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 چكيده

رضایت از زندگی و خودکارآمد پنداری در نوجوانان را  توانداجتماعی در نوجوانی می -روانی -وقوع تغییرات چشمگیر جسمیزمينه: 

ژوهش با این پهدف: های تحولی برای سازي یافتگی  نوجوانان ضرورت دارد. تحت الشعاع قرار دهد. بنابراین، امکانات محیطی و برنامه

وهش حاضر پژ روش: انجام شد. وانانبررسی اوربخشی برنامة تحول مثبت نوجوانی بر رضایت از زندگی و خودکارآمد پنداری  نوج هدف 

ل آموزان دختر مشغول به تحصیدانشبین  بدین منظور، از آزمون و پیگیری با گروه گواه بود.آزمون، پسپیشیک مطالعة آزمایشی به شیوة 

گیری صورت نمونهآموز دختر به ، چهل و هشت دانش0932-32در پایة نهم دبیرستانهای دورة اول متوسطة شهر اراک در سال تحصیلی 

نفر( قرار گرفتند. برنامة آموزشی تحول  20نفر( و گواه ) 29انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش) ایچند مرحله تصادفی

( و 0300رضایت از زندگی )داینر و همکاران،  اجرا شد. هر دو گروه مقیاسگروه آزمایش جلسة یک ساعته برای  21طی مثبت نوجوانی 

تایج ن ها:يافته. آزمون و پیگیری تکمیل کردند( را در مراحل پیش آزمون، پس0302قیاس خودکارآمد پنداری عمومی )شرر و همکاران، م

رنامة تحول مثبت نوجوانی بر رضایت از زندگی و خودکارآمد پنداری  نوجوانان تحلیل کوواریانس نشان داد در کوتاه مدت و بلند مدت ب

زایش تواند برنامة عملی مناسبی برای افدهد که برنامة تحول مثبت نوجوانی مینتایج پیشنهاد می گيری:نتيجه .(p=110/1است )مؤور 

برنامه تحول مثبت نوجوانی، روانشناسی مثبت،  واژه كليدها:رضایت از زندگی و احساس خودکارآمد پنداری  در نوجوانان باشد. 

 پنداری نوجوانان، رضایت از زندگی، خودکارآمد 
Background: The occurrence of significant physical-psychosocial changes in adolescence can affect life 

satisfaction and self-efficacy in adolescents. Therefore, environmental facilities and developmental programs 

are necessary for adolescent’s adjustment. Aims: The purpose of this study was to examine the effectiveness 

of positive youth development program on adolescents' life satisfaction and self-efficacy. Method: The 

present study was a quasi-experimental study with pretest, posttest, and follow-up design with control group. 

To this aim, forty-eight students among female students studying in the ninth grade of secondary school in 

the academic year 1396-97 in the city of Arak were selected by multistage random sampling and randomly 

divided into two experimental (23) and control groups (n = 25). Experimental group received positive youth 

development program in 24 one-hour sessions. Both groups completed the life satisfaction scale (Diener et 

al., 1985) and the general self-efficacy scale (Sherer et al., 1982) in the pretest, posttest, and follow-up stages. 

Results: The results of covariance analysis indicated that positive youth development program was effective 

on adolescents' life satisfaction and self-efficacy in short and long term (p=0.005). Conclusions: The findings 

suggest that positive youth development program can be an appropriate practical program for increasing 

adolescents’ life satisfaction and self-efficacy. Key words: Positive youth development program, Positive 

psychology, Adolescents, Life satisfaction, Self-efficacy 
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 مقدمه

( 2،0323)فروید 0«تحولیاختالل » دورة نوجوانی که تا قرن بیستم

مورد توجه بود، از زمانی نگر رویکردهای نقصان شد و بانامیده می

گرایی نساگرا بر پایة رویکردهای انکه رویکرد روانشناسی مثبت

( و در بطن آن رویکرد تحول 2100، 9شکل گرفت )خادمی و نجفی

 حولتبه عنوان فرصتی برای مثبت و تحول مثبت نوجوانی پدید آمد 

)گیلمن و مورد توجه قرار گرفت شناختی و اخالقی اجتماعی، 

(. بر اساس رویکرد تحول مثبت از مهمترین 2119، 1هابنر

نند کزندگی بزرگسالی خود منتقل میدستاوردهایی که نوجوانان به 

است. رضایت از  خودکارآمد پنداری رضایت از زندگی و احساس 

، 0زندگی، به معنی ارزیابی فرد از کیفیت زندگی خود )داینر و داینر

، به معنی قضاوت فرد در مورد خودکارآمد پنداری (، و 2113

، 2مزتوانایی خود در انجام یک تکلیف خاص است )بندورا و آدا

های خودشکوفایی (. این دو دستاورد مهم که می توانند پایه0322

غییرات تدر بزرگسالی باشند مت ور از متغیرهای زیادی هستند که 

اجتماعی در نوجوانی از جملة این  - روانی – چشمگیر جسمی

-شوند. بنابراین وجود امکانات محیطی و برنامهمتغیرها محسوب می

ع، نوجوانان با تغییرات سری ازي یافتگی سنگر برای های تحولی

ناگهانی و متعدد این مرحله و افزایش رضایت از زندگی و احساس 

 سیستم بهدر آنها ضرورت دارد. در واقع  خودکارآمد پنداری 

 الگوهای و ها،ها، دستورالعملتئوری که در آن است نیاز آموزشی

بکشند  کشاکش به را خود بتوانند آموزاندانش تا خلو شود مختلفی

روانشناسی تحول مثبت، (. 0932، خرمی، سیف، کیامنش، درتارج)

ری گرا، نه تنها به شکل نظای از روانشناسی مثبتبه عنوان زیرشاخه

های کاربردی در جوامع مختلف در حال بلکه به شکل استراتژی

ملی های عهای روانشناسی مثبت را در برنامهگستري است و مؤلفه

ای گنجانده که کودکان و نوجوانان را با به کارگیری به گونه

 0)خانواده، مدرسه، جامعه( به بزرگسالی مطلوب 2های تحولیسرمایه

                                                           
1. developmental disturbance 
2. Freud 
3. Khademi & Najafi 
4. Gilman & Huebner 
5. Diener & Diener 
6. Bandura & Adams 
7. developmental assets 
8. ideal adulthood 
9.  Lerner 

؛ لرنر و 2109، 01؛ لرنر و لرنر 2100و همکاران،  3لرنربرساند )

های تحول مثبت نوجوانی که در زمرة برنامه . هدف(2102همکاران، 

نشناسی مثبت و تحول مثبت هستند های رواترین برنامهکاربردی

ارآمد خودکحمایت از نوجوانان برای دستیابی به احساس صالحیت، 

(. کارآیی 2101و همکاران،  00و قدرتمند شدن است )باورز پنداری 

 های مختلف بررسی شدههای تحول مثبت نوجوانی در پژوهشبرنامه

 یری ازیشگپها بر متغیرهای مختلف از جمله و اوربخشی این برنامه

رفتارهای اعتیادی و جنسی پرخطر، مصرف دارو و دخانیات، ایجاد 

پذیر، پیشرفت تحصیلی، هماهنگی با همساین، رفتارهای جامعه

-اخصش، کفایت هیجانی و اخالقی ارتباط مؤور با مدرسه و خانواده،

 )شک است ت یید شده و حتی اختالیت خلقی و خوردن های خود

 و همکاران، 01وریم؛ 09،2101ن و آیکاسیمارتی؛ 2100، 02و یو

، 02؛ استفنز، باورز و لرنر2103، 00میلوت تراورس و ماهالیک ؛2101

ها به افزایش ای که در نهایت اجرای این برنامه؛ به گونه(2100

 02نوجوانان منتهی شده است )تایلر رواندرستیرضایت از زندگی و 

ا های مختلفی بهش. تحول مثبت نوجوانی در پژو(2102و همکاران، 

رابطة مثبت داشته است و  خودکارآمد پنداری رضایت از زندگی و 

های عملی مبتنی بر این رویکرد بر این دو متغیر همچنین برنامه

( در پژوهشی به بررسی 2101) 00اند. سان و شکت ویرگذار بوده

رابطة رضایت از زندگی، تحول مثبت نوجوانی و مشکالت رفتاری 

های پژوهشی ایشان که از مطالعه روی اند. یافتهن پرداختهدر نوجوانا

آموز چینی در هنگ کنگ به دست آمده است، نشان دانش 2320

دهد رضایت از زندگی با تحول مثبت نوجوانی رابطة مثبت می

معناداری دارد. همچنین رضایت از زندگی با مصرف مواد، بزهکاری 

ة منفی دارد. بررسی مجدد آموزان رابطو مشکالت رفتاری در دانش

های فوق ( مؤید یافته2109ب، 2102پژوهش توسط سان و شک )

 است.

10. Lerner & Lerner 
11. Bowers 
12. Shek & Yu 
13. Martin & Alacaci 
14. Murry, Berkel, Simons, Simons  & Gibbons 
15. Milot Travers  & Mahalik 
16. Stephens, Bowers & Lerner 
17. Taylor, Oberle, Durlak & Weissberg 
18. Sun & Shek 
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سرپرست ساکن نوجوان بی 02( از مطالعه روی 2109) 0هینز

آسایشگاه دریافت تحول مثبت نوجوانی با رضایت از زندگی، 

 نیدگیترفتارهای سالم و ارتباط مناسب با مراقب رابطة مثبت و با 

 فی دارد.رابطة من

( با مطالعة رابطة تحول مثبت 2101) 2محمد، محمد و علی

نوجوان  222نوجوان پسر و  212نوجوانی و رضایت از زندگی روی 

دختر مالزیایی، به رابطة مثبت معناداری میان این دو متغیر دست 

 یافتند.

( نیز با بررسی رابطة تحول مثبت نوجوانی، رضایت 2102سان )

آموز مقطع متوسطه دانش 0202ت رفتاری روی از مدرسه و مشکال

ینی بدختر( دریافت تحول مثبت نوجوانی نقش پیش 302پسر و  290)

کننده در بروز مشکالت رفتاری به خصوص در نوجوانان دختر 

داشت و در این میان رضایت از زندگی نقش میانجی را بر عهده 

 دارد.

نوجوان  0030ای روی ( در مطالعه2102و همکاران )  9هولسن

 های تحول مثبت نوجوانی )بهسال دریافتند بین همة شاخص 03تا  02

جز مراقبت( با عالئم افسردگی و اضطراب همبستگی منفی و با 

 رضایت از زندگی و احساس قدرتمندی همبستگی مثبت وجود دارد.

نفری از نوجوانان هنگ  211( در پژوهشی با نمونة 2103) 1ما 

مثبت نوجوانی نقش میانجی در رابطة حمایت کنگ دریافت تحول 

 اجتماعی و رضایت از زندگی دارد.

برنامة تحول  20( روی 2111و همکاران ) 0فراتحلیل کاتاینو

برنامة مورد  20مثبت نوجوانی در ایایت متحدة امریکا نشان داد هر 

 اند.کمک کرده خودکارآمد پنداری بررسی به افزایش 

مطالعه  21( در فراتحلیلی روی 1022و همکاران ) 2سیوکنل

کننده به بررسی اورات مداخالت تحول مثبت شرکت 29200شامل 

نوجوانی پرداختند. نتایج این فراتحلیل نشان داد مداخالت تحول 

-هم یکی از شاخص خودکارآمد پنداری مثبت بر ادراک خود، که 

 های آن بود، ت ویر مثبت معنادار داشت.

( در یک مطالعة مروری به بررسی 2103ن )و همکارا 2کاتاینو

در کشورهای  2102تا  0331های تحول مثبت نوجوانی از سال برنامه

                                                           
1. Heinze 
2. Mohammad, Mohammad & Ali  
3. Holsen, Geldhof, Larsen & Aardal 
4. Ma 

برنامة مورد  90درصد از  21فقیر و متوسط پرداختند. آنها دریافتند 

، مصرف مواد، رفتار پرخطر جنسیبررسی، اور مثبت بر رفتار، سول

در برخی از این  های سالمت داشتند. همچنیندرآمد و شاخص

 داری خودکارآمد پنمطالعات برنامة تحول مثبت نوجوانی به افزایش 

 در نوجوانان منتج شده بود.

دهند تحول مثبت ها نشان میگونه که نتایج پژوهشهمان

 خودکارآمد پنداری نوجوانی رایطة مثبت با رضایت از زندگی و 

افزایش  داشته و همچنین مداخالت تحول مثبت نوجوانی موجب

های مختلف شده در نمونه خودکارآمد پنداری رضایت از زندگی و 

رد تحول آواست. با توجه به پیشینة پژوهش و جدید و نوپا بودن روی

آورد در کاهش مثبت نوجوانی در کشور و ت ویرات این روی

(، در 0932، بابایی، نجفی و رضاییرفتارهای پرخطر نوجوانان )

شود که آیا برنامة تحول ؤال پاسخ داده میپژوهش حاضر به این س

وانان نوج خودکارآمد پنداری مثبت نوجوانی بر رضایت از زندگی 

 اوربخش است؟

 روش

 آزمونآزمون، پسروي پژوهش، طرح آزمایشی به شیوة پیش

ختر آموزان دکلیة دانش آماریبود. جامعة   گواهو پیگیری با گروه 

تی های دورة اول متوسطة دولیرستانمشغول به تحصیل در پایة نهم دب

به صورت  برداریبود و نمونه 0932-32شهر اراک در سال تحصیلی 

ابتدا از بین دو ناحیة آموزشی  به این منظور .ای انجام شدچند مرحله

شهر اراک یک ناحیه، و سپس از مجموع مدارس دخترانة دورة اول 

 به شیوة تصادفی مدرسه 9)راهنمایی سابو( در ناحیة انتخابی،  متوسطه

نفر از پایة  21آموزان مدارس انتخابی، انتخاب شد. از مجموع دانش

به صورت تصادفی انتخاب و با همین روي در دو گروه نهم 

جایگزین شدند. در نهایت یک گروه به عنوان گروه آزمایش و یک 

در نظر گرفته شد. معیارهای ورود به  گواهگروه به عنوان گروه 

نامة شرکت در پژوهش توسط دانش شامل امضای رضایتمطالعه 

آموزان و اولیای آنها، زندگی با اولیا و تحت سرپرستی آنها، عدم 

با توجه جلسه بود.  2ت هل و معیارهای خروج از مطالعه غیبت بیش از 

گروه  ازنفر  0و از گروه آزمایش نفر  2به معیارهای ورود و خروج، 

5. Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak & Hawkins 
6. Ciocanel, Power, Eriksen, & Gillings 
7. Catalano 
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 .کنار گذاشته شدند گواه

های رضایت از مقیاس) آزمونگیری ابتدا پیشس از نمونهپ

( در گروه آزمایش عمومی شرر خودکارآمد پنداری زندگی داینر و 

 اجرا شد. سپس گروه آزمایش در برنامة تحول مثبت نوجوانی گواهو 

پس از اجرای برنامة تحول . جلسة یک ساعته( شرکت نمودند 21)

های رضایت از مقیاس) آزمونمثبت نوجوانی، هر دو گروه در پس

( شرکت کردند. دو ماه شرر خودکارآمد پنداری زندگی داینر و 

 ایبق)زمان پیگیری(، به منظور بررسی  آزمونپس از اجرای پس

 گردید.مجدداً اجرا  های مذکورمقیاسنتایج، 

اختة س -در این پژوهش ساختار جلسات بر اساس پروتکل محقو

مؤلفة تحول  00که برای طراحی آن از تحول مثبت نوجوانی بود 

 0مثبت شناسایی شده توسط بنسون، اسکیلز، هامیلتون و سسما

پذیری، پیوندجویی، معنویت، شایستگی مؤلفة جامعه 0(، 2112)

آمد خودکارشناختی، شایستگی هیجانی، شایستگی اجتماعی، 

و خودتنظیمی انتخاب گردید. این انتخاب بر مبنای نظر دو  پنداری 

ماعی اجت -های روانیمتخصص روانشناسی و تناسب آنها با ویژگی

 ها و تدوین پروتکل،نوجوانان ایرانی بود. پس از شناسایی مؤلفه

گر نهای کلمحتوای برنامة تحول مثبت نوجوانی بر اساس برنامه

نوجوانی  (، برنامة تحول مثبت2102) 3شک و وو 2اجتماعی

( 2101) 2فالی و آلرد 0مثبت( و برنامة عمل 2100)  1دوترویچ

طراحی و روایی صوری و محتوایی آن توسط چهار تن از اساتید 

متخصص روانشناسی بررسی شد و اصالحات یزم اعمال گردید. 

ت کید بر فعال بودن است که  2محور -این برنامه یک برنامة مدرسه

 0 محتوای این برنامه در جدولآموزان در اجرای برنامه دارد. دانش

 ارائه شده است.

 ابزار

قضاوت کلی فرد از این مقیاس رضایت از زندگی: مقیاس 

رضایت از زندگی است که بر اساس مقایسة شرایط زندگی با 

( 0300و همکاران ) 0استانداردهای از پیش تعیین شده توسط داینر

 2باشد که بر روی یک لیکرت سؤال می 0ساخته شده است و شامل 

موافقم تا کامالً مخالفم قرار دارد. ضرایب ای از کامالً درجه

                                                           
1. Benson, Scales, Hamilton & Sesma 
2. Holistic Social Programs  
3. Shek & Wu 
4. Dotterweich 
5. Positive Action 

گزاري شده است )داینر  03/1تا  23/1هماهنگی درونی مقیاس بین 

این مقیاس توسط داینر و همکاران  قابلیت اعتماد(. 0300و همکاران، 

به دست آمده و ساختار آن را با  01/1( با فاصله زمانی دو ماه 0300)

ند. این اتک عاملی گزاري کردهاستفاده از روي تحلیل اکتشافی، 

( 0903مقیاس در ایران توسط شیخی، هومن، احدی و سپاه منصور )

آن  قابلیت اعتمادو 00/1هنجاریابی شده که هماهنگی درونی مقیاس 

( برای تعیین 0902گزاري شده است. همچنین اسماعیلی ) 20/1

که  داین آزمون از روي آلفای کرونباخ استفاده نمو قابلیت اعتماد

ور ، به طدرستی آزماییرا گزاري کرد و برای تعیین  01/1ضریب 

همزمان آن را با مقیاس شادکامی آکسفورد اجرا کرد که ضریب 

 .کرده استگزاري را  22/1

این مقیاس  (:GSES) 3عمومی شرر خودکارآمد پنداری مقیاس 

 گویه است 02دارای  که طراحی نمودند (0302) را شرر و همکاران

میل به آغازگری، میل به گستري تالي  جنبه از رفتار شامل و سه

-را میرویارویی با موانع برای کامل کردن تکلیف و مقاومت در 

 ای لیکرت از کامالًگذاری این مقیاس به روي پنج درجهسنجد. نمره

ر دگیرد. مخالف) نمرة یک( تا کامالً موافو) نمرة پنج( صورت می

های کامالً موافقم، موافقم، نه ای گزینهبر 00-09-3-0-9-0سؤایت 

-9-1-0موافقم نه مخالف، مخالفم کامالً مخالفم به ترتیب نمره های 

شود. حداقل گذاری میها به صورت برعکس نمرهو بقیة گویه 2-0

باشد نمره می 00و حداکثر آن برابر با  02نمره در این مقیاس برابر با 

 و 01شرر .بایست نداری خودکارآمد پبای حاکی از احساس 

گزاري کردند.  22/1را  مقیاس این کرونباخ آلفای (0302همکاران )

به دست  00/1( 0922نیا )عبدی پژوهش در مقیاس این قابلیت اعتماد

آلفای  ( ضریب0922براتی ) پژوهش بختیاری در آمد. همچنین

 بوده است. 00/1 کرونباخ

 

 

 

 

6. Flay & Allred 
7. school- based 
8. Diener, Emmons, Larsen & Griffin 
9. General self- efficacy scale 
10. Sherer 
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 ول مثبت نوجوانی. ساختار و محتوای برنامة تح0جدول

 محتوا موضوع جلسه

 آشنایی با برنامه تحول مثبت نوجوانی اول
ای هها و تغییرات رفتاری و شناختی دورة نوجوانی، معرفی نظریه و برنامهتعریف نوجوانی و بلوغ و انواع بلوغ، بیان ویژگی

 هتحول مثبت نوجوانی، معرفی برنامة تحول مثبت نوجوانی، تهیة قوانین برنام

 پذیریجامعهآموزي  دوم
-پذیری، توضیو نقش متقابل خانواده و نظامپذیری و اهداف و مراحل آن، معرفی عوامل مؤور بر جامعهارائة تعریف جامعه

 پذیری، ارائة تعریف شهروند و حقوق و تکالیف شهروندیها در جامعههای آموزشی و گروه همساین و رسانه

 م تاسو

 هفتم
 ای معنویهمهارتآموزي 

و  مفهوم معنویت، دین،، های عملیآموزي خودآگاهی معنوی در قالب فعالیت ابعاد وجودی انسان و اجزای هر بعد،

های سانهای انهای عملی، آشنایی با ویژگی معنوی در قالب فعالیت -های دینیپوشی این دو مفهوم، شناسایی آموختههم

 ،های انسانی، آشنایی با معنای زندگی در قالب فعالیت عملیابطة معنویت و ارزيرابطة معنویت و احترام به خود، ر، معنوی

، های عملیهای معنا دادن به زندگی در قالب فعالیتروي آموزيهای عملی، شناسایی معنای زندگی در قالب فعالیت

س له در قالب فعالیت عملی، آموزي مهارت حل م، دینی -ای معنویهمقابلهآموزي دینی،  -راهکارهای پروري بعد معنوی

 آموزي مهارت حل مس له با رویکرد معنوی

 ریزی درسی به صورت عملیریزی، آموزي برنامهعریف، ضرورت، اصول برنامهت ریزیبرنامهآموزي مهارت  هشتم

 تفکر خالقآموزي مهارت  نهم
راد خالق، های اف ویژگی احل تفکر خالق،مرو عناصر آن، تعریف خالقیت ارائة انواع تفکر، ، آنو اهمیت  تعریف تفکر

 های خالقانهانجام فعالیت

 کارگیری تفکر نقادهای تقویت تفکر نقاد، بهراه، نقادبیان اصول و مراحل تفکر ، تعریف تفکر نقاد ادواتفکر نقآموزي مهارت  دهم

 های سالمت در زندگی شخصیرتقال مؤلفههای سالمت، آموزي اتعریف سالمت، توضیو مؤلفه آموزي خودمراقبتی جسمی یازدهم

 همدلیآموزي مهارت  دوازدهم
مفهوم همدلی، کاربرد آن و اشتباهات رایج در ابراز همدلی، عوامل مؤور بر ابراز همدلی، آموزي مراحل همدلی، آموزي 

 تفاوت همدلی با همدردی و ترحم

 تا سیزدهم

 چهاردهم
 صمیمیتآموزي مهارت 

ع آن، توضیو تعریف نوازي و انوا، نواع رفتار متقابلاهای کودک، بالغ و والد در رفتار متقابل، نقش تعریف رفتار متقابل،

هوم مفو دریافت نوازي،  امفهوم بهرة نوازشی و نقش آن در روابط صمیمانه، مفهوم اقتصاد نوازي و ایجاد تعادل در اهد

 و انواع نوازي، تمرین رفتار متقابل نوازي مصنوعی و ت ویر آن بر صمیمیت

 تا پانزدهم

 هفدهم
 ارتباط مؤورآموزي مهارت 

ها و اجزای ارتباط، آموزي موانع ارتباط در قالب بازی های ارتباط و ارتباط، اهمیت، اهداف، سطوح، رويتعریف 

بُرد -ردبُ  هایآموزي تکنیکهای مقابله با اختالفات در ارتباطات، ای ارتباطات، روياصول شش ماده، های عملیفعالیت

های آن، آموزي بان رفتار و نشانهزانواع حریم در دنیای واقعی و مجازی ، ، ، آموزي گوي دادن فعالدر حل اختالفات

 های خشمرفتار قاطعانه در موقعیت

 تا هجدهم

 بیستم
 حرمت خودآموزي فنون افزایش 

 مت خودحر، نتایج حرمت خود، عوامل مؤور بر  حرمت خودو بیان تفاوت آن با اعتماد به نفس، منابع  حرمت خودعریف ت

 حرمت خودافزایش عملی ، راهکارهای و پایین بای

 تا یکم بیست و

 بیست و دوم
 خود نظم جویی آموزي مهارت 

های درونی و بیرونی رفتار، آموزي عملی ، آموزي پیدا کردن انگیزهخود نظم جویی  هایجنبه، خود نظم جویی عریف ت

م هیجانی، راهبردهای تنظی خود نظم جویی اتعریف هیجان و کارکرد آن، انواع هیجان، مفهوم ، نظم جویی  خودرسیدن به 

 هیجان

 تا سوم بیست و

 چهارم بیست و
 خودکارآمد پنداری آموزي مهارت 

، ری د پنداخودکارآمعوامل مؤور بر  ،خودکارآمد پنداری ، انواع خودکارآمد پنداری منابع ، خودکارآمد پنداری  تعریف

 خودکارآمد پنداری های افزایش انواع بای، تکنیک خودکارآمد پنداری تایج ن
 

 

 هاها و يافتهداده

 متغیرهای های توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد(آماره

نوع  ها وبه تفکیک گروه خودکارآمد پنداری رضایت از زندگی و 

 ارائه شده است. 2آزمون در جدول 

ور تعیین اوربخشی برنامة تحول مثبت نوجوانی بر رضایت به منظ

ها با استفاده از روي تحلیل ، دادهخودکارآمد پنداری از زندگی و 

 کوواریانس  مورد بررسی قرار گرفت. 

های تحلیل کوواریانس، نتایج فرضدر بررسی برقراری پیش 

یر متغ های خطا برای هر دوآزمون لون نشان داد شرط برابری واریانس

خودکارآمد و  =09/1P= , 90/2Fرضایت از زندگی )برقرار است 

 دادنشان  نیزباکس امآزمون نتایج  .(=12/1P= , 00/9F پنداری 

ت) برقرار اسنیز کوواریانس  -ماتریس واریانس مفروضة یکسانی

90/1=p ،29/1=F .)فرض همگونی شیب رگرسیون از طریو پیش

( و متغیر =12/1P= , 00/2Fبا گروه)تعامل متغیر رضایت از زندگی 

-( در مرحلة پس=13/1P= , 02/2Fبا گروه) خودکارآمد پنداری 

آزمون مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج حکایت از برقراری این 

 ویلک -ها از طریو آزمون شاپیرومفروضه داشت. نرمال بودن داده

ها ع دادهوزیدهندة نرمال بودن تمورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان



 392                                                                                                                                     ...رضایت از اوربخشی برنامة آموزشی تحول مثبت نوجوانی بر

 

 

ز متغیری نیز حکایت انتایج تحلیل کوواریانس چند .(P>10/1بود )

 , =110/1P)ها داشت متغیرترکیب خطی تفاوت معنادار دو گروه در 

91F= ,90/1= به منظور بررسی الگوهای تفاوت از  (.یمبدای ویلکز

 استفاده شد. 9تحلیل کوواریانس تک متغیری به شرح جدول 
 

 های توصیفی متغیرهای پژوهشرهآما .2لجدو

 انحراف استاندارد میانگین هاآزمون گروه متغیر

رضایت از 

 زندگی

 

 آزمایش

11/00 آزمونپیش  29/1  

93/03 آزمونپس  10/1  

91/03 پیگیری  32/9  

 

 گواه

02/00 آزمونپیش  20/0  

11/00 آزمونپس  20/1  

02/00 پیگیری  22/1  

خودکارآمد 

 پنداری 

 

 آزمایش

01/0 01 آزمونپیش  

91/00 آزمونپس  31/1  

09/02 پیگیری  30/1  

 

 گواه

10/09 آزمونپیش  11/0  

10/01 آزمونپس  01/0  

00/09 پیگیری  12/0  
 

 

بت برای اوربخشی برنامة تحول مث یمتغیرنتایج تحلیل کوواریانس تک. 9جدول

 نداری خودکارآمد پنوجوانی بر رضایت از زندگی و 

 متغیر
مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات
 اندازه اور معناداری Fماره آ

 11/1 110/1 31/23 29/22 29/22 رضایت از زندگی

 21/1 110/1 12/01 01/020 01/020 خودکارآمد پنداری 
 

 

در هر دو متغیر شعععود مشعععاهده می  9گونه که در جدول    همان 

ناداری بین گروه   فاوت مع مة   ؛ یعنی (P<110/1) اردها وجود د ت نا بر

بت نوجوانی   بر افزایش رضعععایت از زندگی و    آموزشعععی تحول مث

  مؤور بوده است. خودکارآمد پنداری 

 راوربخشی برنامة تحول مثبت نوجوانی ب بقایبررسی  به منظور

ا بنتایج پیگیری دو ماهه  خودکارآمد پنداری رضایت از زندگی و 

رسی . در برشدندمتغیری بررسی استفاده از تحلیل کوواریانس چ

های تحلیل کوواریانس، نتایج آزمون لون نشان برقراری پیش فرض

های خطا برای هر دو متغیر برقرار است داد شرط برابری واریانس

 خودکارآمد پنداری و  =22/1P= , 90/1Fرضایت از زندگی )

12/1P= , 22/9F=).  مفروضة  دادنشان  نیزباکس امآزمون نتایج

، p=00/1برقرار است)نیز کوواریانس  -ماتریس واریانس کسانیی

10/0=F .)فرض همگونی شیب رگرسیون از طریو تعامل متغیر پیش

خودکارآمد ( و متغیر =09/1P= , 00/2Fرضایت از زندگی با گروه )

( در مرحلة پیگیری مورد بررسی =10/1P= , 23/0Fبا گروه ) پنداری 

برقراری این مفروضه داشت. نرمال  قرار گرفت؛ نتایج حکایت از

ویلک مورد ارزیابی قرار گرفت  -ها از طریو آزمون شاپیروبودن داده

نتایج  .(P>10/1بود )ها دهندة نرمال بودن توزیع دادهو نتایج نشان

رکیب تی حکایت از تفاوت دو گروه در تحلیل کوواریانس چندمتغیر

 (.یمبدای ویلکز =110/1P= , 21F= ,29/1)داشت ها خطی مؤلفه

برای بررسی الگوهای تفاوت از تحلیل کوواریانس تک متغیری به 

 استفاده شد. 1شرح جدول 
 

حول برای بقای اوربخشی برنامة ت  یمتغیرنتایج تحلیل کوواریانس تک. 1جدول

 خودکارآمد پنداری مثبت نوجوانی بر رضایت از زندگی و 

 متغیر
مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات
ماره آ

F 

سطو 

 معناداری

اندازه 

 اور

 01/1 110/1 13/2 32/00 32/00 رضایت از زندگی

خودکارآمد 

 پنداری 
02/22 02/22 00/92 110/1 10/1 

 

 

در هر دو متغیر شود مشاهده می 1ل گونه که در جدوهمان 

 به عبارت دیگر(. P<110/1) ها وجود داردبین گروه تفاوت معناداری

زایش بر اف ت برنامة آموزشی تحول مثبت نوجوانیشرکت در جلسا

، اوربخشی پایدار داشته خودکارآمد پنداری رضایت از زندگی و 

 است.

 گيریبحث و نتيجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی اوربخشی برنامة تحول مثبت 

در نوجوانان  خودکارآمد پنداری نوجوانی بر رضایت از زندگی و 

ر د گواهبین دو گروه آزمایش و داد  انجام شد. نتایج پژوهش نشان

تفاوت معنادار وجود داشته  آزموندر پسمتغیر رضایت از زندگی 

(؛ بدین معنا که شرکت در برنامة P , 31/23=F=110/1 (است      

تحول مثبت بر افزایش رضایت از زندگی در نوجوانان مؤور بوده 

ه( نیز از دو مااست. اور شرکت در این برنامه در مرحلة پیگیری )پس 

مثبت پایدار این برنامه بود ت ویر بررسی شد و نتایج حاکی از 

)110/1=P , 13/2=F ؛ بدین معنا که برنامة تحول مثبت نوجوانی ت ویر)

بلندمدت بر رضایت از زندگی در نوجوانان دارد. بنابراین ت ویر برنامة 

یدا پ تحول مثبت نوجوانی بر رضایت از زندگی در طول زمان ادامه

تواند یکی از متغیرهای مؤور بر رفتارهای سالم منتج از کرده و می
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تقیم یا بیانگر اور یا رابطة مس رضایتمندی آنها باشد. پیشینة پژوهش

 است.ای تحول مثبت نوجوانی بر رضایت از زندگی واسطه

دهد رضایت از ( نشان می2101نتیجة پژوهش سان و شک )

ی رابطة مثبت معناداری دارد. همچنین زندگی با تحول مثبت نوجوان

رضایت از زندگی با مصرف مواد، بزهکاری و مشکالت رفتاری در 

آموزان رابطة منفی دارد. بررسی مجدد پژوهش توسط سان و دانش

ها بوده است. همچنین هینز ( مؤید این یافته2109ب، 2102شک )

بت مثسرپرست دریافت تحول ( در پژوهش روی نوجوانان بی2109)

نوجوانی با رضایت از زندگی، رفتارهای سالم و ارتباط مناسب با 

ر رابطة منفی دارد. در پژوهشی دیگ تنیدگیمراقب رابطة مثبت و با 

( با مطالعة رابطة تحول مثبت نوجوانی و 2101محمد و همکاران )

رضایت از زندگی نوجوانان دختر مالزیایی، به رابطة مثبت معناداری 

( تحول مثبت 2102متغیر دست یافتند. در پژوهش سان ) میان این دو

 کننده در بروز مشکالت رفتاری به خصوصبینینوجوانی نقش پیش

در نوجوانان دختر،  و رضایت از زندگی نقش میانجی داشت. هولسن 

های تحول مثبت ( نیز دریافتند بین همة شاخص2102و همکاران )

سردگی و اضطراب همبستگی نوجوانی )به جز مراقبت( با عالئم اف

منفی و با رضایت از زندگی و احساس قدرتمندی همبستگی مثبت 

( نشان داد تحول مثبت نوجوانی 2103وجود دارد. نتیجة پژوهش ما )

 نقش میانجی در رابطة حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی دارد.

اگرچه پیشینة پژوهش صرفاً رابطة تحول مثبت نوجوانی را با رضایت 

های تحول مثبت را بر اند و ت ویر برنامهاز زندگی بررسی نموده

اند اما وجود رابطه بین این رضایت از زندگی مورد مطالعه قرار نداده

دو متغیر پشتوانة پژوهشی برای بررسی ت ویرگذاری برنامة تحول مثبت 

بر رضایت از زندگی فراهم کرده است. بنابراین نتایج پژوهش حاضر 

از ت ویرپذیری مثبت رضایت از زندگی از برنامة تحول که حاکی 

(، 2101های سان و شک )مثبت نوجوانی است به نوعی همسو با یافته

(، محمد و همکاران 2109(، هینز )2109ب، 2102سان و شک )

-( می2103( و  ما )2102(، هولسن و همکاران )2102(، سان )2101)

 باشد. 

ان نش خودکارآمد پنداری ر نتایج پژوهش حاضر در مورد متغی

تفاوت معنادار  آزموندر در پس گواهبین دو گروه آزمایش و داد 

(؛ بدین معنا که شرکت در P , 12/01=F=110/1(وجود داشته است 

                                                           
1. Gillis 
2. Peker  & Bermek 

ؤور در نوجوانان م خودکارآمد پنداری برنامة تحول مثبت بر افزایش 

ی )پس ربوده است. همچنین اور شرکت در این برنامه در مرحلة پیگی

ین برنامه مثبت پایدار ات ویر از دو ماه( نیز بررسی شد و نتایج حاکی از 

(؛ بدین معنا که برنامة تحول مثبت P , 00/92=F=110/1(بود 

نوجوانان دارد.  خودکارآمد پنداری نوجوانی ت ویر بلندمدت بر 

 آمد پنداری خودکاربنابراین اوربخشی برنامة تحول مثبت نوجوانی بر 

ول زمان باعث می شود نوجوانان باور توانمند بودن خود را حفظ در ط

یر به عنوان یک متغ خودکارآمد پنداری کنند. در پیشینة پژوهش، 

ای تحول همقیاس سایر متغیرها مت ور از برنامهوابسته و گاه به عنوان زیر

( در 2111فراتحلیل کاتاینو و همکاران )مثبت نوجوانی بوده است. 

برنامة تحول مثبت مورد بررسی  20تحدة امریکا نشان داد هر ایایت م

اند. همچنین نوجوانان کمک کرده خودکارآمد پنداری به افزایش 

نشان داد مداخالت  21( روی 2102فراتحلیل سیوکنل و همکاران )

هم یکی از  خودکارآمد پنداری تحول مثبت بر ادراک خود، که 

ادار داشت. مطالعة مروری های آن بود، ت ویر مثبت معنشاخص

برنامة تحول  90درصد از  21( نشان داد 2103کاتاینو و همکاران )

مثبت نوجوانی مورد بررسی در کشورهای فقیر و متوسط، اور مثبت 

-مصرف مواد، رفتار پرخطر جنسی، درآمد و شاخصبر رفتار، سول

ت بهای سالمت داشتند که در برخی از این مطالعات برنامة تحول مث

در نوجوانان منتج شده بود.  خودکارآمد پنداری نوجوانی به افزایش 

ی دهندة ت ویر برنامة تحول مثبت نوجواننتایج پژوهش حاضر که نشان

های کاتاینو و همکاران است مؤید یافته خودکارآمد پنداری بر 

( 2103( و کاتاینو و همکاران )2102(، سیوکنل و همکاران )2111)

 باشد. می

مجموعاً برنامة تحول مثبت نوجوانی بر رضایت از زندگی و 

مدت و بلندمدت اور مثبت نوجوانان در کوتاه خودکارآمد پنداری 

-داشته است. از آنجا که رضایت از زندگی متغیری است که با سازه

ابی و نجفی، احدی، سهربینی است )های روانشناسی مثبت قابل پیش

دارد  های اجتماعیهنده بر ناهنجاریویرکا ت( و نیز 0931، دیور

نیز مؤورترین  خودکارآمد پنداری  (،0932)فیروزی زرگر و علمی، 

و پکر  0339، 0سازه در رفتارهای ارتقالدهندة سالمت است )گیلیس

شمار های بیهای نوجوانان در چالشموفقیتو با ( 2100، 2و برمک

براین برنامة تحول (، بنا0330، 9این دوره ارتباط دارد )ریچاردسون

3. Richardson 
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 داری خودکارآمد پنمثبت نوجوانی با ت ویر بر رضایت از زندگی و 

تواند شرایطی را فراهم سازد که آنها این مرحله از تحول نوجوانان می

تر طی نموده و با تجارب عاری از آسیب وارد را با سالمت افزون

ای رهای پژوهش حاضر توجیه قابل قبولی ببزرگسالی شوند. یافته

 تحول مثبت نوجوانی است.  های بومیاجرای برنامه

سال(  و جنسیتی  00در پژوهش حاضر محدودیت سنی )

 های بومی تحول مثبتشود برنامه)دختران( وجود داشت. پیشنهاد می

سال( در شهرهای  00سال( و بایتر )تا  00تر )کمتر از در سنین پایین

 ها میانجام گیرد. این برنامههایی از هر دو جنس مختلف، با نمونه

های در معرض آسیب داشته توانند اوربخشی قابل توجهی در گروه

ی های منتخب از این جوامع آمارشود نمونهباشند بنابراین پیشنهاد می

ها شرکت کرده و مورد مطالعه قرار گیرند؛ تا امکان در این برنامه

های یشگیری از آسیبهای اوربخش در پمقایسة نتایج و اجرای برنامه

-اجتماعی و تعمیم نتایج به وجود آید. همچنین پیشنهاد می -روانی

شود نقش و ارتباط سایر متغیرهای ت ویرگذار بر تحول مثبت در 

های تحول مثبت مورد بررسی قرار نوجوانان، و ت ویرپذیر از برنامه

لی ریزی جهت تحول مثبت و رسیدن به بزرگساگیرد تا قابلیت برنامه

 مطلوب فراهم گردد.

 منابع
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