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 خالصه 

هدف  اسین اسدوره نوجواني به شكل معمول با مشكالت هویتي و اجتماعي مواجه است. بر ا :مقدمه

نوجوانان  دراک شدهحمایت اجتماعي ااندیشي بر آموزش مثبت ياثربخشاز این پژوهش، بررسي 

 بود. سرپل ذهاب ستاندختر شهر

ره گواه و دوآزمون با گروه پس – آزمونپیش با طرحآزمایشي پژوهش، نیمهروش  روش کار:

هرستان یستي شنوجوانان دختر تحت پوشش اداره بهز. جامعه آماری پژوهش شامل پیگیری دوماهه بود

 37تعداد ماری بین جامعه آ از نفر بود. 285حدود به تعداد  1399 شش ماهه اول سالسرپل ذهاب در 

دند شگزین وان به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمایش و گواه جاینوج

آزمایش  نوجوانان حاضر در گروه. (نوجوان در گروه گواه 19نوجوان در گروه آزمایش و  18)

های مورد استفاده در مهپرسشنا. فت نمودندرا طي دو و نیم ماه دریاجلسه(  11)اندیشي آموزش مثبت

های . دادهبود (1988زیمنت و همكاران، ) حمایت اجتماعي ادراک شدهپرسشنامه این پژوهش شامل 

اری افزار آمتوسط نرم و آزمون تعقیبي بونفرنيآمیخته حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس 

23SPSS .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

؛ P<0001) ک شدهحمایت اجتماعي ادرااندیشي بر آموزش مثبتنتایج نشان داد که  :تایجن

58/0=Eta 51/48؛=F )جر به وانسته منتتاثیر داشته است. بدین صورت که این مداخله  نوجوانان دختر

 نوجوانان شود. حمایت اجتماعي ادراک شدهبهبود 

 مراقبهگیری از  با بهرهاندیشي وزش مثبتآمضر، های حاصل از پژوهش حابر اساس یافته گیری:نتیجه

تواند به عنواني ، ميهاارزش بیان خویشتن و تأیید بردن، لذت، خود قوت نقاط از استفاده، آگاهيذهن

 یرد.مورد استفاده قرار گنوجوانان  حمایت اجتماعي ادراک شدهبهبود روشي کارآمد در جهت 

 رنوجوانان دخت ،مایت اجتماعي ادراک شدهح، اندیشيآموزش مثبت :کلیدیکلمات 
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 و  همكاران  ییجالل مال                اندیشی بر حمایت اجتماعی ادراک شده نوجوانان دختراثربخشی آموزش مثبت -1580 

 

 

 مقدمه

های زندگي ترین دورهتوان یكي از مهمدوره نوجواني را مي

ن بحراني رشد و نمو است یک فرد دانست. این دوره یک زما

که از نظر جسمي و رواني تحوالت بسیار عمیقي در فرد ایجاد 

شود نظم جسماني و رواني نوجوان بهم کند و باعث ميمي

بخورد. نوجوانان در این دوره از لحاظ عاطفي نارس، از نظر 

تجربه محدود و از نظر اجتماعي بسیار شكننده و تاثیرپذیری 

تمامي (. 2019، 1انگام، ساگر، آمرشا و جوسابوباکر، جهستند )

شناسي بر این باورند که دوره نوجواني متخصصین روان

ترین دوره رشد هر انسان است. در این دوره ترین و مهمحساس

کند، به رسد، در پي کشف هویت خود تالش ميفرد به بلوغ مي

ه های دوره کودکي است، بدنبال استقالل و جدایي از وابستگي

همین دالیل در این دوره نوجوانان دارای وضعیت رواني باثباتي 

در این دوره تحولي و معموالً بیشترین مشكالت رفتاری نیستند 

، 2)هوانگ، چن، گرین، چوانگ و وی خوردبه چشم مي

 انكار تواننمي را نوجواني رشد دوران اهمیت شک(. بي2019

 در است نممك نوجواني رشد دوره در فرد که چرا کرد

 و اجتماعي عاطفي، رواني، خانوادگي، فردی، مختلفهای زمینه

آبادی، دهقاین و تاجشود ) مواجه مشكالتي با بهداشتي

 این محققان بین در غالب دیدگاه اگرچه. (1399زاده، صالح

 و رواني حاالت و نوجواني رشدی مرحله افراد اکثر که است

 گذارند،مي سر پشت تيسالم با را مرحله آن ناپایدار عاطفي

 از بیشتری تعداد که دهدمي نشان اخیرهای سال در تحقیقات

 حال در دارند عاطفي یا رفتاری اختالل عالئم که نوجواناني

ترنت، ویانا، راینس، وودوارد، استورچ و است ) افزایش

 (.2019و همكاران،  4؛ رایس2019، 3زولنسكي

تماعي شدن و برقراری ي، نوجوانان فرایند اجدر دوره نوجوان

تری آغاز تر و گستردهارتباطات اجتماعي را به شكل جدی

پذیری اجتماعي بسیار کنند و برای آنان بسط معنایي جامعهمي

                                                           
1. Aboobaker, Jangam, Sagar, Amaresha, Jose 
2. Huang, Chen, Greene, Cheung, Wei 
3. Trent, Viana, Raines, Woodward, Storch, Zvolensky 
4. Rice 

(. 1399گنجه، نامور، آقایوسفي و نوابخش، شود )پراهمیت مي

های برجسته دوره نوجواني در بر این اساس یكي از دگرگوني

، 5پیوندد )لي و جوط اجتماعي به وقوع ميحوزه اجتماع و رواب

(. چنانكه نوجوانان در تالشند تا با نمایانگر ساختن 2020

، از 6ارزشمندی خود، شایستگي اجتماعي و پذیرش اجتماعي

طرد اجتماعي در امان بمانند )آلتو، هندلي، روگوچ، سیچتي و 

شود تا ارزش حمایت این روند سبب مي (.2018، 7توث

 ی وزیتبر اردوستیسرای آنان بسیار برجسته شود )اجتماعي ب

 و مناسب عامل یک عنوان به اجتماعي حمایت (.1397 ،یشكر

 خصوصبه رفاه سطح افزایش برای تواندمي دسترس در تقریباً

تواند با مي مولفهچرا که این  .کارآیي داشته باشد رواني رفاه

ای هکاهش احساس تنهایي افراد منجر به بهبود مولفه

حمایت اجتماعي تحت  (.2019، 8شناختي آنها شود )لوروان

شود فردی باور کند که مورد عنوان معرفتي است که باعث مي

احترام و عالقه دیگران بوده و در فرایند ارتباط اجتماعي و 

شخصي عنصری ارزشمند و دارای شان به شمار رفته و به یک 

 حمایت فهوممشبكه روابط و تعهدات متقابل تعلق دارد. 

 با روابطش و محیط از فرد شناختي ارزیابي صورت به اجتماعي

 (.2019و همكاران،  9است )لیا شده تعریف دیگران

 تمام که دارند اذعان امر این بر اجتماعي حمایت پردازاننظریه

 محسوب اجتماعي حمایت دارد، دیگران با فرد که روابطي

 نیستند، اجتماعي مایتح منبع روابط، دیگر، بیان به شوندنمي

 مناسب یا دسترس در منبعي عنوان به را آنها فرد که آن مگر

. (2019و همكاران،  10کند )ال ادراک خود نیاز رفع برای

 به که هایيکمک گاهي اینكه بر مبني است دست در شواهدی

 خود میل خالف اینكه یا است بدموقع و نامناسب شودمي فرد

 از فرد ادراک بیشتر حمایت، بلكه دخو نه بنابراین است، فرد

آوریده، اسدی مجره، ) کندجلوه  مي مهم که است حمایت

                                                           
5. Lee, Joo  
6. social acceptance 
7. Alto, Handley, Rogosch, Cicchetti, Toth 

8. Lo 
9. Liu 

10. Lu 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876201818309109#!
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 64ال، س4هشمار ،1401آبان-هرم جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -1581

 حمایت در(. 1398مقتدر، عابدیني و میربلوک بزرگي،  

 فرد توسط شده کسب هایحمایت میزان شده، دریافت اجتماعي

 ارزیابي شده، ادراک اجتماعي در حمایت و است تاکید مورد

 و ضروری مواقع در ها،حمایت بودن از دسترس در از فرد های

 تحمل اجتماعي حمایت(. 2019لو، ) شودمي بررسي نیاز مورد

 نقش ایفای طریق از و کندمي تسهیل افراد برای را مشكالت

 جسمي مشكالت بروز و زندگي زایتنش عوامل میان هایواسط

 تنش کاهش باعث افراد شناخت تقویت همچنین و رواني و

 بهبود پایان در و بهداشتي هایوضعیت بهبود وشده  تجربه

 (.1398 ،)ظهورپرونده و پاسبان شودمي افراد زندگي کیفیت

بهبود برای  مختلفيدرماني آموزشي و های روشتاکنون 

. یكي از کار گرفته شده است بهعملكرد اجتماعي نوجوانان 

 گرا بنا نهاد شده است،های جدید که بر پایه رویكرد مثبتروش

 صفارحمیدی،نتایج پژوهش است.  1اندیشيآموزش مثبت

؛ (1396) بیرانوند صادقي و ؛(1396) پور زندی و حسینیان

 ایاژه حسیني و حاج نژاد،دهقان؛ (1396) حافظیان و پوررضوی

 گل زاد،یكاني؛ (1396) آبادیمعظم آرا وصف؛ (1396)

 یسادات و واحد ؛(1397)نژاد  سلیمان محمدنژادبهرامي و

؛ (1398) سهزابي یوسفيمحمدنژادبهرامي و  گل؛ (1398)

نشان  (1398) نژادمحمدنامقي و پورنجفیان ،رودپیله اسكندری

تواند منجر به بهبود اندیشي ميداده است که آموزش مثبت

های شناختي نوجوانان شود. در پژوهشعملكرد اجتماعي و روان

 2نینگیاس و پاسپیتاساریهانون، پرستیانا، میلیندا، سپتخارجي نیز 

 -(؛ بخت و گارنیر2021) 3(؛ پراتیكتو و اونگویدجوجو2021)

 6(؛ تال و کرات2020و همكاران ) 5؛ کالنو(2020) 4ویالریال

اندیشي اند که مثبتگزارش کرده (2019) 7و وون (2020)

روشي موثر در افزایش عملكرد رواني، هیجاني و اجتماعي افراد 

                                                           
1. positive thinking training 
2. Hanoum, Prestiana, Meylinda, Septiningtyas, 

Puspitasari 
3. Pratikto, Ongkowidjojo 
4. Bekhet, Garnier-Villarreal 
5. Celano 
6. Tal, Kerret 
7. Kwon 

های عاطفي و شناختي به توان واکنشرا مي اندیشيمثبتاست. 

کارآمد و موثر با  تعامل ،های خودها و توانمندیادراک ویژگي

پیوند و رابطه مطلوب با اجتماع و پیشرفت مثبت در طول  ،جهان

هایي مانند رضایت تواند مولفهحالت مي نیا زمان تعریف کرد.

فوولک و ) ردیگی و خلق مثبت را نیز در برانرژ از زندگي،

 ترکیب تنظیم هیجاني،در نتیجه  اندیشيمثبت (.2018 ،8بریگمن

آید و تجارب زندگي به وجود مي تیهو های شخصیتي،يژگیو

شوند يم قیتشو افراد ،يشیانددر آموزش مثبت .(2020 ،9چنگ)

و نقش آنها را در  شناختهمثبت و خوب خود را باز  تجاربتا 

کنند، در  يبازشناس حرمت نفسخود و  ارزش یو ارتقا شیافزا

به دست  زیرا ن گرانیمثبت د یهاشناخت جنبه مهارتحال  نیع

فعال اتخاذ  يدر جهان، موضع اآموزند تيم نی. آنان همچنآورند

که هر آنچه بر  نیشكل دهند، نه ا خودخود را  يکنند و زندگ

 . به عالوه آنها ازپذیرا باشندمنفعل  یابه گونه د،یآيسرشان م

افكار،  انیشوند ارتباط ميها قادر ممهارت نیآموزش ا قیطر

 و پوررضوی) کنند خود را درک یاحساسات و رفتارها

شود تا فرد بتواند به سبب مي يشیاندمثبت(. 1396 حافظیان،

ي منفي را ذهن ریتصاو ،ي مبارزه کندبا افكار منف شكل موثری

و ابراز وجود ا و ب، خود را افزایش دهد نفس حرمت ،تغییر دهد

به دنبال اهداف مثبت  ستنیبالقوه و ز یهابه توان دنیتحقق بخش

 نژادمحمدنامقي، و پورنجفیان رود،پیله اسكندریباشد )خود 

 يشیاندمثبت یهاهدف از آموزش مهارتبر این اساس (. 1398

از خود و  نانهیباقعو يدگاهیدبه آموزان است که دانش نیا

خود به  يو درباره مشكالت واقع دهکر دایپ ي دستزندگ

ها به مهارت نیقضاوت کنند. در واقع آموزش ا يدرست

داشته  يکند اعتماد به نفس قابل قبوليآموزان کمک مدانش

و مؤثر برقرار کنند،  حیارتباط صح گرانیباشند و به دنبال آن با د

ند و در موقع بروز مشكالت با یهدفمند برخورد نما يزندگ با

با  تیپرداخته و در نها حیصح یریگمیبه تصم هیوححفظ ر

پشت سر گذارند  تیرا با موفق يآرامش و نشاط مراحل زندگ

 (.1396 حافظیان، و پوررضوی)

                                                           
8 Fulk, & Brigham 
9 Chang 
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حمایات  ورت انجام پژوهش حاضر باید اشااره کارد کاه    ردر ض

 نقشااي پررنااگ در عملكاارد فااردی  و   اجتماااعي ادراک شااده 

ارگیری ایاان اساااس بكااکننااد. باار اجتماااعي نوجوانااان ایفااا مااي

زمیناه را بارای تحاول     تواناد شناختي کارآمد ميمداخالت روان

اید باجتماعي بهنجار نوجوان فراهم سازد. این در حالي است که 

بایسات  توجه نماود، نوجواناان باا ورود باه دوره بزرگساالي ماي      

های شغلي و اجتماعي را بر عهده گیرند. بنابراین ضعف در نقش

راک شاده  حمایت اجتماعي اداعي موثر همچون های اجتممولفه

باا  تواند آنان را باا مشاكالت فراواناي مواجاه ساازد. بناابراین       مي

در دوره حمایات اجتمااعي ادراک شاده     نقش پررناگ توجه به 

اجتمااعي  آن بر روند زندگي فردی،  نوجواني و تاثیرات گسترده

 ، ضروری اسات اقادامات مقتضاي بارای    و شغلي آینده نوجوانان

سااس باه   ایان ا بار  صاورت گیارد.    هاا این مولفههای بهبود مولفه

شناختي مناسب که منجار باه   روان آموزشيهای کارگیری روش

ناپاذیر اسات. حاال باا     آنها شود، اجتنااب  مهارت اجتماعيبهبود 

آماوزش   انجاام پژوهشاي در جهات    توجه به خال پژوهشي )عدم

(، نان دختار وانوجحمایت اجتماعي ادراک شده اندیشي بر مثبت

آمااوزش  ارزیااابي اثربخشااي   مساااله اصاالي پااژوهش حاضاار    

ناان دختار   نوجواحمایت اجتمااعي ادراک شاده   اندیشي بر مثبت

 است.

 کار روش

 -آزمونآزمایشي با طرح پیشروش پژوهش حاضر نیمه

جامعه آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. پس

ت پوشش اداره نوجوانان دختر تحآماری پژوهش شامل 

به  1399 شش ماهه اول سالبهزیستي شهرستان سرپل ذهاب در 

حاضر از روش . در پژوهش نفر بود 285حدود تعداد 

 پرسشنامه گیری هدفمند استفاده شد. بدین صورت کهنمونه

نوجوانان دختر تحت  در بینحمایت اجتماعي ادراک شده 

د. در این اجرا ش پوشش اداره بهزیستي شهرستان سرپل ذهاب

آوری و پرسشنامه توزیع شد. پس از جمع 285مرحله تعداد 

دارای نمرات که  نوجوانان دختریها، گذاری این پرسشنامهنمره

مورد شناسایي قرار  ،بودندپایین حمایت اجتماعي ادراک شده 

حمایت اجتماعي ادراک در پرسشنامه  36گرفتند )نمره کمتر از 

نمره کمتر از نوجوان دختر  65(. در این مرحله تعداد شده

به دست حمایت اجتماعي ادراک شده  میانگین در پرسشنامه

که کمترین  نوجواناننفر از این  40در مرحله بعد تعداد  .آوردند

به دست حمایت اجتماعي ادراک شده  پرسشنامهنمرات را در 

بندی آورده بودند )نمرات کمتر از میانگین و به صورت ترتیب

های آزمایش و نتخاب و به صورت تصادفي در گروهشده(، ا

 20در گروه آزمایش و نوجوان دختر  20گواه جایدهي شدند )

نوجوانان دختر حاضر در در گروه گواه(. سپس نوجوان دختر 

. را دریافت نمودنداندیشي گروه آزمایش مداخله آموزش مثبت

را انجام پژوهش این مداخله  در حالي که گروه گواه در حین

پس از دریافت نكرده و در انتظار دریافت مداخله حاضر بود. 

در گروه آزمایش و نوجوان دختر  2شروع فرایند مداخله تعداد 

در گروه گواه از ادامه حضور در پژوهش نوجوان دختر  1تعداد 

کسب نمره شامل  های ورود به پژوهشمالکانصراف دادند. 

 ،جتماعي ادراک شدهحمایت ادر پرسشنامه  کمتر از میانگین

برخورداری ، اعالم رضایت و آمادگي جهت شرکت در پژوهش

ای موجود در اداره مشاورهبا بررسي پرونده  از سالمت جسمي

بود. سال  19تا  12داشتن سن  و دخترجنسیت ، بهزیستي

، غیبت بیش از دو جلسهنیز شامل  های خروج از پژوهشمالک

 دم همكاری با پژوهشگرع، آموزشيحضور نامنظم در جلسات 

های حاصل از شناختي همزمان بود. یافتهو دریافت مداخله روان

آموزان در میانگین سن دانشهای دموگرافیک نشان داد که داده

همچنین  .سال بود 70/16و در گروه گواه  25/17گروه آزمایش 

نفر معادل  6سطح تحصیالت دهم در هر دو گروه آزمایش )

درصد( دارای  84/36نفر معادل  7واه )درصد( و گ 33/33

رضایت جهت رعایت اخالق پژوهشي  بیشترین فراواني بود.

برای شرکت در برنامه مداخله کسب  آموزان و الدین آناندانش

هم چنین به افراد گروه  .شدند و از کلیه مراحل مداخله آگاه

، گواه اطمینان داده شد که آنان نیز پس از اتمام فرایند پژوهشي

 در صورت تمایل این مداخالت را دریافت خواهند کرد.

 سنجش ابزار



 
 
 
 

 64ال، س4هشمار ،1401آبان-هرم جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -1583

: 1(PSSQادراک شده ) حمایت اجتماعی پرسشنامه 

ای گویه 12یک ابزار  حمایت اجتماعي ادراک شده پرسشنامه

است که به منظور ارزیابي حمایت اجتماعي ادراک شده از سه 

و  2زیمنت منبع خانواده، دوستان و افراد مهم در زندگي توسط

میزان حمایت  پرسشنامه( تهیه شده است. این 1988همكاران )

از سه حیطه مذکور در اجتماعي ادراک شده فرد را در هر یک 

( 5( تا کامالً موافقم )نمره 1مالً مخالفم )نمره ای کاگزینه 5طیف 

کل این مقیاس، نمره همه سنجد. برای بدست آوردن نمره مي

ي این قیاس توسط شود. روایي و پایایها با هم جمع ميگویه

در حد مطلوب گزارش شده است. ( 1988) زیمنت و همكاران

های ( ضریب آلفای کرونباخ زیرمقیاس1390)احمدنیا رستمي و 

 89/0تا  76/0را بین  حمایت اجتماعي ادراک شده پرسشنامه

نمونه  5اند. برای تعیین اعتبار این آزمون از بدست آورده

های اجتماعي استفاده شده است. گروه از اقلیت 5و دانشجویي 

کل مقیاس ارزیابي حمایت اجتماعي و خرده مقیاس خانواده و 

های مورد بررسي از ثبات دروني بیشتر دوستان در بین نمونه

ها به های آلفای کرونباخ برای این مقیاسبرخوردار است. ضریب

ویان بوده است و نمونه از دانشج 5در  84/0، 80/0، 90/0ترتیب 

، 81/0، 90/0های اجتماعي مختلف به ترتیب گروه از اقلیت 5در 

های خانواده و دوستان بوده است. همبستگي، خرده مقیاس 84/0

و برای گروه های اقلیت  51/0برای هر دو نمونه دانشجویي 

برای هر خرده مقیاس به تفكیک بوده است. در  52/0اجتماعي 

های اني، ضرایب پایایي، خرده مقیاسنمونه دانشجویان ایر

است.  54/0، 64/0، 55/0خانواده، دوستان و سایرین به ترتیب 

است.  70/0ضریب ثبات دروني کل مقیاس حمایت اجتماعي 

ضرایب پایایي خرده مقیاس دوستان و سایرین و خانواده برای 

باشد. ضریب مي 60/0، 50/0، 50/0آموزان به ترتیب دانش 

 813/0هفته  6ین دو بار اجرای کل مقیاس پس از همبستگي ب

های خانواده، پایایي بازآزمایي خرده مقیاس بیضرا باشد.مي

است )رستمي و  51/0، 72/0، 84/0سایرین به ترتیب  دوستان و

حمایت اجتماعي  پرسشنامه. ضرایب پایایي (1390، احمدنیا

                                                           
1. Perceived Social Support Questionnaire 
2. Zimnet 

 حاضر با استفاده از ضریب آلفای در پژوهش ادراک شده

 به دست آمد. 73/0کرونباخ 

  روند اجرای پژوهش
از ادراه بهزیساتي شهرساتان سارپل    پس از اخاذ مجوزهاای الزم   

یاد(،  گیری )مطابق با آنچاه ذکار گرد  و انجام فرایند نمونهذهاب 

دفي ( به شیوه تصانوجوان دختر 40انتخاب شده )نوجوانان دختر 

در  انوجاو ن 20دهاي شادند )  های آزمایش و گواه جایدر گروه

نوجواناان دختار   در گاروه گاواه(.    نوجاوان  20گروه آزمایش و 

 آمااوزش آزمااایش مااداخالت مربااوط بااه     گااروه حاضاار در 

ای در طااول دو ماااه بااه دقیقااه 75جلسااه  11اندیشااي را در مثباات

ي کاه افاراد   دریافت نمودند. در حاال ای یک جلسه صورت هفته

هش دریافات  ای را در طاول پاژو  گوناه مداخلاه  گروه گواه های  

الزم باه ذکار اسات کاه ماداخالت پاژوهش حاضار باه         نكردند. 

گذاری اجتمااعي و  های سه نفره و با رعایت فاصلهصورت گروه

پاس از شاروع فرایناد مداخلاه     های بهداشتي ارائاه شاد.   پروتكل

 در گاروه  نوجاوان  1در گروه آزمایش و تعاداد   نوجوان 2تعداد 

اد بناابراین تعاد  ف دادناد.  گواه از ادامه حضور در پژوهش انصرا

 نوجاوان در  18نوجاوان باود )   37نهایي نمونه حاضر در پژوهش 

در پژوهش حاضار  در گروه گواه(. نوجوان  19گروه آزمایش و 

سااته اسااتفاده شااد کااه ایاان ب اندیشاايآمااوزش مثبااتاز پروتكاال 

آمااوزان در آموزشااي در ایااران و باارای جامعااه آماااری دانااش   

 حااج  ناژاد، ؛ دهقاان (1396) یاان حافظ پوررضوی وهای پژوهش

 یوسااافي محمااادنژادبهرامي و گااال ؛(1396) ایاژه حسااایني و 

ر گرفتاه  مورد استفاده و اعتبار آن مورد تایید قرا( 1398) سهزابي

 است.

 اندیشيمثبتآموزش  جلسات خالصه: 1جدول 
 شرح جلسه هدف جلسات

آشنایي  اول

گروه باهم 

 دیگر

 ارکآشنایي با نحوه كاری، یجاد رابطه حسنه مبتني بر هما

 معرفي، دوم

 و کلي مرور

 سه بیان

 خوب اتفاق

 و اعضاا   معرفاي  گروهاي،  پروتكال  از کلیااتي  ارائاه 

 تبيک تمرین، مختصر آگاهيذهن مراقبه ،گروه انتظارات

 )تكلیاف  تمارین  شارح ، هاا ارزش بیاان  خویشتن و تأیید

 .آگاهيذهن مراقبهو  خوب اتفاق سه ،(خانگي

 از ادهاستف سوم

 قوت نقاط

 باه  راجاع  بحاث ، خاوب  اتفااق  ساه  تمارین  به راجع بحث

 قوت نقاط از استفاده خانگي( تكلیف) تمرین شرح، نتایج
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 .آگاهيذهن مراقبهو  خود خود

 تمرین معرفي، قوت نقاط از استفاده تمرین به راجع بحث بردن لذت چهارم

 .آگاهيذهن مراقبهو  بردن لذت( خانگي تكلیف)

 یک اشتند پنجم

 خوب روز

، باردن  لاذت ( خاانگي  تكلیاف ) تمارین  باه  راجاع  بحث

و  خوب روز یک داشتن (خانگي تكلیف) تمرین معرفي

 .آگاهيذهن مراقبه

 دیدار ششم

 قدرداني

 معرفاي ، خاوب  روز یاک  داشاتن  تمارین  باه  راجع بحث

 مراقبااهو  قادرداني  داریا د( خاانگي  تكلیاف ) تمارین 

 آگاهيذهن

 پاسخ هفتم

 هسازند/فعال

 معرفاي ، قادرداني  دیادار  خاانگي  تكلیاف  باه  راجع بحث

 مراقبااهو  سااازنده/فعال پاسااخ( خااانگي تكلیااف) تماارین

 .آگاهيذهن

 تكلیاف  معرفاي ، سازنده/فعال پاسخ تمرین به راجع بحث داغ صندلي هشتم

 .آگاهيذهن مراقبه، داغ صندلي

 نوشتن نهم

 بیوگرافي

 نوشاتن  نتماری  معرفي، داغ صندلي تمرین به راجع بحث

 .آگاهيذهن مراقبهو  بیوگرافي

 خدمات دهم

 مثبت

 تكلیاف  معرفي، بیوگرافي نوشتن تكلیف به راجع بحث

 سهجل به راجع بحثو  آگاهيذهن مراقبه، مثبت خدمات

 پایاني

 ایينه مراقبههاو ، تكمیل پرسشنامهگروه به راجع بحث خاتمه یازدهم

 

ر هاا از دو ساطح آماا   در این پژوهش برای تجزیاه و تحلیال داده  

 توصیفي و استنباطي استفاده شده است. در سطح آماار توصایفي  

ز ااز میااانگین و انحااراف اسااتاندارد و در سااطح آمااار اسااتنباطي 

رسي نرمال بودن توزیع متغیرهاا،  ویلک جهت بر -آزمون شاپیرو

هاا، آزماون ماوچلي    آزمون لوین برای بررسي براباری واریاانس  

هاا و همچناین از تحلیال    ویات داده فار  کر جهت بررسي پیش

گیاری مكارر بارای بررساي فرضایه پاژوهش       واریانس باا انادازه  

افاازار آماااری اسااتفاده گردیااد. نتااایج آماااری بااا اسااتفاده از ناارم 

23SPSS- .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

 

 تایجن

 ارائه شده است. 2های توصیفي پژوهش در جدول یافته

 

 اجتماعي حمایتف استاندارد میانگین و انحرا: 2جدول 

 در دو گروه آزمایش و گواهادراک شده 

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش هاگروه

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

گروه 

 آزمایش 

16/33 84/5 22/40 94/8 94/39 65/7 

گروه 

 گواه

05/32 90/5 57/31 84/5 57/31 92/5 

 

های فر ، پیشآمیخته واریانساز ارائه نتایج تحلیل آزمون قبل 

های پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت. بر همین اساس آزمون

فار  نرماال   نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که پایش 

حمایات اجتمااعي ادراک    ها در متغیار ای دادهزیع نمونهبودن تو

-آزمون، پسراحل پیشهای آزمایش و گواه در مدر گروه شده

فار   . همچناین پایش  (p>05/0)آزمون و پیگیری برقرار اسات  

همگني واریانس نیاز توساط آزماون لاوین ماورد سانجش قارار        

داد  گرفت کاه نتاایج آن معناادار نباود کاه ایان یافتاه نشاان ماي         

حمایت اجتماعي ادراک  متغیرها در فر  همگني واریانسپیش

نشاان   tاز طرفي نتایج آزمون  .(p>05/0)رعایت شده است  شده

ی آزمایش و گاروه  هاآزمون گروههای پیشداد که تفاوت نمره

 ( معناادار حمایات اجتمااعي ادراک شاده   وابسته ) گواه در متغیر

لي . این در حالي بود که نتایج آزمون موچ(p>05/0)نبوده است 

یت حما متغیرها در فر  کرویت دادهبیانگر نیز آن بود که پیش

 .(p>05/0)رعایت شده است  ماعي ادراک شدهاجت

 

 جهت بررسي تاثیرات درون آمیختهتحلیل واریانس : 3جدول 

 حمایت اجتماعي ادراک شدهمتغیر و بین گروهي برای 
مجموع  متغیرها

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

اندازه  pمقدار  fمقدار 

 اثر

توان 

 آزمون

 1 51/0 0001/0 88/36 08/128 2 16/256 مراحل

 1 44/0 0001/0 55/25 93/1011 1 93/1011 گروهبندی

تعامل مراحل و 

 گروهبندی

91/336 2 46/168 51/48 0001/0 58/0 1 

     47/3 70 04/243 خطا

 

  Fدهد بر اسااس ضارایب   نشان مي آمیختهواریانس نتایج آزمون 

ر محاسبه شده، عامل زمان یاا مرحلاه ارزیاابي تااثیر معنااداری با      

داشته است  نوجوانان دختر حمایت اجتماعي ادراک شدهنمرات 

(001/0 P< .)از  درصاد  51دهد عامال زماان   اندازه اثر نشان مي

را  حمایت اجتماعي ادراک شدههای نمرات تفاوت در واریانس
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محاسابه شاده،    Fکند. عالوه بر این، بار اسااس ضاریب    تبیین مي 

هام بار    اندیشاي( آماوزش مثبات  تاثیر عامل عضاویت گروهاي )  

معناادار   نوجواناان دختار   حمایت اجتمااعي ادراک شاده  نمرات 

شاود عامال عضاویت    (. بنابراین نتیجه گرفته مي>001/0pاست )

حمایات اجتمااعي ادراک   گروهي یا نوع درمان دریافتي هم بار  

تاثیر معنادار داشاته اسات. انادازه اثار نشاان       نوجوانان دختر شده

درصاد از   44 اندیشاي( ش مثبتآموزدهد عضویت گروهي )مي

کند. را تبیین مي حمایت اجتماعي ادراک شدهتفاوت در نمرات 

گر آن است که اثر متقابل نوع درمان و عامل در نهایت نتایج بیان

 نوجوانان دختر حمایت اجتماعي ادراک شدهزمان هم بر نمرات 

شاود ناوع   (. بناابراین نتیجاه گرفتاه ماي    >001/0pمعنادار اسات ) 

حمایاات ان دریااافتي در مراحاال مختلااف ارزیااابي هاام باار   درماا

تااثیر معناادار    درصاد  58 نوجواناان دختار   اجتماعي ادراک شده

داشاته اساات. تاوان آماااری هام، حاااکي از دقات آماااری باااال و     

مقایساه   4حال در اداماه در جادول   باشد. کفایت حجم نمونه مي

ها آزمودني حمایت اجتماعي ادراک شدهزوجي میانگین نمرات 

ارائه  با استفاده از آزمون تعقیبي بونفرنيبر حسب مرحله ارزیابي 

  شود.مي

حمایت اجتماعي مقایسه زوجي میانگین نمرات : 4جدول 

 ها بر حسب مرحله ارزیابيآزمودني ادراک شده
 مرحله مبنا 

 )میانگین(

مرحله مورد 

مقایسه 

 )میانگین(

تفاوت 

 هامیانگین

خطای 

انحراف 

 معیار

 اریمعناد 

 0001/0 51/0 -29/3 آزمون  پس آزمون پیش

 0001/0 39/0 -15/3 پیگیری

 0001/0 51/0 29/3 آزمون پیش آزمون  پس

 77/0 38/0 14/0 پیگیری 

 

دهاد، باین میاانگین نمارات     نشاان ماي   4همانگونه نتاایج جادول   

حمایات   متغیار آزماون و پیگیاری در   آزمون باا پاس  مرحله پیش

تفاااوت معنااادار وجااود دارد. ایاان باادان  شااده اجتماااعي ادراک

باه شاكل معنااداری     توانساته اندیشاي  آموزش مثبات معناست که 

 حمایت اجتماعي ادراک شده متغیرآزمون و پیگیری نمرات پس

آزمون دچار تغییر نمایناد.  را نسبت به مرحله پیش نوجوانان دختر

مرحلاه  یافته دیگر این جدول نشان داد که باین میاانگین نمارات    

آزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجاود نادارد. ایان یافتاه را     پس

حمایات اجتمااعي   تاوان ایان چناین تبیاین نماود کاه نمارات        مي

آزمون دچار تغییر که در مرحله پس نوجوانان دختر ادراک شده

معنادار شده بود، توانسته این تغییر را در طول دوره پیگیاری نیاز   

تاوان بیاان نماود آماوزش     ماي  بنادی حفظ نماید. در یاک جماع  

منجاار بااه تغییاار معنااادار میااانگین نماارات  توانسااتهاندیشااي مثباات

در مرحلااه  نوجوانااان دختاار  حمایاات اجتماااعي ادراک شااده  

آزمون شده و این اثر در مرحلاه پیگیاری نیاز ثباات خاود را      پس

 حفظ نموده است.

 گیریبحث و نتیجه

اندیشاي  بات آموزش مث ياثربخش پژوهش حاضر با هدف بررسي

سرپل  ستاننوجوانان دختر شهر حمایت اجتماعي ادراک شدهبر 

اندیشاي بار   آماوزش مثبات  نتایج نشاان داد کاه   . انجام شد ذهاب

تاثیر داشاته اسات.    نوجوانان دختر حمایت اجتماعي ادراک شده

حمایات  بدین صورت که ایان مداخلاه توانساته منجار باه بهباود       

باا   حاضار یافتاه پاژوهش    نوجواناان شاود.   اجتماعي ادراک شده

 اثربخشاي  مبناي بار   (1396) حافظیان و پوررضوی نتایج پژوهش

اجتماااعي،  سااازگاری باار اندیشاايمثباات هااایمهااارت آمااوزش

 آبادیمعظم آرا وصف؛ با یافته آموزاندانش تحصیلي و هیجاني

 کاااهش باار اندیشاايمثباات آمااوزش اثربخشااي مبنااي باار (1396)

؛ باا گزارشاات   نوجواناان  طفيعاا  اساتقالل  افازایش  و زورگویي

 هاای  مهاارت  آماوزش  تااثیر مبني بار   (1398) واحدی سادات و

؛ باا نتاایج پاژوهش    آماوزان دانش ذهني بهزیستي بر اندیشيمثبت

 تاأثیر  مبناي بار   (1398) ساهزابي  یوسافي  بهرامي و محمدنژادگل

 ساازگاری  و شاادکامي  بار  اندیشاي مثبات  هاای مهاارت  آموزش

 رود،پیلااه اسااكندری؛ بااا یافتااه دختاار آمااوزاندانااش اجتماااعي

 آماوزش  اثربخشاي مبني بر  (1398) نژادمحمدنامقي وپور نجفیان

 زناادگي بااه امیااد و نفااسعاازت باار اندیشاايمثباات هااایمهااارت

 مبنااي باار (2021) و همكاااران هااانونو بااا گزارشااات  نوجوانااان

اندیشي بر ادراک خودکارآمدی جوانان اثربخشي آموزش مثبت

 باا نتاایج پاژوهش    حاضار یافته پاژوهش  وه بر این عال همسو بود.

 تاااثیر مبنااي باار (1396) پااور زناادی و حسااینیان صاافارحمیدی،

 اجتمااعي  هاای مهاارت  و شایستگي ادراک بر اندیشيمثبت آموزش



 
 و  همكاران  ییجالل مال                اندیشی بر حمایت اجتماعی ادراک شده نوجوانان دختراثربخشی آموزش مثبت -1586 

 

 ایاژه حساایني و حاااج نااژاد،دهقاان بااا یافتااه  بدسرپرساات؛ کودکاان 

 بار  اندیشاي مثبات  هاای مهاارت  آماوزش  اثربخشاي  مبني بر (1396)

 نوجاااوان دختااران  شااناختي روان ساارمایه  و اجتماااعي  سااازگاری 

 مبنااي باار تاااثیر (1396) بیرانونااد ناسااازگار؛ بااا گزارشااات صااادقي و

 دهاي خاودنظم  و مثبات  هیجاان  بر اندیشيمثبت هایمهارت آموزش

 گاال زاد،دختاار، بااا نتااایج پااژوهش یكاااني آمااوزاندانااش تحصاایلي

 آماوزش  اثربخشاي  مبناي بار   (1397)نژاد  سلیمان محمدنژادبهرامي و

 شادزیسااتي و شااناختيروان ساارمایه باار اندیشاايمثباات هااایمهااارت

( مبناي  2021پراتیكتو و اونگویدجوجو ) آموزان و با گزارشاتدانش

شااناختي و اندیشااي باار اسااترس روان باار اثربخشااي آمااوزش مثباات 

 آموزان همسو بود.پردازش هیجاني دانش

 یهاااآمااوزش مهااارت  در تبیااین یافتااه حاضاار بایااد گفاات     

 یترمثبت رینگرش و تفس اننوجوان شود تاسبب مياندیشي مثبت

 یخود بارا  یهایيبه توانا یيد، از سونسبت به خود ادراک نماین

هاا و  بر چالش یشتریب تیاعتماد کنند، با قابل تیبه موفق يابیدست

 ناد ید مقاومات نما غلباه و در تحقاق اهاداف خاو     يمسائل زندگ

از  یبهتاار ریتفساا گاارید یو از سااو (1398واحاادی،  سااادات و)

 یهاا مهاارت  تیا داشته، و با تقو گرانیخود با د يروابط اجتماع

و باا   دهیرا بهباود بخشا   گاران ینگر روابط خود با دمثبت يارتباط

ایان روناد   گار گردناد.  خود ساز يبا زندگ یمؤثرتر یراهكارها

گیاری  ان دختر حاضر در پژوهش با بهاره شود تا نوجوانباعث مي

اندیشي بتوانند تعامالت اجتماعي خود را گسترش داده و از مثبت

قدرت حل مساله اجتماعي خود را نیز ارتقا دهند. در نتیجه آناان  

اجتمااعي   حمایات توانند با افزایش مهاارت اجتمااعي خاود،    مي

بیان نمود کاه  توان عالوه بر این مي باالتری را نیز ادراک نمایند.

 سابب  دختار  باه نوجواناان   يشا یمثبات اند  یهاا موزش مهاارت آ

احساسات مثبات،   جیترو گران،یو بهبود ارتباط مثبت با د تیتقو

باااال بااردن   و مثباات، شااناخت و معنااا ادراک مثباات   یرفتارهااا

شود. بنابراین با دریافت این مفاهیم، رواني و هیجاني مي يستیبهز

تاری را از  رفتارهاای اجتمااعي ساازنده   توانند نوجوانان دختر مي

خود به نمایش گذاشته و احساسات مثبت خود را نیز باا دیگاران   

شود تا آناان باا دریافات    به اشتراک بگذارند. این روند باعث مي

بازخود اجتماعي مناسب، شایستگي اجتمااعي بااالتری را تجرباه    

د نیاز در ناز   ادراک شاده  اجتماعيحمایت و بر این اساس  نموده

 باید بیان نماود، نوجواناان دختار    دیگر يدر تبیین آنان بهبود یابد.

 دایا پ يباه زنادگ   یاناناه یواقع ب دی، داندیشيمثبت بعد از آموزش

بااه خاود بااه دساات آورنااد در   يکااه حاس خااوب  يو زمااان کارده 

بار ایان اسااس    شارکت کارده و   ی شاتر یب ی اجتمااعي هاا تیفعال

 زشآماو  نیهمچنا  اباد. یتعامالت اجتماعي آنان نیز افازایش ماي  

، باه منظاور   نوجواناان دختار  باه   يشیاندمثبت یهافنون و مهارت

صاورت   ایا و دن گاران یو بهبود ارتبااط مثبات باا خاود، د     تیتقو

مثبات   یهاا خود را بهتر شناخته و تجربه بتوانند تا افراد پذیردمي

و  شیتجاارب مثبات در افازا    نیا خود را باز شناسند و به نقاش ا 

ببرند. توجه باه نقااط مثبات و تجاارب      يبه خود پ احترام یارتقا

و  شیتار از خاو  مثبات  یهاا خوب گذشته، احتمال بروز برداشت

امار سابب    نیو هم داده شیافزا در تعامالت اجتماعي را گرانید

برقاراری ارتباطاات اجتمااعي    قادر به  نوجوانان دخترشود که يم

 یهاا توان گفات آماوزش مهاارت   يمتر شوند. همچنین گسترده

شاود تاا نوجواناان    سابب ماي   يخودآگاه تیبا تقو يشیاندمثبت

دختر به نقاط ضعف و قوت شخصیتي و ارتباطي خود پي ببرناد.  

های احتماالي خاود   توانند نسبت به ضعفبنابر این روند آنان مي

در برقراری تعامالت اجتماعي آگاهي یافته و با رفع آنان، اعتماد 

ی ارتباطات اجتماعي سازنده کساب  به نفس بیشتری را در برقرار

 ادراک شده اجتماعي حمایتنمایند. نتایج این فرایند نیز افزایش 

 را در پي دارد.

سارپل   ساتان نوجواناان دختار شهر  باه   قیا تحق دامنه بودن دودمح

ده همانناد وضاعیت   کنتارل نشا   ایرها یمتغ برخاي  ، وجاود ذهاب

عاادم و  آنهااا ياجتماااع تیااموقع و ، تعااداد فرزناادانخااانوادگي

گیاری تصاادفي )باه دلیال شارایط      های نمونهگیری از روشبهره

پااژوهش بااود؛  نیااهااای اتیاز محاادودخاااص جامعااه آماااری( 

ج، یتاا ن یریپاذ میقدرت تعم شیافزا برای ودشتوصیه مي بنابراین

 و مناطق و هرهاش رایدر ستحقیق  نیادر سطح پیشنهاد پژوهشي، 

ها نسیت، دیگر گروهاوت، دیگر جهای متففرهنگ دارای جوامع

آمااوزان دارای اخااتالالت رفتاااری درونااي و    )هماننااد دانااش 

ده و روش کنتاارل عواماال ذکاار شاابااا  سااازی شااده و ...(،برونااي

آماوزش  اثربخشاي   باه  توجاه  باا . شاود  گیری تصادفي اجرانمونه
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نوجواناان دختار    ادراک شاده  اجتمااعي  حمایتاندیشي بر مثبت 

 شاود ماي  نهادشا یپ بردیدر ساطح کاار  ، سارپل ذهااب   ساتان شهر

طاي کارگااهي تخصصاي باه مشااوران و      اندیشاي  آموزش مثبت

درمانگران حوزه نوجوان در سطح مراکز مشاوره سطح شهر روان

کاارگیری  تا آنها با به شود داده و همچنین مشاوران مدارس ارائه

 ادراک شاده  اجتماعي حمایتاین روش آموزشي، جهت بهبود 

 بردارند. گامي عملينوجوانان دختر 
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 Abstract 

Introduction & Objective: Adolescence is usually faced with identity and 

social problems. according to this the purpose of the present study was to 

investigate the efficacy of positive thinking training on the female 

adolescents’ perceived social support in the town of Sar-e-Pol-e-Zahab. 

Methods: The research method was quasi-experimental with pretest, 

posttest, control group and two-month follow-up period design. The 

statistical population of the study included 285 female adolescents who were 

under the support of the Organization of Wellbeing in the town of Sar-e-Pol-

e Zahab in the first six months of 2020. 37 adolescents were selected 

through purposive sampling method and randomly accommodated into 

experimental and control groups (18 adolescents in the experimental group 

and 19 in the control group). The adolescents in the experimental group 

received positive thinking training (11 sessions) during two-and-a-half 

months. The applied questionnaires in this study included perceived social 

support questionnaire (Zimnet et al, 1988). The data from the study were 

analyzed through mixed ANOVA via SPSS23 statistical software. 

Finding: The results showed that positive thinking training has had 

significant effect on the perceived social support (F=48.51; Eta=0.58, 

P<0001) of female adolescents in a way that this intervention succeeded in 

improving the adolescents’ social acceptant and interaction. 

Concloution: According to the findings of the present study, positive 

thinking training can be an efficient method to improve the adolescents’ 

perceived social support through employing mediation, mindfulness, using 

one’s strong suits, confirming the self and stating the values.  

Key words: Positive thinking training, perceived social support, female 

adolescents’ 

 

 
 

 


