

توان گفت براسا  مبانی نظری  براین میارتقا دهند و با افزایش مهار  امتماعی، پ یرش امتماعی بیشتری را ادراک کنند. عالوه
د  تیتقو  سبب  یشیاندمثبت  یهامهار اندیشی،  مثبت با  مثبت  ارتباط  بهبود  رفتارها  جیترو  گران، یو  مثبت،  مثبت،   یاحساسا  

اندیشی با تومه  (؛ چرا که مثبت2021شود )هانون و همکاران، روانی و هیجانی می یستیبهز تقویت و  ادراک مثبت ،شنارت و معنا
نظری   مفاهیم  میشدنیتدوبه  آن  شکاۀ  سبب  پردازش تواند  مثبت،  نگرش  مثبت،  افکار  و گیری  امید  بر  مبتنی  شنارتی    های 

تری توانند رفتارهای امتماعی سازندهبنابراین با دریافت این مفاهیم، نوموانان درتر می  های امتماعی سازنده در افراد شود؛ارتباط
می روند کمک  این  بگ ارند.  اشتراک  به  دیگران  با  نیز  را  رود  مثبت  احساسا   و  باشند  دریافت  داشته  با  امتماعی   بازروردکند 

 اعی بیشتری را ادراک کنند و احسا  پ یرش امتماعی آنان نیز بهبود یابد. مناسب، شایستگی امتم
  صفارحمیدی،   با نتایج مطالعا   نوموانان درتر  امتماعی  اندیشی بر تعاماآموزش مثبت  یاثربخش یافتۀ دوم پژوهش مبنی بر  
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وحاج  نژاد،دهقانۀ،  (1396)   پورزندی  و  حسینیان و( 1396)   ایاژه  حسینی  صادقی  یکانی(1396)  نوندبیرا  ،  محمدنژاد گا  زاد،، 
بعد   در تبیین یافتۀ حاضر باید گفت نوموانان درترراستا است. ( هم2021و پراتیکتو و اونگویدمومو ) (1397)نژاد سلیمان بهرامی و
ی  ها تیدر فعال  ،نددست آوربه رود به  یکه حس روب  یو زمان  کنندمی  دایپ  یبه زندگ  ایبینانهواقع  دی، داندیشیمثبت  از آموزش 
می و    کنندمیشرکت  ی  شتریب  امتماعی افزایش  نیز  آنان  امتماعی  مهار   زش آمو  نیهمچن  یابد.تعامال   و   ی هافنون 
رود را  بتوانند تا افراد پ یردصور  می ایو دن گرانیو بهبود ارتباط مثبت با رود، د تیتقو منظوربه، نوموانان درتربه  یشیاندمثبت
ببرند. تومه    یاحترام به رود پ  یو ارتقا  شیتجارب مثبت در افزا  نیو به نقش ا  بازشناسندمثبت رود را    یهاتجربه  ،بشناسندبهتر  

  دهدمی  شیافزا  در تعامال  امتماعی  را  گرانیو د  دتر از رومثبت  یهابه نقاط مثبت و تجارب روب گ شته، احتمال بروز برداشت
م  نیو هم به    نوموانان درترشود  یامر سبب  امتماعی گستردهقادر  ارتباطا   الگوی نظری   کهیدرحال تر شوند؛  برقراری  مطابق 
تومه  یشیاندمثبت  اندیشی،مثبت منبه  سبب  به  نپردارتن  نیز  و  زندگی  در  مثبت  امور  و  می  منفی  یهابه  )پراتیکتو  شود 

 باشند. داشته  داز رو و مثبتی روبتصور ی سرزنش رود، مابه شود افرادسبب می یش یاندمثبت(. 2021اونگویدمومو، 
های امتماعی و کند که هنگام موامهه با چالشی افراد را توانمند میشیاندمثبتاندیشی، فرایند  براسا  الگوی نظری مثبت

  محیطی، تعادل درونی رود را حفظ کنند و عملکرد امتماعی مناسبی را از رود به نمایش بگ ارند که این فرایند افزایش تعاما 
دارد. پی  در  را  مهار یمهمچنین    امتماعی  آموزش  تقو  یشیاندمثبت  یها توان گفت  نوموانان  ی سبب میرودآگاه  تیبا  شود 

بر این روند، آنان میها و قو درتر به ضعف بنا  ببرند.  ارتباطی رود پی  های احتمالی رود در توانند از ضعفهای شخصیتی و 
نفس بیشتری در برقراری ارتباطا  امتماعی سازنده کسب کنند. ها اعتمادبهند و با رفع آنبرقراری تعامال  امتماعی آگاهی یاب

 نتایج این فرایند نیز افزایش تعامال  امتماعی را در پی دارد. 
شهربه    قیتحق  ۀ دامن  دودبودنمح درتر  ذهاب  ستان نوموانان  ومودسرپا  وضعیت  نشکنترل  ایرهیمتغ  برری  ،  مانند  ده 
شرایط راص مامعۀ    ایدلبهگیری تصادفی )های نمونهنگرفتن از روش و بهره   هاآن  یامتماع  تیموقع  و  د فرزندان، تعدارانوادگی
 ر ایدر ستحقیق    نیاج،  یتان  یریپ می قدر  تعم  شیافزا  برای  ودشتوصیه می  بنابراین   ؛پژوهش بود  نیهای اتیاز محدودآماری(  
متففرهنگ  دارای  موامع  و   مناطق  و  هرهاش )مانند دانش او ، منسیت دیگر، دیگر گروه های  دارای ارتالال  رفتاری ها  آموزان 

برونی و  و...(،سازیدرونی  ذکرشدهبا    شده  عواما  نمونه   کنترل  روش  امراو  تصادفی  آموزش اثربخشی    به  تومه  با.  شود  گیری 
بر پ مثبت طی کارگاهی  اندیشی  مثبت  شودمی  هادنشیپ،  سرپا ذهاب  ستاننوموانان درتر شهر  امتماعی  تعاماو    رش یاندیشی 

  داده   درمانگران حوزۀ نوموان در سطح مراکز مشاورۀ سطح شهر و همچنین مشاوران مدار  آموزش تخصصی به مشاوران و روان
 گامی عملی بردارند. نوموانان درتر  امتماعی تعاماو  رش یپ کارگیری این روش آموزشی، برای بهبود ها با به تا آن  شود

 منابع
 بنه  امیند  و  نفسعز   بر  اندیشیمثبت  هایمهار   آموزش  اثربخشی(.  1398. )ع  نژادمحمدنامقی،  و  ،.ب  پور،نجفیان  ،.   رود،پیله  اسکندری
 .24-33 (،2)20 کاربردی. شناسیروان در پژوهش و دانش. سرپرستبی و بدسرپرست سال 17 تا 12 نوموانان زندگی

(. مقایسۀ پ یرش امتماعی و سالمت عمومی در دانشجویان با و بدون اعتیاد 1394.، آلبر ،  . )اش، هبیرامی، م.، موحدی، ی.، ررازی نوت
 .20-28(، 2)9به اینترنت. مجلۀ سالمت مامعه. 

. آموزاندانش تحصیلی  و  امتماعی، هیجانی  سازگاری  بر  اندیشیمثبت  هایمهار   آموزش  اثربخشی(.  1396. )م  حافظیان،  و  ،.   پوررضوی،
 .4826-2648 ،(1)6 مدرسه، وانشناسیر

ی درمنانرانواده.  آوری نومواننانهای زندگی بر مدیریت رشم و تناباثربخشی آموزش مهار (.  1399پورسلمان،  .، اصغرنژاد فرید، ع. ا. )
 .105-124(، 2)1کاربردی. 

. پررطر نوموانان شهر یزد یرفتارها ینیبشیهمساالن در پ انداز زمانی و طردنقش چشم(. 1399زاده، م. )آبادی، ز.، دهقانی، ف.، و صالحتاج
 .129-141(، 2)8آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران. 

های زندگی بر استر  رانوادگی و پن یرش امتمناعی. فصنلنامۀ اصنول (. مطالعۀ اثربخشی آموزش مهار 1384فاز، ا. )ثمری، ع. ا.، و لعلی
 .47-55(، 3)25بهداشت روانی. 

 سننرمایۀ و امتمنناعی سننازگاری بننر اندیشننیمثبت هننایمهار  آمننوزش اثربخشننی(. 1396. )ج ی،ااژه ، و.م حسننینی،حاج ،.  نژاد،اندهقنن
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 .49-67 ،(1)6 مدرسه، شناسیروان. ناسازگار نوموان درتران یشنارتروان
-123  ،(1)10  کنودک.  و  تفکر.  آموزاندانش  ذهنی  بهزیستی  بر  اندیشیمثبت  یهامهار   آموزش  ری(. ت ث1398. )ش  و واحدی،  ،.   سادا ،
101. 
 تحصیلی دهیرودنظم و یادگیری مثبت هیجان بر گروهی  شیوۀ  به اندیشیمثبت  هایمهار  آموزش ری(. ت ث1396. )ز  و بیرانوند،  ،.م صادقی،
 .137-159 ،(9)5 یادگیری. در شنارتی راهبردهای. متوسطه اول دورۀ درتر آموزاندانش
 ۀفصنلنام  قرآنی بر بهبود پ یرش امتمناعی.  یهاآموزش آموزه  ریبررسی ت ث  (.1388)  .ر.  سلیمانیان، ح.، و  م  محمودیان،.،  پور، بقصالح صد

 .17-26(، 1)1. قرانی یارشتهانیهای متخصصی پژوهش
بینی فرسنودگی ب شنارتی در پیش(. نقش همجوشی شنارتی، ادراک تعاما امتماعی و امتنا1396فرد، ح. ر. )صدری دمیرچی، ا.، و صمدی

 .88-104(، 2)6شغلی معلمان. دوفصلنامۀ شنارت امتماعی. 
 کودکنان  امتمناعی  یهنامهار   و  شایسنتگی  ادراک  بر  اندیشیمثبت  آموزش  ری(. ت ث1396. )ط  پور،زندی  و  ،.   حسینیان،  ،.ا  صفارحمیدی،

 .13-23 ،(1)4 کودک. روان سالمت. بدسرپرست و سرپرستیب
. طنبس  شهر  نوموانان  عاطفی  استقالل  افزایش  و  زورگویی  کاهش  بر  اندیشیمثبت  آموزش  اثربخشی(.  1396. )م  آبادی،معظم  ، و.م  را،آصف

 .161-176 ،(29)8 بالینی. شناسیروان  مطالعا 
ی شبسنتر. مطالعنا  هنای امتمناعی بنین دانشنجویان دانشنگاه آزاد اسنالم(. بررسی رابطۀ پ یرش امتمناعی بنا مهار 1392ظروفی، م. )
 .91-110(، 19)5شناسی. مامعه

شننارتی بنر رودکارآمندی تحصنیلی و پن یرش امتمناعی (. اثربخشی آموزش سرسختی روان1397عظیمی، د.، شریعتمدار، آ.، و نعیمی، ا. )
 .87-102(، 48)14شناسی تربیتی. آموزان. فصلنامۀ رواندانش

 امتمناعی  سنازگاری  و  شنادکامی  بنر  اندیشنیمثبت  هنایمهار   آمنوزش  تن ثیر(.  1398. )غ  سنهزابی،  و یوسنفی  ،.غ  محمدنژاد بهرامی،گا
 .113-122 (،4)20 کاربردی. یشناسروان در پژوهش و دانش. مهربان شهر متوسطۀ مقطع درتر آموزاندانش

عوامنا   ریدر نومواننان و مواننان و تن ثتعیین کارکردهنای اوقنا  فراغنت  (.  1399.، آقایوسفی، ع.، و نوابخش، م. )گنجه،  . ع.، نامور، ه
 .430-445(، 4)7. سالمت امتماعی. بر آن یشنارتروان
در   D(. بررسی ارتبناط رودکارآمندی و پن یرش امتمناعی بنا تینت شخصنیتی  1391. )نژاد، ف.، و رحیمی، هزاده هنرمند، م.، کریممهرابی

 .9-26(، 3)3شناسی. دانشجویان. فصلنامۀ رویش روان
ناسی عمومی. دانشنکدۀ علنوم انسنانی، شروان ۀ کارشناسی ارشد.نامانیپا(. بررسی ارتباط ادراک امتماعی و کنترل رشم. 1387ن، م. )هادیا

 نور اصفهان، ایران.دانشگاه پیام
 و  شننارتیروان  رمایۀسن  بنر  اندیشنیمثبت  هنایمهار   آمنوزش  اثربخشی(.  1397. )ا  نژاد،و سلیمان  ،.غ  محمدنژاد بهرامی،گا  ،.ا  زاد،یکانی
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