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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
effectiveness of training positive thinking skills
on Self-esteem and Life Expectancy in
adolescents 21 to 21 years old Orphan,s and
irresponsible
caregiver.
Semi-experimental
research with pre-test and post-test design with
control group. The statistical population of the
study consisted of all .The statistical population
of the study consisted of all adolescents Orphan,s
and irresponsible under the supervision of the
Welfare Office of Robat Karim in 2017-2018 in
125 teens Orphan,s and irresponsible. The sample
consisted of 26 Orphan,s and irresponsible
teenagers who were selected through targeted
sampling and were replaced in Two groups 13
were tested and 13 were controls. The research
tools included a Coopersmith Self-esteem
questionnaire (1967) and a Miller Life
Expectancy (1988). Data were analyzed using
descriptive statistics and covariance analysis. The
results showed that in the post-test stage, the
mean scores of Self-esteem and Life Expectancy
in the experimental group were higher than the
mean scores of the control group (P <0.05).
Keywords: Positive Thinking Skills Training,
Self-esteem, Life Expectancy, Orphan,s and
irresponsible, Teens 12 to 17 years old
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مقدمه
دوران نوجوانی به دلیل نقش و اهمیتی که در زنددگی انسدان
دارد در هدر زمدان مدورد توجده دانشدمندان ،روانشناسددان و

دانوادههدا سسدت شدده و محصدوب

نادوشدایندی دون

دانددههددای کودکددان و نوجوانددان بددیسرپرسددت پدیددد آیددد
(احمدی.)1980 ،
یتی از گدروه هدای آسدیب پدذیر جامعده گدروه کودکدان

نویسندگان آن عصر بوده است .روانشناسدان مختلد  ،اید
دوران را دورة احساس گرایدی ،عاطفدهپرسدتی 1بحدران هدای

بددیسرپرسددت و بدسرپرسددت 5هسددتند کدده در مؤسسددا

سازنده و دورة فشار و طوفان نامیددهاندد (پدرو

یتیمدانه ها نگ داری میشوند (ماس  ،هنری ،کیگان ،جدروم،

ترجمددة فرهددی .)1995 ،همددة ایدد اشددارا

و بدراون،2

و توج ددا

و

هوسددتون 6و همتدداران .)1979 ،منظددور از بددیسرپرسددتی و

نشان دهندة اهمیتی است که اید دوره از زنددگی مدی تواندد

بدسرپرستی ،نبود رابطة مدؤرر کدود بدا والددی اسدت کده

داشته باشد .همة ای ویژگی ها باعث میشدود کده الت ابدا ،
اضطراب ها و دگرگونی هدایی در نوجدوان بده وجدود آیدد و

وسددیعی از کودکددان شددبانهروزی ،کودکددان

تکوالدی ،کودکان دانوادههای آواره ،بی دانمان و نداتوان از

جلوه های غیرمعمول و به ظاهر غیرعادی در او ظداهر شدود.

سرپرستی مؤرر بر کود را شامل شود .برای ای کودکان بده

طبیعی است کده پدیددار شددن اید حالدتهدا در نوجدوان،

دلیل فقدان والدی  ،حضور مربیان مؤسسه یک عامل م م بده
حساب میآید .شواهدی در دست است کده نشدان مدیدهدد

مدیتوانددد طید

رفتارهای ویژهای را از سوی والدی و مربیدان مدیطلبدد .در
دوران بلوغ به دلیل رشد سریع ،ظ ور مسئولیتهای جدید و

کودکانی که در نی مؤسساتی بارگ شدهاند در مقایسده بدا

نیاز به ایجاد هویت و همچنی بدا توجده بده اید نتتده کده

کودکانی که در دانه بارگ مدیشدوند ،وابسدتهتدر هسدتند و

نوجوانان در ای دوره فعال ،هدفمند و گریداان از دلبسدتگی

توجده بیشددتری مدیطلبنددد .همچندی  ،در مدرسدده مااحمددت

بددی دددود و والدینشددان م دیشددوند ،مجموعددهای پیچیددده از

بیشتری ایجاد میکنند (ماس و همتاران.)1979 ،

بالبی 7دریافت کودکانی که در ای مراکا بارگ میشدوند

تعارضا و آشوب های روانی در افراد به وجود میآیدد .بده
همی دلیل نوجوانان بدیش از هدر دورة دیگدری در معدر

عموماً با بردی مشتال

دطر هستند و اگر در ای دوره به نیازهای آنان توجه نشدود،

صمیمانه و دیرپا روبرو میشدوند .مطالعدا

ممت است در آنها احساس بیارزشی ایجاد شود؛ بندابرای

مجموعه مسائل و مشتالتی که افراد بیسرپرسدت در رابطده
بددا تحصددیل ،برقددراری روابددط دوسددتانه و عدداطفی و ازدواج

نوجوانان باید به توانمندیهایی مج ا باشند که به یاری آنها
بتوانند ای دوره را پشت سدر گذاشدته و بده بارگسدابنی بدا
سالمت روانی و کارا برای جامعه تبدیل شوند (کار ،9ترجمدة

عاطفی و ناتوانی در برقراری روابط
نشدان مدیدهدد

ناموفق ،رفتارهای غیراجتماعی و پرداشدگری بدا آن روبدهرو
میشوند ،می تواند به نقص م دار هدای اجتمداعی در آندان
مربوط باشد (کدری  ،8ترجمدة ددوییندژاد .)1995 ،مطالعدة

پاشا شریفی و همتاران.)1985 ،
زندددگی دور از دددانواده و مدددحدود بددودن تعددامال

پیشددینههددای موجددود در مددورد نوجوانددان بدسرپرسددت و

دانوادگی ،در طوبنیمد  ،نوجوانان را در دطر مشتال و
بحرانهدای هدویتی ،ارتبداطی ،فدردی و اجتمداعی ،احسداس

بیسرپرست و مقایسة آن با افراد عادی نشان میدهد رشدد و
رفتار افراد ،متأرر از نوک دانوادهای اسدت کده در آن زنددگی

نادشنودی و افت کیفیت زندگی قرار میدهدد (اوکدرودادو،4

می کنند .بهعالوه نتایج نشان می دهدد کده نوجواندانی کده در

 .)2010با توجه به اید موضدوک کده ایدران کشدوری جدوان

دانههای تکوالدینی زندگی میکنندد یدا نوجواندانی کده بده
فرزندی پذیرفته میشدوند در معدر دطدر بدابتری بدرای

است ،مخاطراتی مثل بحدران هویدت در نوجواندان ،افداایش
روزافاون بیتاری و سردرگمی در جواندان و عددم اسدتقالل

رفتارهای غیر انطباقی هستند .مطالعا

آنها میتواند قابدل پدیشبیندی باشدد؛ بندابرای در اید بدی

پیامدهای منفی ،ناشی از دبیلی مانند ماهیدت رابطدة فدرد بدا

غیدرطبیعی نیست کده بده علدت مشتال

بیدان شدده ،بنیدان

2. Proto & Brown
4. Okrodudu
6. Mussen, Henry, Kigan, Jerome & Houston
8. Crain

نشان میدهد که اید

سایر اعضای غیر دانوادة اصلی دودش ،گونگی نظار

یا

1. Affection
3. Carr
5. Orphan,s & irresponsible
7. Bowlby
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شددایع دوران نوجددوانی ،مشددتل

مراقبت رفتارهای فرد توسط والدی و عوامدل مدؤرر دیگدری

 .)1980یتددی از مشددتال

همچدون کیفیددت رابطده بددا همسدابن و م ددار هدای تفتددر

عا نفس است .بعضی از نوجوانان برای ددود ارزش کمدی

شنادتی بی فردی است (ول .)1998 ،1
ناراحتی ناشی از فقدان دانواده ای کودکان را در معر

قائل اند .آنان فتر میکنند که موجدودا باارزشدی نیسدتند و
بنابرای حرفها ،نظرها و کارهایشان اهمیت نددانی نددارد.

ادتالل های روان شنادتی مانند افسردگی ،اضطراب ،شدتایت

به همی دلیل سعی میکنند حرف نانند و صدحبت نتنندد و

جسمانی ،بازدارنددگی ،پرداشدگری ،رفتدار قدانون شدتنی و

یدا ددوبی در

آسیب زدن به دیگران قرار مدی دهدد کده در زنددگی کدود
اررا

2

پایداری دواهد داشت (انیانیدا ،پاسدچی و وابنددس ،
4

9

 ،2017مرسی و لطیفت  2017 ،و آرامیده .)2018 ،
تقریباً تمام پژوهشگرانی که فرزندان مؤسسده ای را مدورد

کاری انجام ندهند .آنان فتر میکنند که هدی

آنها وجود ندارد (نوری ،متقیان و غیرتمند.)1984 ،
یتی از م م تری نیازهای روانی انسان ،امید است .از نظر
ج انبینی توحیدی ،امید ،تحفهای ال ی است که رخ زندگی
را به گردش درمی آورد و موتور تالش و انگیداه را پرشدتاب

مطالعه قرار داده اند به ای نتتة اساسی تأکیدد داشدته اندد کده

میکند (کار ،2001 ،ترجمة پاشریفی.)1985 ،

نوجوانان مؤسسهای یدک شخصدیت ددا غیرعدادی پیددا
میکنند (فرجزاده و همتاران)1991 ،؛ ازجمله مشدتالتی کده

امید فرایندی است که طی آن افراد ابتدا اهدداف ددود را
تعیی میکنند ،سپس راهتارهایی برای رسیدن بده آن هددف

در ای فرزندان نسبت به عرف جامعه بیشتر است میتوان به

دلق می کنند و بعد از آن انگیاة بزم برای به اجدرا درآوردن

ایدد مددوارد اشدداره کددرد :شددبادراری ،ندداد جویدددن،

راهتارها را ایجاد کدرده و در طدول مسدیر حفد مدی کنندد؛

پرداشگری ،دروغ گویی ،بی قراری ،اناوا ،کمدروی ،احسداس

بنابرای امید یک توانایی است که به فرد کمدک مدی کندد تدا

بی ارزشی ،عا نفس پایی  ،احساس حقار  ،کاهش قددر

علی رغم مشتالتی که در راه رسیدن بده هددف وجدود دارد،

تصمیمگیری ،آشفتگی فتدر ،شیشده شتسدت و حالدتهدای

انگیاة دود را حف کندد (بدایلی و اشدنایدر ،2007 ،ترجمده

سادیسمی و غیره را نیا نامبرد (صدیق.)1984 ،

لک .)1994 ،امید با نیروی نافذ دود ،تحریک کننددة فعالیدت

نوجوانان برای عبور از بحران ها عالوه بر اید کده ددود

فرد است تا بتواند تجربههای نو کسب کند و نیروهای تازه ای

باید توانمندی هایی را به همراه داشته باشند ،نیازمند دریافدت
کمک از اطرافیان دود به دصو اعضای دانواده هستند تا

را به وجود آورد .امید به عنوان یتی از منابع مقابلده ای انسدان
در سازگاری با مشتال و بیماری های صعب العالج در نظدر

در ای مسیر آنهدا را همراهدی و هددایت کنندد .عدالوه بدر

گرفته می شود (دوسار

سرمایههای روانشنادتی مثبت ،عملترد دانواده نیا بهعندوان

.)1992

یک متغیر اررگذار در ای زمینده نقدش بسدیار برجسدتهای در
تجربة احساسا

مثبت و حاب

امید یک عبار

و رزولت ،2009 ،7ترجمة دردشان،

انگیاشی مثبدت اسدت کده از دو عنصدر

روانی اعضای آن دصوصداً

تشتیل شده است ،عنصر عداملی و عنصدر راهبدردی .عنصدر

نوجوانان دارد .اعضای دانواده در ایفای نقش ،تس یل ابراز و

عاملی یک عنصر انگیاشی از امید است کده شدامل احسداس

یتدیگر نقش م مدی دارندد (فریدد،

موفقیت ،انرژی در پیگیری از اهداف در گذشته ،حال و آینده

ف م هیجانی و ارتباطا

6

5

روبنستای  ،دریانانی ،اوبینو  ،2016 ،قمری .)2012 ،

است ،درحالی که عنصر راهبردی به افراد برای دلق راههدایی

هنگامی که صحبت از احساس ارزش و ارزشمندی انسان
میشود؛ موضوک عا نفس مطرح میشود ،یعنی ارزشدی کده

برای رسیدن به اهدافشان کمک می کند .امیدد ،انتظداری پویدا
برای کسب اهداف آتدی اسدت ،فراینددی کده شدامل افتدار،

بددرای دودمددان قددائلیم .درواقددع ،عددا نفددس را م دیتددوان

اسدت (کمدری .)1995 ،افدراد ناامیدد

مجموعه ای از افتار ،احساسا  ،عواط

احساسا

و ارتباطا

و تجربه هدا تصدور

ون احساس می کنند که دیگر راهی وجود ندارد و کاری از

کدرد که در فرایند زنددگی اجتماعی شتل میگیرند (ستدوده،

آنها سادته نیست ،ددودکشی میکنند .در زنددگیِ هدر کس

2. Eneanya, Paasche & Volandes
4. Aramide
6. Ghamari
8. Crain

1. Wolff
3. Mercy S & Latifat
5. Freed, Rubenstein, Daryanani & Obino
7. Doussard-Roosevelt
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دورههای تلخ و تاریک وجود دارد و ای نمیتواند دلیل قطع
امید از فردای ب تر باشد (نادری و حسینی.)1989 ،

سدداکو و بددک )1985( 8مجموعددهای از تحریدد هددا را
دود یا افتار به وجود آمدده

ف رست کردهاند که در توصی

افراد با دوش بینی باب ،اطمینان کامل دارند که به اهدداف

و در ایجاد عا نفس پایی نقش دارند .ای تحری ها شامل

آیندهشان دواهند رسید .همی اطمینان کامل به افتدار مثبدت

تفتددر دوقطبددی ،9تعمددیم مبالغددهآمیددا ،10فیلتددر نهنددی،11
19

12

14

بیشتر منجر میشود و ای افتدار مثبدت نیدا انگیداة بیشدتر و

نه دوانی  ،درشت نمایی بایددها  ،اسدتدبل احساسدی ،

مثبت را به وجود میآورد که بده دسدتیابی فدرد بده

17

هیجانا

اهدافش منجر میشود (یعقوبی ،معتمدی و س رابی.)2017 ،

16

15

بر سبزدن  ،شخصیسازی و بیتوج ی به امدر مثبدت
است (بیابانگرد.)1984 ،
نتیجة پژوهش سادا

روان شناسی مثبت ،اصطالحی است که مطالعة هیجاندا

آقایی ( )1991نشان داد که آموزش

مثبت ،ویژگی های شخصیتی مثبت و سدازمان سدالم و قدوی

م ددار هددای مثبددتاندیشددی تددأریری معن دیدار بددر افدداایش

ازجملدده دددانواده را در برمددیگیددرد (سددلیگم و همتدداران،

عا نفس و افاایش نمرههای انگیاة پیشدرفت داشدته اسدت.

 ،2005ترجمه صیاد سرینی و همتاران.)1995 ،

همچنی احمدی ،کریمی جوزسدتانی ،عابددینی و اسدماعیلی

آموزش م ار هدای مثبدتاندیشدی 1بده افدراد بده ویدژه

( )1994در پژوهش دود نشان داده اند کده مدادلدة آمدوزش

کودکان و نوجوانان بهمنظور تقویت و ب بود ارتباط مثبدت بدا

مثبتاندیشی در دو متغیر امید و شادکامی توانسته به افداایش

مثبت ،رفتارهای مثبت ،شدنادت و

معنادار عملترد در گروه آزمایش نسدبت بده گدروه گدواه در

دیگران ،ترویج احساسا

مرحلة پسآزمون منجر شود.

ادرا مثبت ،باب بردن ب ایستی افراد ،درمان بردی ادتالب

18

روانی مانند افسردگی و اضطراب و نیا افاایش عدا نفدس،

ساریتام ( )2014در پژوهشی بی امید و شدادکامی بده

بسیار مفید و سودمند است (نیدک مدنش .)1994 ،در دنیدای

رابطدة مثبددت معندداداری دسددت یافددت .در سددالهددای ادیددر،

همه یا را تحدت شدعاک قدرار

پددژوهشهددای بسددیاری بدده بررسددی ارربخشددی رواندرمددانی

و بشردوسدتی بده سدمت

مثبت گرا بر کاهش افسردگی و افاایش شادکامی و ب ایسدتی

و فسداد رو بده

روان شنادتی پردادته اند (جباری ،شد یدی ،موتدابی)1999 ،؛

افاایش است ،یای جا پشدتوانة معندوی ،مثبدتاندیشدی و

در پژوهشی که حسینی ( )1992با طرح شبهآزمایشی با گروه

تغییر و تحول درونی نمیتواند بشر را از ای همه نابسدامانی

کنتددرل و اسددتفاده از آزمددون کوواریددانس و نمونددهگیددری در

دهد (کویلیام ،2009 ،2ترجمدة

دسترس بر روی نوجوانان ددتدر تحدت حضدانت ب ایسدتی

پرهیاهوی کنونی که مادیا
داده است ،عواطد

و احساسدا

فراموش شدن میرود .در دنیدایی کده جند

و ازهم پاشیدگی روانی نجا

انجام داد ،نشان داد که آموزش م ار های مثبتاندیشدی بدر

براتیسده و صادقی.)1995 ،
9

بحران هویت ،عا نفس و امیدواری نوجوانان ددتدر تحدت

( ،)2015آتُم 4و حداد ،)2015( 5نارانجو 6و کانو )2016( 7که

حضانت ب ایستی معنی دار بوده است .در پژوهشی دیگر کده

ارربخشی آموزش های مبتنی بر روان شناسی مثبدتنگدر را بدر

لئونتوپلو )2019( 19در بی دانشجویان کارشناسی ارشد انجام

منفدی دون

مثبتنگر و افاایش امیدد

ای موضع در تجارب پژوهشی یان  ،شی  ،لی و لدی

ب بود راهبردهای مقابله ای و کداهش هیجاندا

داد ،ارتباط معناداری بی مدادال

دشم و اضطراب نوجوانان بررسدی کدرده ،نشدان داده شدده

به زندگی و حمایت اجتماعی مشاهده شدد .هددف پدژوهش

است.

حداضر اردربخشی آمددوزش م ار هدای مثبتانددیشی بدر
2. S.Kvylyam
4. Atoum
6. Naranjo
8. Becka & Sacho.l
10. Exaggerated Generalization
12. Mind Reading
14. Emotional Reasoning
16. Personalization
18. Saricam

1. Positive Thinking Skills Training
3. Chaing, Shin, Lin & Lee
5. Hadad
7. Cano
9. Bipolar Thinking
11. Mental Filtering
13. Difficult Exercise
15. Tagging
17. Neglect of Positive
19. Leontopoulou
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عددا نفددس و امیددد بدده زندددگی نوجوانددان بدسرپرسددت و

 0/77و  0/80گاارش شده اسدت .ضدریب همسدانی دروندی

بی سرپرست بود .فرضیه های پژوهش عبار اندد از -1 :بدی

گاارش شده بی  0/89تا  0/89در مطالعدا

آموزش م دار مثبدتاندیشدی و عدا نفدس در نوجواندان
بی سرپرست و بدسرپرست رابطه وجود دارد -2 .بی آموزش

بوده است (جعفریان و سعیدی پور .)1999 ،در ای پدژوهش
ضریب آلفای به دست آمده برای آزمدون عدا نفدس کدوپر

م ددار

مثبددتاندیشددی و امیددد بدده زندددگی در نوجوانددان

بیسرپرست و بدسرپرست رابطه وجود دارد.

مختلد

متغیدر

اسمیت  0/56به دست آمد.
یک نمونه از گویههای ای پرسشدنامه عبدار

اسدت از:

اغلب آرزو میکنم ای کاش فرد دیگری بودم.
ب) پرسشنامة امید به زندگی میلر :پرسشدنامة امیدد بده

روش
روش پژژژوهش ،جامعژة آمژژاری و نمونژژه :روش پددژوهش

زندگی میلر یا پرسشنامة امیدواری میلر در سال 1988توسط

نیمهتجربی از نوک پیشآزمون-پسآزمون بود .جامعدة آمداری

میلر و پاورز سادته شد .پرسشنامة اولیه دارای  40سؤال بدود

پژوهش شامل همة نوجواندان بدی سرپرسدت و بدسرپرسدت

که در نسخه های بعدی به  48سؤال افاایش یافت .هدف ای

تحت نظار

2

اداره ب ایستی ش رسدتان ربداطکدریم در سدال

پرسشددنامه سددنجش می داان امی ددواری در افددراد اسددت .ای د
پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابداار بده زبدان انگلیسدی

نوجوان پسر بیسرپرسدت و بدسرپرسدت بدود کده بدا روش
نمونهگیری هدفمند در دسترس انتخاب شددند و بدر اسداس

است که تاکنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی
(سنجش روایی و پایایی است)؛ اما میلر روایی ای پرسشنامه

متغیرهای س و جنس در دو گروه  19نفرة آزمایشی و گدواه

را مطلوب گاارش کرده و پایایی آن را طبق آلفدای کرونبداخ

همتا ( 6نفر بیسرپرست و  7نفدر بدسرپرسدت در

بابی  80نکر کرده است .در ای پژوهش ضدریب آلفدای بده

هر گروه) قرار گرفتند .با توجه به اینته روش پژوهش از نوک
نیمددهتجربددی اسددت و در تحقیقددا نیمددهآزمایشددی ،معمددوبً

دست آمده برای آزمون امید به زندگی  0/70بده دسدت آمدد.
پرسشنامة امیدد بده زنددگی مشدتمل بدر  99مداده اسدت کده

تصادفی مشدتل اسدت ،بندابرای در

به آن پاسدخ مدیگویندد.

 1996-97به تعداد  125نفر بود .نمونة تحقیق شامل  26نفدر

بهصور

انتخاب نمونه به صور

آزمودنی ها بر اساس مقیاس لیتر

ای نوک پژوهش ،روش نمونهگیری هدفمند در دسترس بود.

حداکثر نمره در آزمون  99است ،هر ده فدرد نمدرة بدابتری
کسب کند نشاندهندة امیدد بده زنددگی بیشدتر اسدت .بدرای

ابزار سنجش
الف) پرسشنامة عزت نفس :ای پرسشنامه در سال  1967بده

سنجش همسانی درونی از ضدریب آلفدای کرونبداخ اسدتفاده
شده است .بر اساس نتایج حاصدله ضدرایب آلفدا بدرای کدل
نمونه ،آزمودنیهای ددتر و آزمدودنیهدای پسدر بده ترتیدب

دست کوپر اسمیت سادته شد و شدامل  58مداده اسدت کده
احساسا  ،عقاید یا واکنشهای فدرد را توصدی مدیکندد و

( )0/92 ،0/94 ،0/89است .برای سنجش روایی اید مقیداس

آزمودنی باید با ای مواد با عالمتگذاری در دو دانة بلده یدا

ای آزمون دوباره پس از  4تا  6هفته به  95آزمودنی ددتدر و

دیر پاسخ دهد .مواد هر یک از زیرمقیاسهدا عبدار اندد از:

 91آزمودنی پسر که در مرحلدة اول شدرکت داشدتهاندد ،داده

مقیاس عمومی  26مداده ،مقیداس اجتمداعی  8مداده ،مقیداس
دانوادگی  8ماده ،مقیاس تحصیلی یا شغلی  8ماده و مقیداس

شد .ضرایب همبستگی بی نمره های آزمودنی ها در دو نوبت

دروغ  8ماده .نمرا

زیرمقیداس هدا و همچندی نمدرة کلدی،

یعنی آزمون و آزمون مجدد برای کل آزمودنیها و به تفتیک
ددتران و پسران بده ترتیدب ()r=0/79( ،)r=0/82( ،)r=0/80

امتان مشخص کردن زمینهای را که در آن افراد واجد تصویر

است .هنجارهای نمرههدای آزمدودنیهدا نمونده ( )N=450را

مثبتی از دود هستند ،فراهم میکند (کدوپر اسدمیت.)1967 ،

رتبده هدای درصددی محاسدبه کدرده و بدا مقایسده

هرز و گول  ،)1999( 1ضریب آلفای  0/88را برای نمرة کلی
آزمون گاارش کردهاند .با روش بازآزمایی ضریب اعتبار اید
آزمون در ایران با فاصلة

ار هفته و دوازده روز بده ترتیب
2. Miller Hope Scale

بهصور

نمرههای آزمدودنیهدای ددتدر و پسدر بده وسدیلة آزمدون

T

نتیجهگیری کردند که درنتیجه نمرههای آزمدودنیهدای ددتدر
بهطور معنادار از نمرههای آزمودنیها پسر بیشتر بدوده است.
1. Herz & Gulen

اثربخشی آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر عزتنفس و امید به زندگی نوجوانان  12تا  17سال بدسرپرست و بیسرپرست 29 /

نقطة برش آزمون امید به زندگی ،49/5 :نمرة پایی تر از اید

 12تا  17سال از طریدق نمونده گیدری هدفمندد در دسدترس

عدد به معنای امید به زندگی پایی است؛ بدابی نقطدة بدرش

انتخاب و به دو گروه همتا  19نفره گدواه و آزمدایش تقسدیم

 65تا  99امید به زندگی باب و نمرة مابی  49/5تا  65بیدانگر
امید به زندگی متوسط است .یدک نمونده از گویدههدای اید

شدند ،در مرحلة بعد پیش آزمون پرسشنامه های عا نفدس و
امید به زندگی توسط هر دو گدروه تتمیدل شدد و  8جلسده

است از :هر وقت کمک بخواهم به م کمدک

 4هفتده بده گدروه

مقیاس عبار
میشود.

آموزش م ار های مثبتاندیشی به مد

آزمددایش ارائدده شددد ،سددپس از هددر دو گددروه پددسآزمددون
پرسشنامه های پیش گفته دریافت و نتایج اولیه استخراج شدد.

روش اجرا و تحلیل دادهها
برای اجرای ای پژوهش به سدازمان ب ایسدتی اسدتان ت دران
مراجعه شد و پس از ادذ مجوزهای بزم برای نمونده گیدری

تحلیل نتایج از طریق آزمون آماری تحلیل کوواریدانس مدورد
بررسی قرار گرفت ،همچنی محاسبا
نرمافاار  SPSS23صور

آماری بدا اسدتفاده از

پذیرفت.

به اداره ب ایستی ش رستان رباطکدریم مراجعده شدد؛ پدس از
هماهنگی های بزم با مسئولی  26 ،نفر نوجوان در دامنة سنی

یافتهها

خالصه جلسات بسته آموزش مهارتهای مثبتاندیشی خدایاری فرد و همکاران ()1394
جلسه

عنوان جلسه

اهداف و فرایند آموزش در طول جلسات

1

آشنایی

اجرای پیشآزمون ،برقراری و ایجاد ارتباط اولیه ،معارفة اعضا گروه و روانشناس ،بیان اهداف پژوهش
و روش کار ،گروهبندی و تعیی جلسا  ،بیدان مقدررا و اصدول جلسدا  ،اهمیدت رعایدت نظدم و
همچنی فعال بودن در بحثها و انجام دادن تتدالی  ،بیدان توضدیحاتی در مدورد جلسدا آموزشدی،
آشنایی با مف وم مثبتاندیشی و داشت دید مثبت؛ تتلی  :یادداشت نقاط قوتی که در دود سراغ دارند.

بررسدددی عوامدددل بررسی عوامل مؤرر بر زندگی سالم (عوامل جسمانی ،روانی ،اجتمداعی ،معندوی) ،احتدرام بده ددود و
2

مددؤرر بددر زندددگی حرمت دود و بحث گروهی؛ تتلی  :جایگای کردن افتار منطقی و مثبت به جای افتار غیرمنطقدی و
منفی.
سالم
بازسازی شنادتی

9
4

بازسازی شنادتی با جایگاینی افتار منطقی به جای افتار غیرمنطقی ،بحث گروهی ،ارائة فعالیدتهدای
تتمیلی؛ تتلی  :ربت تجارب شیری دود در طی هفتهای که گذشت.

آمدددددددددددوزش آموزش مثبتنگری و کش ویژگیهای مثبت ،بحث گروهی و ارائة فعالیتهای تتمیلدی؛ تتلید  :تدا
جلسة آینده حداقل سه مورد از افتار منفی دود را شناسایی کنید و سه فتر مثبدت متضداد را بدرای آن
مثبتنگری
بنویسید.

5

افدداایش افتددار و دربارة دود ،تمرکا بر نقاط قو دود و آگاه شدن از نتا مثبت دیگران ،بیان حداقل  5تجربة مثبدت
دودگددوییهددای دود و صحبت دربارة آنها در گروه؛ تتلی  :تواناییهایی که در طول هفته به آن دسدت مدییابندد بده
مثبت

6

ف رست دود اضافه کنند.

بازدوردهددددددای با توجه به فعالیتهای انجام شده در جلسة پنجم در ای جلسه بازدوردهای مثبت به افراد داده میشود
به ای صور که هر فرد نوبت میگیرد تا نتا مثبتی را که دربارة دیگری تشخیص داده اسدت بده او
مثبت
بگوید و ف رست مربوط به هر شخص به او داده میشود .تتلی  :جمدعآوری هدر ویژگدی مثبتدی کده
تاکنون در مورد دود به آن دست یافتهاند با نکر دلیل.

7

بیان اهمیت نسبی بیان اهمیت نسبی نقاط قو مطرحشده در مراحل قبل به ترتیب اولویتشان ،بیان نقاط قابل اتتدایی کده
در ای تجارب دوشایند از آنها استفاده کردهاند و ارائه شواهد و معیارهایی دال بر اینته باارزشتدری
نقاط قو
و معتبرتری آنها قابل اتتا هستند.

8

جمعبندی

بحث ادتتامیه ،مرور جلسا

و گرفت بازدوردها از اعضا ،انجام پسآزمون.
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جدول  .1نتایج آزمون لوین و تحلیل رگرسیون پسآزمون متغیرهای عزتنفس و امید به زندگی
آزمون لوی

آزمون شیب

F

منبع

رگرسیون F

2/27

0/27

پسآزمون :عا نفس

0/21

0/58

پسآزمون :امید به زندگی

جدول  1نشدان مدی دهدد بدا توجده بده اید کده سدط

اطمینان گفته می شود که داده های پژوهش مفروضده تسداوی

معنیداری آزمون لوی برای بررسدی تسداوی واریدانسهدا و

دطای واریانسها و همگنی شدیب رگرسدیون را زیدر سدؤال

آزمون همگنی شیب رگرسیون (یتسانی رابطه بی دو متغیدر

نبرده است .می توان از آزمون تحلیل کوواریانس برای آزمدون

وابسته و متغیر تصادفی کمتی برای تمام گروه های آزمایشی)

فرضیة اول و دوم پژوهش استفاده کرد.

بیشتر از ضریب مال یعندی  0/05اسدت ،بندابرای بدا 0/95
جدول  .2نتایج آزمون شاپیرو -ویلک در مورد پیشفرض نرمال بودن توزیع
شاخصها

متغیرهای پژوهش

عا نفس
امید به زندگی

نتایج آزمون شداپیرو-ویلدک بدرای نمدرا

آزمون شاپیرو -ویک

گروه

آماره

درجة آزادی

معنیداری

آزمایش

0/947

26

0/92

کنترل

0/988

26

0/99

آزمایش

0/211

26

0/21

کنترل

0/276

26

0/28

پدیشآزمدون

آزمایش و کنترل رد نمیشود ( .)P>0/05با توجده بده نتدایج

نمرا متغیرهای مورد پژوهش ،در جدول  2ارائه شده است.
همانطور که مشاهده میشود پیشفر نرمال بدودن توزیدع

جدول  2مشخص میشود که پیشفر نرمال بدودن توزیدع
نمرا پیشآزمون متغیرهدای مدورد پدژوهش در گدروههدای

نمرا

پیشآزمون متغیرهدای مدورد پدژوهش در گدروههدای

آزمایش و کنترل تأیید میشود.

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل كوواریانس برای بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر افزایش عزتنفس و
امید به زندگی در نوجوانان پسر بیسرپرست و بدسرپرست
منبع

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

2

F

پیشآزمون :عا نفس

221/22

1

221/22

0/68

**50/80

پسآزمون :عا نفس

78/22

1

78/22

0/49

**17/92

پیشآزمون :امید به زندگی

1906/84

1

1906/84

0/29

*6/99

پسآزمون :امید به زندگی

9824/88

1

9824/88

0/47

**20/84

**P<0.01 *P<0.05
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همان گونه که نتایج آزمون تحلیل کوواریانس عا نفدس

افراد بعد از آموزش ،دیدد واقدعبیناندهای بده زنددگی پیددا

پدیش آزمدون ( )91/46و

میکنند و زمانی که حس دوبی به دود به دست آورند در

پس آزمون ( ،)94/90ارر معندی دار عامدل بدی آزمدودنی هدای
گروه وجود دارد ،زیرا سط معنی داری  Fبه دسدت آمدده بدا

فعالیتهای بیشتری شرکت کرده و حس حقدار در آندان
کاهش می یابد و با افدراد بیشدتری ارتبداط پیددا مدیکنندد.

درجة آزادی  1برای متغیر عدا نفدس  17/92کو دکتدر از

درنتیجه عدا نفدس بیشدتری بده دسدت دواهندد آورندد.

 0/01است؛ بنابرای فرضیة اول پژوهش تأیید و فرضیة صفر

همچنی آموزش فنون و م ار های مثبتاندیشی به افدراد،

مثبدتاندیشدی باعدث

به منظور تقویت و ب بود ارتباط مثبت با دود ،دیگران و دنیا

افاایش عا نفدس در پسدران بدی سرپرسدت و بدسرپرسدت

و نیا افاایش شادکامی انجام میگیرد تا افراد ددود را ب تدر

می شود .همچنی نتایج آزمدون تحلیدل کوواریدانس امیدد بده

شنادته و تجربه های مثبت دود را بازشناسدند و بده نقدش

پددیشآزمددون ( )169/76و

تجارب مثبت در افاایش و ارتقای احترام به ددود پدی

نشان می دهد پس از تعدیل نمدرا

رد می شود .درنتیجه آمدوزش م دار

زندددگی پددس از تعدددیل نمددرا

ای

پس آزمون ( )192/59نشان می دهد که ارر معنی دار عامل بدی

ببرند .توجه به نقاط مثبت و تجارب دوب گذشته ،احتمال

آزمودنی های گروه وجود دارد ،زیرا سدط معندی داری  Fبده
دست آمده با درجدة آزادی  1بدرای متغیدر امیدد بده زنددگی

بروز برداشت های مثبت تر از دویش و دیگدران را افداایش
میدهد و همی امر سبب میشود که افراد قادر به پدذیرش

 20/84کو ک تر از  0/01است؛ بنابرای فرضیة دوم پژوهش

مسئولیت بیشتری در مدورد ارزش ددود شدوند و بده در

تأیید و فرضیة صفر رد می شدود .درنتیجده آمدوزش م دار

کاملتری از دویش نائل آیند.

مثبتاندیشی باعث افاایش امید به زندگی در نوجوانان پسدر
بیسرپرست و بدسرپرست میشود.

نتایج فرضیة دوم نشان داد آموزش م ار

مثبتاندیشدی

باعث افاایش امید به زندگی در نوجوانان پسر بی سرپرست و
بدسرپرست میشدود (جددول  .)9اید یافتده بدا یافتده هدای

بحث و نتیجهگیری
هدددف ایدد پددژوهش ارربخشددی آمددوزش م ددار هددای
مثبتاندیشی بر عا

لئنتوپولو ( ،)2015دمورتی و همتاران ( )2011مطابقت دارد.
در پژوهش ای محققی نشان داده شد کده آمدوزش م دار

نفدس و امیدد بده زنددگی نوجواندان

مثبتاندیشی باعث افاایش امید به زندگی میگردد .در تبیدی
ای یافته میتوان گفت با توجه به شدرایط اجتمداعی داصدی

که آموزش م ار مثبتاندیشی باعث افاایش عدا نفدس
در پسران بی سرپرسدت و بدسرپرسدت مدیشدود (جددول

که آنها در محیط شبه دانواده دارند و از عاطفده و حمایدت
والدی محروم هستند ،دوش بینی کمتدری نسدبت بده آیندده

شماره  .)9نتیجة به دست آمدده بدا نتدایج مطالعدة حسدینی

داشته و به دلیل داشت افتار بدبینانه و غیرمنطقدی ،بیشدتر در

آقددایی ( ،)1991احمدددی و همتدداران

های مثبتاندیشی

بدسرپرست و بی سرپرست بود .نتیجة فرضیة اول نشان داد

( ،)1992سددادا

معر

ناامیدی قرار دارند .آموزش م ار

با تقویت دودآگاهی ،افاایش توان مدیریت استرس میتواندد

( )1980مطابقت دارد .ای محققی در تحقیقدا ددود بده
ای نتیجه رسیدند که آموزش م ار مثبتاندیشدی باعدث

به کاهش ناامیدی و افاایش دوش بیندی منجدر شدود و آندان

افاایش عا نفس در گروه مورد نظر میشود .در تبیی ای

همچنی می آموزند تا در ج ان ،موضعی فعال اتخدان کنندد و

یافته میتوان گفت پسران بدسرپرست و بدیسرپرسدت بده

زندگی دود را به طور شخصی شتل دهند ،نه اینته هر آنچه
بر سرشان می آید ،به گونه ای منفعل بپذیرند .به عالوه آن هدا از

کمتر احساس کفایت و عا نفس کرده و به ای ترتیب بده
دلیل ناتوانی در برقراری ارتباط مؤرر و روابدط بدی فدردی

طریق آموزش ای م ار ها قادر میشوند ارتباط میان افتار-

دلیل دریافت ناکافی بازدورد از عملترد موفقیت آمیا ددود

بیشتر احتمال دارد در معر

احساسا

و رفتارهای ددود را در کنندد .بده پژوهشدگران

کمبود عا نفس قرار داشدته

پیشن اد میشود که با توجه به نتایج فرضدیه هدای پدژوهش و

باشند .در طدی آمدوزش ،گدروه تحدت آمدوزش مدیتواندد

نقش عا نفس و امید به عنوان عامل موفقیدت در نوجواندان

تجربه های مثبت و دوب را بشناسند و از ای هیجانا در
ارتقای احترام و عا نفس دود ب دره ببرندد .درواقدع اید

بی سرپرست و بدسرپرست ،با هماهنگی مسئوبن نی ربدط از
قبیل آموزشوپرورش و ب ایسدتی بدا برگدااری کارگداه هدای
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آموزشی در فرهنگسراها ،مدارس یا مساجد و  ...نقش مثبتی در
سددالمت روان نوجوانددان ایفددا کننددد .ای د پددژوهش در مددورد
نوجوانان پسر بیسرپرست و بدسرپرست انجام شدد؛ پیشدن اد
میشود ای پژوهش در جامعههای آماری دیگر نیا انجام شود.
ازجمله محدودیت های ای پژوهش عبار اندد از اینتده
در ای پژوهش حجم نمونه به تعدداد مراکدا تحدت پوشدش
اداره ب ایستی منطقه محدود بود .به دلیدل مخالفدت انتخداب
مراکا ددترانه توسط بردی مسئولی مؤسسه هدا پدژوهش بده
روی نوجوانان پسر انجام شد و از ای رو تفاو

جنسدیتی در

میدداان شددادکامی ددتددران نوجددوان .مجلددة روانشناسددی
بالینی.65-74،)2(6.
حسینی ،م .)1992(.ارربخشی آموزش م ار های مثبتاندیشی بدر
بحران هویت ،عا نفس و امیدواری نوجواندان ددتدر تحدت
حضانت ب ایستی ت ران .پایاننامده کارشناسدی ارشدد (منتشدر
نشده) ،دانشگاه ت ران.
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 پژوهشهای روانشناسی بالینی و.رضایت از زندگی نوجوانان
.5-29 ،)1(6،مشاوره
 ف و، ترجم دة براتددیسددده،. مثبددت اندددیش.)2009(. س،کویلیددام
. جوانه رشد، ت ران،)1995( صادقی

 رشدد و.)1996( . ج، آ و کدانجر، ج؛ هوسدتون، پ؛ کیگان، ماس
. انتشارا مرکا، ت ران. م، ترجمة یاسائی، شخصیت کود
 رابط دة امیددد بدده زندددگی و.)1989( . م، ف و حسددینی،نددادری
سرسختی روانشنادتی در دانشجویان ددتر و پسر دانشدگاه
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