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مقدمه

درنتیجه ممکاناساتباهآساانیتحاتتاأثیردیگاران

تخلّف جوانانبهعنوانیکیازمشکالتاجتمااعی

قرارگیرند.پژوهشهانقشمهامباورهاایکلیشاهایرا

مداصر،تأثیرمنفیمدناداریرویسیستمهایآموزشی،

درتولیااادرفتارهاااایااااداجتماعینشاااانمااایدهناااد

بهداشااتی،مااالی،شاایلیوقیاااییماایگااذارد(دویا ،

(ابوالمدالی.)1388،همچنینالیس()2003مدتقداسات

کروکاات،وولاافورزل2012،؛کفلاار-وسااترگرن،

کهاینمحرکهایارویدادهایبرانگیزنادهنیساتندکاه

کااالفومیتاارورر.)2010،بااهعنااوانمثااالدرایااا ت

اهمیتدارند،بلکهبرداشتافرادازاینرویدادها،مهام

متحده%16،ازجرائم،هشونتآمیز(مانند:قتل،تجااوز،

هستند.وی17نوعباورغیرمنطقیرامشخصمیکناد

سرقتوحمله)و%26مالیاست(پوزانچر.)2009،در

کهافرادبهواسطهآنهارویدادهاراتفسایرمایکنناد.باه

انگلستاندرصدقابلتاوجهیازحماالت،سارقتهااو

دلیاالماهیااتعااادتیباورهااا،نگاارشهاااوانت،ااارات

قاچاقماوادمخادرتوسافافاراد10تاا25ساالانجاام

شخصیاحتمالدارداینفرآیندهایفکری،هودکارو

میشود(روواش.)2008،دراسترالیا،صدمهبهاموال،


بهظاهرغیرارادیشوند.بهيورمثال،غالبااًگفتگوهاای

سرقت،جرائمعلیهافرادجارائمعلیاهن،ام،شاای تارین

درونیمکررمنفیواسترسزاییکمراج بهصورت

تخلّفمتخلّفاناست(فرناندز،واش،ماالرووراپساون،

سبکعادتیتفکردرمیآیدکهدربیشترماواردمشاابه

)2009وناار متخلّفاااننوجااواندراسااترالیادوبراباار

باهودکارشدنتفکراست.باوجوداینمیتوانبهفرد

بزرگسا نمجرماست(موسساهجارمشناسایاساترالیا،

کمککردکهازچنینگفتگوهایدرونیآگاهشودو

 .)2010اینامرنهتنهانشاندهندهبزرگیمشکلاست،

سدیکندآنهاراتیییردهد .

بلکهنیازبهدرکروشنتریازانگیازهجوانااندرگیار

کویلیام()1386مدتقاداساتکاهبارایتیییاردادن

است(آنماری،کلی،مایکلواستفان.)2013،درایران

افکارمنفیوجایگزینکردنافکارمثبتبهجایآنهاا،

آمارهااانشااانم ایدهاادکااهازمجمااوع33508مااورد

زماستبدانیمکهافکارمنفی،تحریافهااییهساتند

محکومااانقیاااییدرسااال13652،1362مااوردآن؛

کااهدرواقدیااتصااورتماایگیرنااد.آمااوزشمهااارت

یدنیبیشاز%31درسنین15تا24باودهاناد.گازارش

مثبتنگریبهفردکمکمیکندتابااستفادهازمنطاق،

ادارهبهداشتمدارسازدانشآموزانیکاهاهاتال ت

مشااکالتراحاالکنااد.دربرهااوردباااموقدیااتهااا

عااايفیورواناایداشااتهانااد،حاااکیازایااناسااتکااه

اندطافپذیرباشد.باآرامشومتفکرانه،محیطیکهدر

دادهاسات

آنزندگییاکارمیکندرابهبودبخشد.ایندیدگاهبه

(فتاحی.)1377،متاسفانهآماردقیقدرساالهاایاهیار

افرادیادمیدهدکهسبکتبیینهوشبیناناهراانتخااب

دردسترسنیست .

نمایندوبهاینباوربرسندکهحوادثبدناپایدارهستند

بزهکاری،رقمبیشتریرابههوداهتصاا

يباااقپاااژوهشرویتونااادغیاثوناااد()1390اکثااار

ودرموردرویدادهایناهوشایندبهصاورتساازندهو

نوجوانااانبزهکااار()%77باورهااایکلیشااهایزیااادی

غیرجبریفکرکنندوباهتوانااییهاودبارایمقابلاهباا

داشتند.مدمو ًباورهایمنفی،براثرواقداههاایمهمای

مشااکالتاسااترسزا،اعتمااادداشااتهباشااند(فااورگردو

درزندگیبهوجودمیآیند.تفکاربسایاریازمجرماان

ساالیگمن .)2012،باااظهااورروانشناساایمثبااتگاارا،

اغلبغیرمنطقیاست.آنهاهودشانرانقادنمایکنناد.

صاحبن،رانوپژوهشگرانتوجههودراصرفبررسای


مثبتنگریبرشادکامیوباورهایغیرمنطقینوجوانانبزهکار 3/
تأثیربرنامهآموزشی 

توانمندیهایانسانکردندوبهجاایتوجاهمحاهباه

برراایتجنسیوعملکاردآنتاأثیرینداشاتهاسات.

تجاربیاتصوراتمنفیافاراد،باهبررسایساازههاایی

هوشبینی،امیدوسالمتجسامیوروانایرا،آنگوناه


چااونامیااد،1مدنویاات،2هااوشبیناای3وقاادردانی4

کهباانواعشاهصها،ازجملههودگزارشای،ساالمت


پرداهتند(اسنایدرومککو ف.)2000،

ذهنی،هلقمثبت،کناارآمادنماوثر(ارزیاابیمجادد،

ساالیگمنشااادکامیرامواااوعاصاالیرویکاارد

حلمسأله،اجتنابازرویدادهایاسترسزایزندگیو

روانشناساایمثبااتگاارادانسااتوآنرابااهسااهمولفااه:

جستجویحمایتاجتماعی)ورفتارهایارتقاا دهناده

هیجانمثبت(5زندگیلاذتبخاش)،مجاذوبشادن6

سالمتمشخصشدهاند،پیشبینیمیکناد(اسانایدرو

(زندگیجذاب)ومدنی(7زندگیبامدنی)تقسیمکرد.

لااوپز.)2008،فااورگردوساالیگمن()2012بااهبررساای

براساساینرویکرد،راهبردهاییکاهباهآزماودنیهاا

پیامدهایهوشبینیپرداهتند،نتایجاینچنینباودکاه

کمکمیکندتایکزندگیلذتبخش،جاذابوباا

افرادهوشباینوقاای منفایرامایبیننادولایآنهاارا

مدنارابسازند،مداهلهمثبتگراگفتهمیشود(رشایدو

جبرینمیدانندوبهشایوهایساازندهبااآنهاابرهاورد

).درسااالهااایاهیاارتااأثیرمهااارت

ساالیگمن2013،

میکنند.همچنینآنهادربرهوردبامشاکالتباههاود

مثبتنگریيیپژوهشهاییتأییدشدهاست.بهعناوان

ايمیناندارند.یکذهنمثبت،شادی،لذت،سالمتیو

مثااال،رسااتمی،یونساای،مااوللی،فرهااودوبیگلریااان

نتایجموفقهرموقدیتیاکاریراپیشبینیمایکنادو

()1392تأییدکردندکهآماوزشمثباتنگاریموجاب

آنچهذهنانسانانت،اردارد،همانرامییابد.هرچیزی

افزایششادکامیدرنوجوانانکمشنوامیشود.بلکو

راکااهذهاانانت،ااارداشااتهباشاادپیااداماایکنااد.افکااار،

رینولز()2013بهبررسیرابطهکمالگرایی،افساردگی

کلماااتونگاارشمنفاایباعاااایجاااداحساااسهاااو

وهوشبینیپرداهتند،نمونهآنهاا126نفارباود.نتاایج

رفتارهایمنفیدرمامیشود.وقتایذهانمنفایاسات،

نشاندادهوشبینی،عواقابعاايفیمنفایازکماالرا

سامومیدرهااونآزادمایشاودکااهباعاااناااراحتیو

کاهشمیدهد،پسافرادهوشبین،کمالگراییبیشتر

منفیبودنبیشترمیشاودوایانراهایاساتباهساوی


وافسردگیکمتردارند .

شکست،عصبانیتوناامیدی(ساسون .)2010،

همچناایندسااتییب،علیاازادهوفرهاای(،)1391در

آمارهایمنتشرشدهنشاانمایدهادکاهعلایرغام

پژوهشهود،دریافتندآموزشمثبتاندیشیمایتواناد

رشااادوتحاااو تفرهنگااای-اجتمااااعیوتوسااادهو

هالقیتراافزایشدهد.همچنین،نصیریناژاد()1392

گسترشمراکزومؤسساتهدماتروانشناهتیبازهام

دربررسیتأثیرمثبتاندیشایبارصامیمیت،رااایتو

جرایمارتکابایکودکاانونوجواناانرشادفزاینادهای

عملکردجنسیزناانهاناهدارباهایاننتیجاهرسایدکاه

دارد(ابوالمدالی.)1388،شیوعبا یمشکالترفتااری

مثبتاندیشیباعاافزایشصمیمیتجنسیشده،ولای
1 hope
2 spirituality
3 optimism
4 appreciation
5 positive emotion
6 enchantment
7 life meaning

وجرایمپرهاشگرانهدرنوجوانانوصادماتجسامانی
وروانیکهبهقربانیانآنهااواردمایگارددوهمچناین
صاارفمبااالگهنگفااتمااالیجهااتتاارمیمواصااال 
تخریاابحاصاالازآنهااانیااازبااهتوصاایف،شااناهتو
درمااانوبااازپروریافاارادپرهاشااگروجامدااهسااتیزرا
اروریمینماید.کودکانونوجواناانبزهکااراغلاب
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راهکارهاییراانتخابمیکننادکاهمبتنایبارتجاارب

روش 

آنهاست.آنهادربسیاریازمواردبارتاداوماساتفادهاز

روشپااژوهش،جامدااهآماااریونمونااه :پااژوهش

اینراهکارهااصراردارندوبهدنبالراهکارهایجدید

حاااارازنااوعپااژوهشهاااینیمااهآزمایشاایباااياار 

برایحلمشکلهودنمیگردند(ابوالمدالی .)1388،

پیشآزمون،پسآزمونباگروهکنترلبود.نمونهشامل

رابطااهبااینافکااارنامناساابورفتااارپرهاشااگرانهو

30نفرازنوجوانانسااکندرکاانوناصاال وتربیات

نابهنجاردرمطالداتمختلافبررسایشادهاسات.ایان

بودندکهازجامدهآماریشااملکلیاهنوجوانااندهتار

افکارنقشیاساسیدربروزرفتارهایبزهکاراناهپساران

بزهکارساکندرکانوناصال وتربیتشهرتهارانباه

تاأثیرمثباتنگاریبار

شیوههدفمندانتخابوبهصورتتصادفیبهگروههای

شااادکامیوباورهااایغیاارمنطقااینوجوانااانبزهکااار

پژوهشگماردهشدند.مهمترینمالکوروداینافراد،

پژوهشییافتنشاد.البتاهزنادوکیلی،جلیلونادونیاک

-1ازمیانافرادیکهکمتریننمراترادرآزمونهاای

منش()2014بهبررسیتأثیرمثباتاندیشایبارکااهش

شااادکامیوبیشااتریننماارهرادرباورهااایغیرمنطقاای

ااطرابوافسردگیدرنوجوانانبزهکارپرداهتندکاه

گرفتند؛-2افرادیکهحداقلتادوماهآیندهدرکاانون

نتیجهپژوهشآنهانشاندادکهاینمداهلهتاأثیرمثبتای

حیااورداشااتند؛-3موافقااتباارایشاارکتدرایاان

برکاهشااطرابوافسردگیدارد.بناابراینپاژوهش

پژوهشبود.گروهآزمایشی(15نفر)گروهکنترل(15

حااربهدلیلموردغفلتواق شدناینگروهازافاراد

نفاار)بودناااد.باااهگاااروهاوليباااقبرناماااه،آماااوزش

برایيراحیوآموزشمهارتمثباتنگاریباهآنهااو

مثبتنگریدادهشدوافرادبایددرفاصلهباینجلساات

فقاادانپااژوهشماارتبفبااابررساایاثااراتایااننااوع

تمرینهاراانجامدادهوجلسهبددگزارشیمیدادند.به

مداهلههابرآنهاازاهمیتویژهایبرهورداراست.چاه


گروهکنترلآموزشیدادهنشد.پاسازپایاانپاژوهش

بساباآموزشایانمهاارت،افارادبتواننادظرفیاتهاا و

بستهآموزشیدراهتیارآنهاقرارگرفت.تددادجلسات

توانمندیهایشانرابهنحواحسنشکوفاسازند.بنابراین

8جلسه90دقیقهایبهمدتیکمااهازهاردادتااتیار

هدفپژوهشحاارتأثیربرنامهآموزشیمثباتنگاری

92هفتااهایدوباااربااهصااورتگروهاای،انجااامشااد.

باارافاازایششااادکامیوهمچنااینکاااهشباورهااای

پاایشآزمااونیااکهفتااهقباالازشااروعپااژوهشو


غیرمنطقینوجوانانبزهکاراستوبااتوجاهباهپیشاینه

پسآزمونیکهفتهپسازپایاندورهآموزشیانجاام

مربوطبهآماوزشمهاارتمثباتنگاریوتاأثیرآنبار

گرفت.

نوجواندارد،ولایدرهصاو

باورهایغیرمنطقی،فراایههاایزیارراماوردبررسای
قرارداد .

1

ابزارسنجش:شادکامیآکسفورد  :اینپرسشنامهاز
29سوالتشکیلشادهودرساال2002توسافمایکال

-1شرکتدربرنامهمثباتنگاریموجابافازایش

آرگایاالساااهتهشاادهاساات.بااراساااسیااکيیااف

شادکامیدرنوجوانانبزهکارمیشاود-2.شارکتدر

چهاردرجهایازصفرتاسهنمارهگاذاریمایشاودکاه

برنامهمثبتنگاریباعااکااهشمؤلفاههاایباورهاای

نمرهگذاریگزینههاایهارعباارتباهترتیابعباارت

غیرمنطقیدرنوجوانانبزهکارمیشود .


اساااتاز:الاااف،0:ب،1:ج،2:د.3:بااادینترتیاااب



با تریننمرهایکهآزمودنیمایتواناددرایانمقیااس



کسبکند87،استکهبیانگربا ترینحادشاادکامی
1 Oxford Happiness Inventory


مثبتنگریبرشادکامیوباورهایغیرمنطقینوجوانانبزهکار 5/
تأثیربرنامهآموزشی 

بودهوکمتریننمرهاینمقیااسصافراساتکاهمویاد

توجهبهدرجات(بهشدتمخالف،تاحدیمخالف،ناه

ناراااایبااودنآزمااودنیاززناادگیوافسااردگیفاارد

مخالفنهموافاق،تااحادیموافاق،باهشادتموافاق)

اساات.نماارهبهنجااارایاانآزمااونبااین40تااا42اساات.

مشخصمیکند.براینمارهگاذاریهارمقیااسکلیاد

آرگایلپایاییپرسشنامهآکسفوردرابهکمکااریب

تهیهشدهاسات.درهارمقیااسنمارهباا نشااندهناده

آلفاکرونبا 0/90وپایاییبازآزماییآنرايیهفات

شاادتباااورغیرمنطقاایاساات.نماارهکاالباورهااای

هفته0/78گزارشکردهاند.پرسشانامهشااملپانجبداد

غیرمنطقاایازجم ا جبااریهمااهینماارههااایهاارده

استکاهشاامل:هشانودیاززنادگی،ساالمتی،هلاق

مقیاسهابهدستمیآید.نمرهبا دراینآزموننشاان

مثباات،کارآماادی،عاازتنفااس.اااریبآلفااایایاان

دهندهباورغیرمنطقیبیشتراست.جاونز()1968اعتباار

پرسشاانامه0/91اساات(سااهرابیوجااوانبخش.)1388،

کلپرسشنامهبهروشبازآزماییرا0/92وبرایهارده

اریبآلفایکرونبا اینپرسشنامهدرپژوهشحاار

مقیاسهااز0/66تا0/80گزارشنمودهاست.تقیپور

هم0/89بهدستآمد.

()1377بااااسااتفادهازروشآلفااایکرونبااا اعتبااار

پرسشنامهباورهایغیرمنطقیجونز :1ایانپرسشانامه

پرسشنامهرا0/71بهدستآورد .

توسفجونز()1968وباراسااسن،ریاهالایسوبارای

برنامهآموزشایيایهشاتجلساه90دقیقاهایبار

اندازهگیاریوسانجشعقایادغیرمنطقایسااهتهشاده

اساسمباحاآموزشایشاادکامیسالیگمن()1391و

است.هرزیرمقیاسدربردارندهدهپرسشاست.درجه

سلیگمن()1383تدوینشد.اهدافومحتوایجلسات

بندیپرسشهابراساسمقیااسپانجدرجاهایلیکارت

درجدول1ارایهشدهاست .

استوآزمودنیمیزانموافقتیاامخالفاتهاودراباا
جدول ( )1محتوای برنامه آموزشی مثبتنگری به تفکیک جلسات
محتوای جلسه

1

اهداف

آزمودنیها آموزشداده هدفآشناییاعیایگروهبایکدیگر،تشریح

ارایهتوایحاتیپیرامونجلساتآموزش.به
جلسهاول 
اهدافوقوانینگروه،گروهبندی ،
شدتاحا تهیجانیهودراپسازاحساسناامیدیثبتکنند .
هدف،آشناییبامثبتنگریومزایایآن 

ایجادباورهایمثبتویادداشتنقاطقوتیکهدرهودسراغدارند .
جلسهدوم 
جلسهسوم  یادداشتکردنموقدیتیکهدرآناحساسبدیداشتند.افکاریکه هدف،شکارافکار .
درهمانلح،هدرمورد آنموقدیتازذهنشانمیگذردویادداشت
احساسیکهناشیازآنموقدیتوافکاراست .
جلسهچهارم  شواهدی بیاوریم مبنی بر اینکه هر فکری که در آن لح،ه به ذهن هدف،ارزیابیصحتباورها 
میرسدممکناستدرستنباشد .

جلسهپنجم  استفادهازد یلموقتبهجایدائمی،غیرشخصیبهجایشخصی  هدف:بررسیسبکتبیینافکار 
جلسهششم  استفاده از کلمه "گاهی اوقات" به جای "همیشه" .استفاده از کلمه ادامهمبحاهفتهقبل 
"ها "بهجای"کلی" .
جلسههفتم  بررسیراههایمتددددرهنگامرویاروییبامشکالت،بهجایفاجده هدف:اجتنابازفاجدهپنداری 
جلسههشتم 

پنداریدرموردآنمشکل .
ملتریناتفاقیکهممکناستبیفتدو هدف :پیدا کردن بهترین راه حل در شرایف
بررسیبدترین،بهترینومحت 
مختلف 
راحلهاییبرایهرکدامارایهشد .



1 Irrational Belief Test Jones
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روشاجراوتحلیل:روشپاژوهشباهایانترتیاب

جهتسنجشتاأثیربرناماهمداهلاهایمثباتنگاریبار

بودکهبامراجداهباهکاانوناصاال وتربیاتتهارانو

باورهایغیرمنطقاینوجواناانبزهکاارپاسازبررسای

انجامهماهنگیهای زمبامسئو نمربويه،بامراجداه

پیشفرضهایموردنیازهمچاوننرماالباودنتوزیا 

بههوابگاهدهترانوتوجیهير وآشناییبااهادافو

دادههاوپیشفارضهمگنایواریاانسهااروشتحلیال

روندپژوهش،پرسشنامههادراهتیارآنهاقرارگرفاتو

کوواریانسچندمتییرهاستفادهشد .

30نفرکهکمتریننمراترادرآزمونهایشادکامیو

یافتهها

بیشتریننمارهرادرباورهاایغیرمنطقایجاونزگرفتناد

گروهنمونهشامل30نفرازنوجوانانبزهکاردهتار

انتخابشدهوبهصورتتصادفیدردوگروهآزمایش

استکهازاینمیان15نفردرگروهآزمایشو15نفار

وکنترلقرارگرفتند.سپسآزمودنیهايی8جلسه90

درگروهگواهقرارگرفتند.بیشترآزماودنیهااازساطح

دقیقهایبهمدتیکماهوهفتاهایدوباارباهصاورت

تحصیالتراهنماییبرهورداربودند.بیشترآزمودنیهاا

گروهی،موردآماوزشقارارگرفتناد.درماوردگاروه

مجردبودندوازگروهسنی13تا19سالبودند .

آزمایش،آموزشمهارتمثبتنگریاعمالشاد،ولای

جدول 2شاهصهایتوصیفیدادههاایحاصالاز

بهگروهکنترلآموزشایدادهنشاد.پاسازپایااندوره

اجرایپرسشنامهشادکامیرادرمرحلاهپایشآزماونو


دوگااروهمااوردساانجشمجاادد(پااسآزمااون)قاارار

پسآزمونبهتفکیکگروهنشانمیدهد .

گرفتند.برایتحلیالدادههااازنارمافازارSPSS-18و

جدول ( )2شاخصهای توصیفی شادکامی بر حسب عضویت گروهی
گروه 


تدداد

پسآزمون


پیشآزمون




میانگین

انحرافمدیار 

میانگین 

انحرافمدیار

آزمایش 

15

33/32

9/19

93/39

7/18

کنترل 

15

86/39

5/15

53/40

3/13


مشاهدهمیشاودمیاانگین

همانيورکهدرجدول2

جاادول3شاااهصهااایتوصاایفیدادههااایحاصاالاز

نمراتاعیایگروهآزماایش،درمرحلاهپاسآزماون

اجاارایپرسشاانامهباورهااایغیاارمنطقاایرادرمرحلااه

 39/93ودرپیشآزماون،درآزماونشاادکامی32/33

پیشآزمونوپسآزمونبهتفکیکگاروهنشاانمای-

اساات.ایاانتیییااردرگااروهکنتاارلمشاااهدهنماایشااود.

دهد .




مثبتنگریبرشادکامیوباورهایغیرمنطقینوجوانانبزهکار 7/
تأثیربرنامهآموزشی 

جدول ( )3شاخصهای توصیفی باورهای غیرمنطقی بر حسب عضویت گروهی و مرحله ارزیابی
گروه 

تدداد

متییرها 



پسآزمون


پیشآزمون




میانگین

انحرافمدیار 

میانگین 

انحرافمدیار

15

40/30

6/2

40/21

1/3



انت،اربیشازحدازهود 

15

40/32

0/6

06/23

7/3



تمایلبهسرزنش 

15

06/29

5/4

40/21

8/4



واکنشبهناکامی 

15

73/25

8/4

40/19

5/5



بیمسئولیتیعايفی 

15

60/26

8/6

26./21

5/5



بیشنگرانیتوامباااطراب 

15

86./32

8/3

80/25

2/3



اجتنابازمشکالت 

15

60./28

6/5

73/21

9/3



وابستگیبهدیگران 

15

33/33

2/5

40/24

7/3



ناامیدینسبتبهتیییر 

15

53/33

5/4

86/27

2/3



کمالگرایی 

15

06/25

4/6

46/19

2/4



نمرهکلیباورهایغیرمنطقی 

15

46/296

6/17

80/225

8./19

کنترل 

ارورتتأییدوحمایتازجانبدیگران 

15

80/29

7/4

33/29

3/3



انت،اربیشازحدازهود 

15

46/34

7/4

66./33

5/3



تمایلبهسرزنش 

15

 66/28

9/4

33/29

8/3



واکنشبهناکامی 

15

33/29

2/5

20/29

1/4



بیمسئولیتیعايفی 

15

60/24

9/5

00/25

0/4



بیشنگرانیتوامباااطراب 

15

86/33

3/4

86/32

7/2



اجتنابازمشکالت 

15

73/27

0/4

73/27

1/3



وابستگیبهدیگران 

15

86/30

3/5

66/.30

7/3



ناامیدینسبتبهتیییر 

15

53/33

7/3

13/33

6/2



کمالگرایی 

15

86/27

5/5

80/27

7/4



نمرهکلیباورهایغیرمنطقی 

15

33/299

2/25

73/298

7/16

آزمایش  ارورتتأییدوحمایتازجانبدیگران 


همانگونهکهدرجدول3مشاهدهمیشودمیاانگین

درگروهآزمایشدرمرحلهپیشآزمون296/46باوده

نمراتاعیایگروهآزماایش،درمرحلاهپاسآزماون

ودرمرحلهپسآزمون225/80شدهاسات.ایانتیییار

نسبتبهپیشآزمون،درمؤلفههایآزمونباورهایغیر

درگروهکنترلمشاهدهنمیشود .


منطقیکاهشچشمگیریداشتهاسات.زیارانمارهکال
جدول ( )4نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر مثبتنگری با کنترل اثر پیش آزمون




مناب تیییرات

درجهآزادی

F

مدنیداری

اندازهاثر 

توانآماری 

پیشآزمون 

1

263/457

001/0

944/0

000/1

گروه 

1

180/17

001/0

389/0

979/0
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درجاادول4مقایسااهپااسآزمااونشااادکامیدردو

98درصاادیهاامح ااکیازدقااتآماااریبااا یایاان

گااروهباااکنتاارلاثاارپاایشآزمااونآوردهشاادهاساات.

میدهدکاهمداهلاهماورد
آزموناست.اندازهاثرنشان 

همانيورکهدرجادول 4مشااهدهمایشاودنتاایجباه

ن،اارباعااا0/389ازتیییااراتشااادکامیشاادهاساات.

دستآمدهازمقایسهپسآزمونشادکامیدردوگروه

( .)P<0/001

باکنترلکردناثرپیشآزمونحاکیازایاناساتکاه

درجدول5مقایسهپسآزمونباورهایغیرمنطقای

دریافااتمداهلااهمثبااتنگااریباعاااافاازایشمدنااادار

دردوگروهباکنترلاثرپیشآزمونارایهشدهاست .

شادکامیآزمودنیهاشدهاسات.تاوانآزماونآمااری

جدول ( )5نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی باورهای غیرمنطقی با کنترل اثر پیش آزمون
مناب تیییرات

متییرها 

درجهآزادی


F

مدنیداری

اریباثر  توانآماری 


پیشآزمون 


ارورتتأییدوحمایتازجانبدیگران 

1

413/9

007/0

343/0

827/0



انت،اربیشازحدازهود 

1

377/22

01/0

554/0

994/0



تمایلبهسرزنش 

1

440/48

01/0

729/0

000/1



واکنشبهناکامی 

1

554/31

01/0

637/0

000/1



بیمسئولیتیعايفی 

1

509/60

01/0

771/0

000/1



بیشنگرانیتوامباااطراب 

1

676/46

01/0

722/0

000/1



اجتنابازمشکالت 

1

440/28

01/0

612/0

999/0



وابستگیبهدیگران 

1

398/47

01/0

725/0

000/1



ناامیدینسبتبهتیییر 

1

763/61

01/0

774/0

000/1



کمالگرایی 

1

595/57

01/0

762/0

000/1

گروه 

ارورتتأییدوحمایتازجانبدیگران 

1

342/38

01/0

681/0

000/1



انت،اربیشازحدازهود 

1

423/67

01/0

789/0

000/1



تمایلبهسرزنش 

1

550/70

01/0

797/0

000/1



واکنشبهناکامی 

1

835/45

01/0

718/0

000/1



بیمسئولیتیعايفی 

1

760/29

01/0

623/0

999/



بیشنگرانیتوامباااطراب 

1

858/63

01/0

780/0

000/1



اجتنابازمشکالت 

1

697/73

01/0

804/0

000/1



وابستگیبهدیگران 

1

330/60

01/0

770/0

000/1



ناامیدینسبتبهتیییر 

1

417/53

01/0

748/0

000/1



کمالگرایی 

1

500/59

01/0

768/0

000/1



نمرهکلیباورهایغیرمنطقی 

1

448/389

01/0

956/0

000/1







نتایجبهدستآمدهازمقایسهپسآزموننمرهکلای

پیشآزمونحاکیازایناستکاهپاسازشارکتدر

باورهایغیرمنطقایدردوگاروهبااکنتارلکاردناثار

مثبااتنگااری،نماارهکلاای

جلساااتبرنامااهمداهلااهای


مثبتنگریبرشادکامیوباورهایغیرمنطقینوجوانانبزهکار 9/
تأثیربرنامهآموزشی 

باورهایغیرمنطقیدرنوجوانانیکهدرگروهآزماایش

مدتقداستکهسهيبقهمتفاوتازالگوهادریاادگیری

شرکتداشتند،نسبتبهآنهاییکاهدرگاروهکنتارل

نقشمهمیدارند:اعیاایهاانوادهباهویاژهوالادینو

جایگزینشدهبودناد،کااهشمدنااداریداشاتهاسات.

مراقباندیگر،همنشینهایدیگرمانناداعیاایگاروه

اندازهاثرنشانمایدهادکاهمداهلاهماوردن،ارباعاا

همسالوالگوهاینهادیوآنچهکهازيریقرساانههاا

0/956ازتیییااراتباورهااایغیرمنطقاایشاادهاساات.

مدرفاایماایشااود(مااکگااوایر،2006،هااالینوپااالمر،

( .)P<0/0001

،2006بهنقلازابوالمدالی .)1388،

همانيورکهدرجادول5مشااهدهمایشاودنتاایج

باتوجهبهمسائلذکرشدهمیتواندلیلمنفینگار

حاصلازتحلیلکواریانسوهمچنیناندازههایاثرباه

بودننوجوانانبزهکاررااتفاقااتناهوشااینددردوران

دستآمدهحاکیازآناستکهباکنترلاثراتپایش

زندگی،شکستهایپیاپیکهنوعیدرماندگیرابرای

آزمون،ارایهمداهلهمثباتنگاریباعااکااهش68/1

فااردایجااادماایکناد،نداشااتنالگااویمناسااب،شاارایف

درصدیدرباورغیرمنطقیارورتحمایتوتأییداز

نامناسااابزنااادگیمانناااد؛محااادودیتدرامکاناااات

جانبدیگران،باعاکاهش0/789شادهاسات.بارای

آموزشی،شرایفبداقتصادی،فقرفرهنگیبههصاو 

سایرباورهانیزباهقارارزیاراسات:تمایالباهسارزنش

سوادپایینوالدین،زندگیدرمحلاههاایجارمهیازو

،0/797واکنشبهناکامی،0/718بیمسئولیتیعاايفی

ن،یرآنذکرکرد.میگارموئی()1391مدتقداساتکاه

،0/623بیشنگرانیتوامبااااطراب،0/78اجتنااباز

مثبتگراییافرادرایاریمیکندتابهایجاادوتقویات


مشاااکالت،0/80وابساااتگی،0/77ناامیااادی،0/748

توانمندیهاوبهترینهادرزندگیباهدفکنترلنقااط

کمالگرایی،0/768است.)P<0/0001(.بهيورکلای

ادفواصال جنبههایبدزندگیبپردازند.باهافاراد

میدهدکهمداهلهمثبتنگریبر
دادههایآمارینشان 

آسیبدیدهکمکمیشودتابتوانندبرآسایبهااغلباه

کااهشباورهاایغیرمنطقاایتاأثیرداشااتهاساتوباااور

کنند،بهافرادیکهآسیبندیدهاندهمکمکمیشاود

اجتنابازمشکالتباتوجهبهاندازهاثاربیشاترکااهش

تایکزندگیراایتبخشومطلاوبداشاتهباشاند،

داشتهاست .

درکل،درپینوعیتوازنوتدادلحیااتیدراعماالو
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بحث
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تبیینوتحلیلرویدادها،چگونگیپذیرشوبرهوردبا

همچنااینابوالمدااالی(،)1388تاکیاادماایکناادکااه،

اادفهاایهاود،باهنوجواناانبزهکاارآماوزشداده

برداشتهاوقیاوتهایمنفایبزهکاارانازهودشاان


شود.پژوهشهااییکاهتوسافسالیگمنوهمکاارانش

حاصلتجاربناهوشاینداستکهدريولزنادگیباا

انجامگرفتنتایجراموفقیتآمیازدانساتند.نتاایجایان

آنمواجااهشاادند(ابوالمدااالی.)1388،بناادورا()1977

پااژوهشبااامطالداااتفااورگردوساالیگمن(،)2012
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افزایشدهد .
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بزهکاراناااهپساااراننوجاااواندارد.آماااوزشمهاااارت

حالیکهباورها،کلیتروعمومیترندودرتجربههاای

مثبتنگریبهفردکمکمیکندتابااساتفادهازمنطاق

فردریشهدارند.بنابرایننوجوانانبزهکاريبقپیشاینهو

مشکلهاراحلکند،دربرهوردباموقدیتهاااندطااف

تجاااربتلااخوناااگوارهااوداغلاابدارایباورهااای

پذیرباشدوبااآراماشومتفکراناهمحیطایکاهدرآن

غیرمنطقیهستند.آنهاهمهچیزراپایدارتصورمیکنند

زندگییاکارمیکندرابهبودبخشاد.ایاندیادگاهباه

ونقشهودرادرحلمسائلبسیارنااچیزمایشامارند.

افرادیادمیدهدکهسبکتبیینیهوشبینانهراانتخاب

برهیازلیازشهااواشاتباههاایایاننوجواناانشاامل:

نمایندوبهاینباوربرسندکهحوادثبدناپایدارهستند

نادیدهگرفتنمثبتها،بزرگکردنمواردمنفیکلای-
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Abstract
The aim of this study was investigating effect of positive thinking intervention on
happiness and irrational beliefs of delinquent adolescents. The study population
included modification and training institute for delinquent adolescents of Tehran. The
study sample consisted of 30 subjects (in the experimental group, n=15 and control
group n=15), and were selected using random sampling. Experimental group received 8
sessions – 90 minute per session- of positive thinking. All subjects using the scale
Oxford Happiness Inventory, Jones Irrational Belief Test were assessed. Multivariate
analysis of covariance method was used. The results showed that there were significant
difference between happiness in experimental and control groups. So effect of optimism
on irrational beliefs in experimental group was significant. Also the overall score of
irrational beliefs was significantly reduced in adolescents who participated in the
experimental group than in the control group. Positive thinking skill training method
can be used as an efficient way to increase positive thinking in delinquent
adolescents.so it can lead to increasing happiness.
Keywords: positive thinking program, mental health, irrational beliefs, delinquent
adolescents.
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