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چکیده
از آنجا که بروز تغییرات جسمی -روانی -اجتماعی در نوجوانی میتواند کیفیت زندگی نوجوانان را تحت
تأثیر قرار دهد ،هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامۀ تحول مثبت نوجوانی بر مؤلفههای بهزیستی
روانشناختی نوجوانان بود .روش پژوهش ،طرح آزمایشی به شیوۀ پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با
گروه کنترل بود .جامعۀ پژوهش کلیۀ دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در پایۀ نهم دبیرستانهای دورۀ
اول متوسطۀ دولتی شهر اراک در سال تحصیلی  1396-97بود که از میان آنها  60نفر به صورت نمونه
گیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند و در گروه آزمایش ( 30نفر) و گروه کنترل ( 30نفر) به
صورت تصادفی قرار گرفتند .در نهایت با توجه به معیارهای ورود و خروج از گروه آزمایش  7نفر و از
گروه کنترل  5نفر کنار گذاشته شدند .ابزار پژوهش مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف -نسخۀ 18
سؤالی(ریف )1995 ،بود .هر دو گروه در پیشآزمون به مقیاس بهزیستی روانشناختی پاسخ دادند .گروه
آزمایش طی  24جلسۀ یک ساعته در برنامۀ آموزشی بومی تحول مثبت نوجوانی شرکت نمودند .سپس
پسآزمون و پس از گذشت  2ماه پیگیری در مورد هر دو گروه انجام شد .برای بررسی نتایج از تحلیل
کوواریانس چند متغیری استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد برنامۀ تحول مثبت نوجوانی باعث افزایش
مؤلفههای بهزیستی روانشناختی(پذیرش خود ،تسلط بر محیط ،رابطۀ مثبت با دیگران ،زندگی هدفمند،
رشد شخصی و خودمختاری) در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل میشود .یافتهها پس از  2ماه نیز
از بقای اثربخشی برخوردار بودند( .)P>0/005بر اساس یافتههای پژوهش برنامۀ تحول مثبت نوجوانی اثر

 .1این مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری روانشناسی دانشگاه سمنان است.
 .2دانشجوی دکتری ،روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران (نویسنده
مسئول) m_najafi@semnan.ac.ir
 .4دانشیار ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
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مثبت بلندمدت بر بهزیستی روانشناختی دارد و میتواند برنامۀ عملی مناسبی برای افزایش مؤلفههای
بهزیستی روانشناختی نوجوانان باشد و منتج به بهداشت روانی مثبت آنان گردد.

واژگان کلیدی :برنامه تحول مثبت نوجوانی ،روانشناسی مثبت ،بهزیستی روانشناختی،
مؤلفههای بهزیستی روانشناختی ،نوجوانان.

مقدمه
سالمت یک مفهوم چند بعدی است که عالوه بر بیمار و ناتوان نبودن ،احساس شادکامی و
بهزیستی1را نیز در بر میگیرد .اغلب روانپزشکان ،روانشناسان و محققان بهداشت روانی تا
سالهای  1950جنبه های مثبت سالمت را نادیده میگرفتند .در آن سالها تالشهایی در
جهت گذر از الگوهای سنتی سالمتی صورت گرفت و سبب شکلگیری الگوهای جدید
سالمت شد .یکی از این الگوها که رویکرد روانشناسی مثبتگراست به مطالعۀ علمی
عملکرد بهینۀ انسان طی مراحل تحول روانی_ اجتماعی میپردازد .در بطن این رویکرد
جدید مفهوم بهزیستی یا بهداشت روانی مثبت از جایگاه ویژهای برخوردار است .بهزیستی
روانشناختی درگیری با چالشهای هستیشناختی و تالش برای تحول شخصیت تعریف
شده که بر اساس الگوی ریف 2از شش بعد یا مؤلفه تشکیل شده است :پذیرش
خود)توانایی دیدن و پذیرفتن نقاط ضعف و قوت خود( ،رابطۀ مثبت بادیگران ) داشتن
ارتباط نزدیک و ارزشمند با افراد مهم زندگی( ،استقالل یا خودمختاری) توانایی و قدرت
پیگیری خواستهها و عمل بر اساس اصول شخصی حتی اگر مخالف آداب و رسوم و
تقاضاهای اجتماعی باشد( ،زندگی هدفمند) داشتن غایتها و اهدافی که به زندگی فرد
جهت و معنا میبخشد( ،رشد شخصی) به این معنا که استعدادها و تواناییهای بالقوۀ فرد
طی زمان و در طول زندگی بالفعل خواهد شد) و تسلط بر محیط) توانایی تنظیم و مدیریت
امور زندگی به ویژه مسائل زندگی روزمره((گیلمن و هابنر2003 ،3؛ ریف و سینگر2014 ،4
؛ ریف1995 ،؛ هارپت 2008 ،5و لینلی 6و همکاران .)2009 ،یکی از عواملی که تأثیر

1. well-beig
2. Ryff.
3. Gilman & Huebner
4. Ryff & Singer
5. Huppert
6. Linley
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متقابل بر بهزیستی دارد کیفیت طی نمودن مراحل تحول انسان است که در این میان
نوجوانی یکی از اساسیترین و پرمخاطرهترین مراحل تحول است و میتواند بهداشت
روانی مثبت فرد را تحتالشعاع قرار دهد .نوجوانی مرحلهای از تحول است که با نشانههای
برنامهریزی برای آینده ،تالش برای یافتن نقشها؛ کسب هویت و حرکت به سوی
بزرگسالی مشخص میشود(اریکسون )1959 ،1و تواناییهای شناختی و کفایت رفتاری در
فرد ظاهر میشود و بدین ترتیب نوجوان قادر میشود برنامهریزیهای الزم برای اهداف
بلند مدت خود را انجام دهد(کان.)2009 ،2
تحول در نوجوانی به دلیل اثربخشی بر مراحل بعدی پهنۀ زندگی و نقشی که در
بزرگسالی در زندگی فردی و اجتماعی فرد ایفا میکند حائز اهمیت است .از اوایل قرن
بیستم که مطالعۀ این مرحله از تحول آغاز شد رویکرد غالب در نظریات و پژوهشها،
رویکرد نقصاننگر 3بود که نوجوانی را «دورۀ طوفان و استرس»(4هال،)1904 ،5
«بحران»(6اریکسون )1968 ،و «اختالل تحولی»(7فروید ،)1969،8شکست یا در معرض خطر
قرار گرفتن قلمداد میکردند(بنسون 9و همکاران .)2006 ،از سالهای  1960به بعد که
روانشناسان ،تحت تأثیر روانشناسی مثبتگرا به تحول اجتماعی ،شناختی و اخالقی در
این مرحله توجه نمودند ،رویکرد تحول مثبت نوجوانی شکل گرفت .این رویکرد زاییدۀ
همنیرویی مطالعات نوجوانی و مطالعات تحولی انسان است و در واقع انقالب مداخالت
تحولی در طول  60 ،50سال اخیر محسوب میشود .این رویکرد جدید هدف پیشگیری از
آغاز رفتارهای پرخطر در نوجوانان را به شکل نظری و عملی دنبال کرده است(لرنر 10و
همکاران 2011 ،؛ لرنر و همکاران2013 ،؛ لرنر و همکاران)2017 ،؛ چرا که یکی از
قشرهایی که سالمت روان آنها در معرض خطر است دانشآموزان نوجوان هستند و
عوامل آموزشی نقش مؤثری در ارتقاء سالمت روان آنها دارد(پرپنجی ،دالور و فرخی،
1. Erikson
2. Kuhn
3. Defective approach
4. storm and stress
5. Hall
6. crisis
7. developmental disturbance
8. Freud
9 . Benson
10. Lerner
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 .)1398به منظور شکوفایی توانمندیهای بالقوۀ نوجوانان و مهیاسازی بستر تحول بهینۀ
آنها ،برنامههای آموزشی تحول مثبت نوجوانی از همان سالهای اولیۀ شکلگیری این
رویکرد طراحی و اجرا شد و پژوهشهای بسیاری کارآمدی این برنامهها را تأیید نمودند.
برنامههای اجتماع -محور و مدرسه -محور تحول مثبت نوجوانی بر پیشگیری از رفتارهای
اعتیادی و جنسی پرخطر ،مصرف دارو و دخانیات ،ایجاد رفتارهای جامعه-پذیر ،پیشرفت
تحصیلی ،هماهنگی با همساالن ،ارتباط مؤثر با مدرسه و خانواده ،کفایت هیجانی و اخالقی
و شاخصهای خود(خود-تنظیمی ،خود-پنداره ،خود-کنترلی ،خودکارآمدی) اثربخش
بوده است(موری 1و همکاران2014،؛ مارتین و آالکاسی2014،2؛ کاتاالنو 3و همکاران،
 2004و شک و یو )201 ،4و در نهایت اجرای این برنامهها به افزایش رضایتمندی از
زندگی(نجفی و همکاران )1396 ،و بهزیستی نوجوانان(تایلر 5و همکاران )2017 ،منتهی
6

شده است .اثربخشی این برنامه ها به حدی بوده است که در برخی جوامع آموزش مثبت
در مدارس شکل گرفته و در حال انجام است(سلیگمن 7و همکاران .)2009 ،پیلکاسکیت
ولیکین )2015(8با نمونهای شامل 1723دانش آموز  14تا  19ساله به بررسی رابطۀ  3Cاز
شاخص های تحول مثبت نوجوانی(منش ،ارتباط ،اطمینان) با بهزیستی روانشناختی
پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد دانشآموزانی که سطح پایینی از منش ،ارتباط و اطمینان
را داشتند از کمترین میزان بهزیستی روانشناختی برخوردار بودند .بولیر 9و
همکاران( )2013در فراتحلیلی که برگرفته از نتایج  39مطالعه با نمونۀ کلی  6139نفر بود
دریافتند مداخالت روانشناسی مثبت با انحراف استاندارد  0/34بهزیستی روانشناختی را
بهبود میبخشد .باراناو 10و همکاران( )2019نیز در پژوهشی روی یک نمونۀ  220نفری
نشان دادند با  0/95اطمینان ،مداخالت روانشناسی مثبت ،بهزیستی روانشناختی را افزایش
میدهد .گلستانه و بهزادی( )1398در یک طرح پژوهشی شبه آزمایشی با نمونهای شامل

1. Murry
2. Martin & Alacaci,
3. Catalona
4. Shek & Yu
5 . Taylor
6. Positive education
7. Seligman
8. Pilkauskaite-Valickiene
9. Bolier,
10. Baranov
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 48دانشآموز دختر  15ساله در کهکلویه دریافتند آموزش مداخلۀ روانشناسی مثبت بر
بهزیستی و سرزندگی تحصیلی تأثیر مثبت معنادار دارد .طباطبایی 1و همکاران( )2015در
یک نمونۀ  30نفری از زندانیان مرد به بررسی تأثیر مداخلۀ مثبت بر بهزیستی روانشناختی
پرداختند .نتایج نشان داد مداخلۀ مثبت منتج به بهبود بهزیستی روانشناختی در نمونۀ
انتخابی شده است .همچنین فرنام و حمیدی( )1394در پژوهشی نیمه آزمایشی روی 50
دانشآموز به این نتیجه دست یافتند که آموزش مثبتنگری با تأکید بر آموزههای اسالمی
و قرآنی بر کیفیت زندگی تأثیر مثبت دارد.
همانگونه که پژوهشها نشان میدهند مداخالت روانشناسی مثبت بر بهزیستی در
نمونههای مختلف تأثیر مثبت داشته است؛ اما تأثیر برنامههای تحول مثبت بر بهزیستی
روانشناختی ،در بعضی جوامع مانند ایران ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است .با توجه به
اینکه اوج سن ارتکاب بیشترین کجرویها در نوجوانان ایرانی ،هفده سالگی و عمدتاً سن
شروع کجروی بین  13تا  19سالگی است(آشوری و عظیمزاده )1392 ،و نیز با توجه به
پیشینۀ پژوهش ،اهمیت بهزیستی در روانشناسی مثبتگرا و رابطۀ مثبت آن با دستیابی به
اهداف و ویژگیهای شخصیتی در بزرگسالی(نجفی و همکاران )1394 ،و کمبود پژوهش
در زمینۀ تحول مثبت نوجوانی در ایران ،در پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ داده میشود
که آیا برنامۀ تحول مثبت نوجوانی بر بهزیستی روانشناختی نوجوانان اثربخش است؟

روش
روش پژوهش ،طرح آزمایشی به شیوۀ پیشآزمون -پسآزمون -پیگیری با گروه کنترل
بود .جامعۀ پژوهش کلیۀ دانشآموزان دختر مشغول به تحصیل در پایۀ نهم دبیرستانهای
دولتی دورۀ اول متوسطۀ شهر اراک در سال تحصیلی  1396-97بود و نمونهگیری به
صورت چند مرحله ای انجام گرفت .به این منظور ابتدا از بین دو ناحیۀ آموزشی شهر
اراک یک ناحیه انتخاب شد .سپس در ناحیۀ انتخابی از مجموع مدارس دخترانۀ دورۀ اول
متوسطه(راهنمایی سابق) ،که شامل  2400نفر دانشآموز در پایۀ نهم بود 3 ،مدرسه به شیوۀ
تصادفی انتخاب شد .از مجموع دانشآموزان پایۀ نهم مدارس انتخابی که  565نفر بودند،
 60نفر به صورت تصادفی انتخاب و با همین روش در دو گروه جایگزین شدند .در نهایت
1. Tabatabaee
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یک گروه به عنوان گروه آزمایش و یک گروه به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل امضای رضایتنامۀ شرکت در پژوهش توسط دانشآموزان
و اولیای آنها و زندگی با اولیا و تحت سرپرستی آنها و معیارهای خروج از مطالعه غیبت
بیش از  2جلسه بود .با توجه به معیارهای ورود و خروج 7 ،نفر از گروه آزمایش و  5نفر از
گروه کنترل کنار گذاشته شدند.
ابزار :مقیاس بهزیستی ریف -فرم  18سؤالی :مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف ،فرم
 18سؤالی دارای  6خرده مقیاس پذیرش خود ،رابطۀ مثبت با دیگران ،خودمختاری یا
استقالل ،زندگی هدفمند ،رشد شخصی و تسلط بر محیط است .سؤاالت این مقیاس در

ال مخالفم " از یک تا  6پاسخ داده
ال موافقم " تا "کام ً
یک پیوستار  6درجه ای از "کام ً
میشود که نمرۀ باالتر ،نشاندهندۀ بهزیستی روانشناختی بهتر است(ریف و همکاران،
 .)1989همسانی درونی این مقیاس با آلفای کرونباخ در  6عامل پذیرش خود ،تسلط بر
محیط ،رابطۀ مثبت با دیگران ،زندگی هدفمند ،رشد شخصی و خودمختاری به ترتیب
 0/72 ،0/73 ،0/52 ،0/75 ،0/76 ،0/51و برای کل مقیاس  0/71به دست آمده
است(خانجانی و همکاران.)1393 ،
روند اجرا :پس از نمونهگیری ابتدا پیشآزمون(مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف،
فرم  18سؤالی ) در گروه آزمایش و کنترل اجرا شد .سپس گروه آزمایش در برنامۀ بومی
تحول مثبت نوجوانی( 24جلسۀ یک ساعته) شرکت نمودند که هفتهای دو جلسه اجرا
میشد .پس از اجرای برنامۀ تحول مثبت نوجوانی ،هر دو گروه در پسآزمون(مقیاس
بهزیستی روانشناختی ریف) شرکت کردند .با توجه به اینکه در مداخالت مثبتگرا مدت
زمان پیگیری از چند هفته تا باالی  18سال بوده است و نیز با توجه به محدودیت دسترسی
به نمونۀ انتخابی ،در صورت اتمام سال تحصیلی ،در پژوهش حاضر دو ماه پس از اجرای
پسآزمون به منظور بررسی بقای اثربخشی ،مقیاس بهزیستی روانشناختی مجدداً اجرا و
نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت.
در این پژوهش ساختار جلسات بر اساس پروتکل محقق -ساختۀ تحول مثبت نوجوانی
بود که برای طراحی آن از  15مؤلفۀ تحول مثبت شناسایی شده توسط بنسون و
دیگران( 8 ،)2006مؤلفۀ جامعهپذیری ،پیوندجویی ،معنویت ،شایستگی شناختی ،شایستگی
هیجانی ،شایستگی اجتماعی ،خودکارآمدی و خودتنظیمی انتخاب گردید .این انتخاب بر
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مبنای نظر دو متخصص روانشناسی و تناسب آنها با ویژگیهای روانی -اجتماعی
نوجوانان ایرانی بود .پس از شناسایی مؤلفهها و تدوین پروتکل ،محتوای برنامۀ تحول مثبت
نوجوانی بر اساس برنامۀ کلنگر اجتماعی 1شک و وو ،)2016(2برنامۀ تحول مثبت نوجوانی
دوترویچ )2015(3و برنامۀ عمل مثبت 4فالی و آلرد )2010(5طراحی و روایی صوری و
محتوایی آن توسط چهار تن از اساتید متخصص روانشناسی بررسی شد و اصالحات الزم
اعمال گردید .این برنامه یک برنامۀ مدرسه -محور 6است که تأکید بر فعال بودن دانش-
آموزان در اجرای برنامه دارد و به شکل گروهی و با کمک رسانههای مختلف از طریق
داستان ،فیلم ،عکس ،کتاب و تکالیف خارج از مدرسه قابل اجراست .محتوای این برنامه
در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1فهرست محتوایی برنامۀ آموزشی تحول مثبت نوجوانی بر اساس برنامههای شک و
وو( ،)2016دوترویچ( )2015و فالی و آلرد()2010
جلسه
اول

دوم

اهداف

فعالیتها

آشنایی با برنامه

تعریف نوجوانی و بلوغ و انواع بلوغ ،بیان ویژگیها و تغییرات رفتاری و شناختی

تحول مثبت

دورۀ نوجوانی ،معرفی نظریه و برنامههای تحول مثبت نوجوانی ،معرفی برنامۀ

نوجوانی

تحول مثبت نوجوانی ،تهیۀ قوانین برنامه

آموزش جامعه
پذیری

ارائۀ تعریف جامعه پذیری و اهداف و مراحل آن ،معرفی عوامل مؤثر بر جامعه-
پذیری ،توضیح نقش متقابل خانواده و نظامهای آموزشی و گروه همساالن و
رسانهها در جامعهپذیری ،ارائۀ تعریف شهروند و حقوق و تکالیف شهروندی
ابعاد وجودی انسان و اجزای هر بعد،آموزش خودآگاهی معنوی در قالب

سوم
تا
هفتم

فعالیتهای عملی ،مفهوم معنویت ،دین ،و همپوشی این دو مفهوم ،شناسایی
آموختههای دینی -معنوی در قالب فعالیتهای عملی ،آشنایی با ویژگیهای
آموزش

انسانهای معنوی ،رابطۀ معنویت و احترام به خود ،رابطۀ معنویت و ارزشهای

مهارتهای معنوی

انسانی ،آشنایی با معنای زندگی در قالب فعالیت عملی ،شناسایی معنای زندگی
در قالب فعالیتهای عملی ،آموزش روشهای معنا دادن به زندگی در قالب
فعالیتهای عملی ،راهکارهای پرورش بعد معنوی -دینی ،آموزش مقابلههای
معنوی -دینی ،آموزش مهارت حل مسأله در قالب فعالیت عملی ،آموزش

1. Holistic Social Programs
2. Shek & Wu
3. Dotterweich,
4. Positive Action
5. Flay & Allred
6. school- based
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مهارت حل مسأله با روی آورد معنوی

هشتم
نهم
دهم

آموزش مهارت

تعریف ،ضرورت ،اصول برنامهریزی ،آموزش برنامهریزی درسی به صورت

برنامهریزی

عملی

آموزش مهارت

تعریف تفکر و اهمیت آن ،انواع تفکر ،ارائۀ تعریف خالقیت و عناصر آن،

تفکر خالق

مراحل تفکر خالق ،ویژگیهای افراد خالق ،انجام فعالیتهای خالقانه

آموزش مهارت

تعریف تفکر نقاد ،بیان اصول و مراحل تفکر نقاد ،راههای تقویت تفکر نقاد ،به-

تفکر نقاد

کارگیری تفکر نقاد

آموزش
یازدهم

خودمراقبتی
جسمی

دوازدهم

تعریف سالمت ،توضیح مؤلفههای سالمت ،آموزش ارتقاء مؤلفههای سالمت در
زندگی شخصی

آموزش مهارت

مفهوم همدلی ،کاربرد آن و اشتباهات رایج در ابراز همدلی ،عوامل مؤثر بر ابراز

همدلی

همدلی ،آموزش مراحل همدلی ،آموزش تفاوت همدلی با همدردی و ترحم
تعریف رفتار متقابل ،نقشهای کودک ،بالغ و والد در رفتار متقابل ،انواع رفتار

سیزدهم

آموزش مهارت

متقابل ،تعریف نوازش و انواع آن ،توضیح مفهوم بهرۀ نوازشی و نقش آن در

تا

صمیمیت

روابط صمیمانه ،مفهوم اقتصاد نوازش و ایجاد تعادل در اهدا و دریافت نوازش،
مفهوم نوازش مصنوعی و تأثیر آن بر صمیمیت ،تمرین رفتار متقابل و انواع

چهاردهم

نوازش
تعریف ارتباط ،اهمیت ،اهداف ،سطوح ،روشها و اجزای ارتباط ،آموزش موانع
پانزدهم

آموزش مهارت

ارتباط در قالب بازیهای ارتباطی و فعالیتهای عملی ،اصول شش مادهای

تا

ارتباط مؤثر

ارتباطات ،روشهای مقابله با اختالفات در ارتباطات ،آموزش تکنیکهای بُرد-
بُرد در حل اختالفات ،آموزش گوش دادن فعال ،انواع حریم در دنیای واقعی و

هفدهم

مجازی ،زبان رفتار و نشانههای آن ،آموزش رفتار قاطعانه در موقعیتهای خشم
هجدهم

آموزش فنون

تعریف حرمت خود و بیان تفاوت آن با اعتماد به خود ،منابع حرمت خود،

تا

افزایش حرمت

عوامل مؤثر بر حرمت خود ،نتایج حرمت خود باال و پایین ،راهکارهای عملی

بیستم

خود

افزایش حرمت خود

بیست و
یکم

آموزش مهارت

تا
بیست و

خود نظمجویی

سوم تا
بیست و
چهارم

درونی و بیرونی رفتار ،آموزش عملی رسیدن به خودنظمجویی ،اتعریف هیجان
و کارکرد آن ،انواع هیجان ،مفهوم خودنظمجویی هیجانی ،راهبردهای تنظیم
هیجان

دوم
بیست و

تعریف خودنظمجویی ،جنبههای خود نظمجویی ،آموزش پیدا کردن انگیزههای

آموزش مهارت

تعریف خودکارآمدی ،منابع خودکارآمدی ،انواع خودکارآمدی ،عوامل مؤثر

خودکارآمدی

بر خودکارآمدی ،نتایج خودکارآمدی باال ،تکنیکهای افزایش انواع
خودکارآمدی
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نتایج
آمارههای توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) شاخصهای تحول مثبت نوجوانی به
تفکیک گروهها و نوع آزمون در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
گروه آزمایش
آزمونها

پیش آزمون

پس آزمون

گروه کنترل
پیگیری

پیش آزمون

پس آزمون

پیگیری

متغیرها شاخصها
M
11/61
استقالل

M
SD
13/43 2/10

M
SD
13/74 1/77

M
SD
12/24 1/78

M
SD
12/48 2/02

M
SD
12/84 1/66

SD
1/54

11/43

2/15

13/87

1/51

14/22

1/59

11/80

1/87

12/12

1/71

12/12

1/81

رشد شخصی

11/48

2/31

15/04

1/98

14/91

1/41

11/24

2/06

11/72

1/96

12/20

1/63

تسلط بر محیط
ارتباط مثبت با
دیگران

11/35

2/16

13/04

1/77

13/48

1/41

12/12

1/90

12/44

1/73

12/72

1/72

هدفمندی در
زندگی

11/39

1/77

13/30

1/60

13/70

1/52

12/28

1/79

12/32

1/72

12/48

1/38

پذیرش خود

10/91

1/99

13/30

1/57

13/13

1/48

11/36

2/51

11/56

1/68

11/56

1/73

برای تحلیل دادهها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد .از مهمترین
پیشفرضهای تحلیل کوواریانس همگنی واریانسهای خطا ،یکسانی ماتریس
کواواریانس ،همگونی شیب رگرسیون و نرمال بودن دادههاست .نتایج آزمون لون نشان
داد شرط برابری واریانسهای خطا برای تمام مؤلفهها برقرار است(استقالل یا خودمختاری
 ،F=0/94 , P=0/33تسلط بر محیط  ،F=1/08 , P=0/13رشد شخصی , P=0/76
 ،F=0/09ارتباط مثبت با دیگران  ،F=0/67 , P=0/41هدفمندی در زندگی , P=0/11
 ،F= 2/60پذیرش خود  .)F=0/16 , P=0/68به منظور بررسی یکسانی ماتریسهای
واریانس-کوواریانس از آزمون امباکس استفاده شد که نتایج آن نشان داد مفروضۀ
یکسانی کوواریانس نیز برقرار است( .)F=1/09 ،p=0/34پیشفرض همگونی شیب
رگرسیون از طریق تعامل مؤلفههای استقالل با گروه( ،)F=2/98 , P=0/09تسلط بر محیط
با گروه( ،)F=2/79 , P=0/08رشد شخصی با گروه( ،)F=3/09 , P=0/06ارتباط مثبت با
دیگران با گروه( ،)F=2/53 , P=0/12هدفمندی در زندگی با گروه()F=2/85 , P=0/08
و پذیرش خود با گروه( )F=3/11 , P=0/06در مرحلۀ پسآزمون مورد بررسی قرار
گرفت؛ نتایج حکایت از برقراری این مفروضه داشت .نرمال بودن دادهها از طریق آزمون
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شاپیرو -ویلک مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشاندهندۀ نرمال بودن توزیع دادهها بود.
بنابراین تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثربخشی مداخله بر مؤلفههای بهزیستی
انجام شد و نتایج نشاندهندۀ تفاوت معنادار دو گروه در ترکیب خطی مؤلفهها
داشت( =0/14F= ,35/34 , P=0/001المبدای ویلکز) .به منظور بررسی الگوهای تفاوت
از تحلیل کوواریانس تک متغیری به شرح جدول  3استفاده شد.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای مؤلفههای بهزیستی روانشناختی در پسآزمون
متغیر

میانگین مجذورات

آمارهF

سطح معناداری

اندازه اثر

استقالل

92/05

126/44

0/005

0/76

تسلط بر محیط

71/93

70/77

0/005

0/63

رشد شخصی

112/22

75/11

0/005

0/65

ارتباط مثبت با دیگران

78/53

69/17

0/005

0/63

هدفمندی در زندگی

80/04

69/80

0/005

0/63

پذیرش خود

23/03

10/18

0/003

0/20

همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود در همۀ مؤلفهها تفاوت معناداری پس از

استفاده از تصحیح بونفرونی بین گروهها وجود دارد()P>0/008؛ یعنی برنامۀ آموزشی
تحول مثبت نوجوانی بر افزایش مؤلفههای بهزیستی روانشناختی مؤثر بوده است.
به منظور بررسی بقای اثربخشی برنامۀ تحول مثبت نوجوانی بر مؤلفههای بهزیستی
روانشناختی  ،نتایج پیگیری دو ماهه با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری بررسی
شد .نتایج حکایت از تفاوت دو گروه در ترکیب خطی مؤلفهها داشت(, P=0/001
 =0/25F= ,17/07المبدای ویلکز) .به منظور بررسی الگوهای تفاوت از تحلیل
کوواریانس تک متغیری به شرح جدول  4استفاده شد.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای مؤلفههای بهزیستی روانشناختی در پیگیری
متغیر

میانگین مجذورات

آمارهF

سطح معناداری

اندازه اثر

استقالل

47/82

47/82

0/005

0/42

تسلط بر محیط

61/79

61/79

0/005

0/48

رشد شخصی

63/95

48/21

0/005

0/49

ارتباط مثبت با دیگران

54/44

54/44

0/005

0/48

هدفمندی در زندگی

37/98

37/98

0/005

0/40

پذیرش خود

20/57

20/57

0/004

0/19
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همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود در همۀ مؤلفهها تفاوت معناداری پس از

استفاده از تصحیح بونفرونی بین گروهها وجود دارد( .)P>0/008به عبارت دیگر شرکت
در جلسات برنامۀ آموزشی تحول مثبت نوجوانی بر افزایش بهزیستی روانشناختی،
اثربخشی پایدار داشته است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی یک برنامۀ آموزشی تحول مثبت نوجوانی بومی
بر مؤلفههای بهزیستی روانشناختی(پذیرش خود ،رابطۀ مثبت با دیگران،
خودمختاری(استقالل) ،زندگی هدفمند ،رشد شخصی و تسلط بر محیط) در نوجوانان
انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد بین دو گروه آزمایش و کنترل در مؤلفههای بهزیستی
روانشناختی در پسآزمون تفاوت معنادار وجود داشته است بدین معنا که شرکت در
برنامۀ تحول مثبت بر افزایش مؤلفههای بهزیستی روانشناختی در نوجوانان مؤثر بوده است.
اثر شرکت در این برنامه در مرحلۀ پیگیری(پس از دو ماه) نیز بررسی شد و نتایج حاکی از
بقای اثربخشی این برنامه بود.
در بررسی پیشینۀ پژوهش ،مطالعات همبستگی گویای رابطۀ مثبت معنادار بین
شاخص های تحول مثبت و رضایت از زندگی و بهزیستی بودهاند(پیلکاسکیت ولیکین،
 2015و نجفی و همکاران .)1396 ،مطالعاتی از این دست توجیه علمی مناسبی برای انجام
مطالعات آزمایشی و بررسی تأثیر مداخالت مثبت بر بهزیستی روانشناختی است .در همین
راستا پژوهشهای بسیاری نیز کارآمدی مداخالت مثبت و برنامههای آموزشی تحول مثبت
نوجوانی را تأیید نمودهاند؛ بدین معنا که این برنامهها بر ایجاد رفتارهای جامعه-پذیر،
پیشرفت تحصیلی ،هماهنگی با همساالن ،ارتباط مؤثر با مدرسه و خانواده ،کفایت هیجانی
و اخالقی ،شاخصهای خود(خود-تنظیمی ،خود-پنداره ،خود-کنترلی ،خودکارآمدی)،
رضایت از زندگی و بهزیستی نوجوانان و حتی بزرگساالن اثربخش بوده است(موری و
همکاران2014،؛ مارتین و آالکاسی2014،؛ کاتاالنو و همکاران2004 ،؛ شک و یو2011 ،؛
تایلر و همکاران2017 ،؛ بولیر و همکاران2013 ،؛ طباطبایی و همکاران2015 ،؛ فرنام و
همکاران 1394 ،و گلستانه و بهزادی .)1398 ،همسویی نتایج پژوهش حاضر با یافتههای
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پژوهشهای پیشین نشان میدهد برنامههای تحول مثبت نوجوانی به ارتقاء بهزیستی
روانشناختی نوجوانان کمک میکنند.
مفهوم بهزیستی یا بهداشت روانی مثبت در رویکرد روانشناسی مثبتگرا از جایگاه
ویژهای برخوردار است و رابطۀ مثبت با تعیین اهداف و ویژگیهای شخصیتی در
بزرگسالی دارد(نجفی و همکاران .)1394 ،با توجه به اینکه سازههای اساسی روانشناسی
مثبت از جمله امید ،عزت نفس ،خوش بینی ،خودکارآمدی و معنویت ،که میتوانند
پیشبینهای قوی بهزیستی باشند(نجفی و همکاران ،)1394 ،در برنامههای آموزشی تحول
مثبت نوجوانی گنجانده شدهاند شرکت در این برنامهها شرایطی را فراهم میسازد تا
نوجوانان ،هدفمند و با سالمت افزونتر این مرحله را طی نمایند و به بزرگسالی ایدهآلی
برسند.
همچنین از آنجا که مؤلفههای بهزیستی روانشناختی پیشبینهای کیفیت زندگی
هستند(موالیی یساولی و همکاران ،)1394 ،مداخالت مثبت به ویژه برنامههای تحول مثبت
نوجوانی میتوانند به بهبود کیفیت زندگی نوجوانان بیانجامند .مؤلفههای بهزیستی
روان شناختی با رضایت از زندگی ،شادکامی و مشکالت روانی کمتر ،ارتباط مثبت معنادار
دارند(استگر و دیک2010 ،1؛ برونک و همکاران2009 ،2؛ داینر و بیسواس-داینر2008 ،3؛
دیویس و هویت 2003 ،4به نقل از نل2011 5؛ فراهانی ،محمدخانی و جوکار 1388 ،و
فرند ،مارتیننت و دورماس)2014 ،6؛ بدین معنا که فردی که در مورد نقاط قوت و ضعف
خود به آگاهی و بینش رسیده باشد(پذیرش خود) ،روابط مثبت و سازنده با دیگران داشته
باشد(رابطۀ مثبت با دیگران) ،خود را دلیل پیامدهای رفتار خود بداند(خودمختاری)،
هدفمندی در زندگی و داشتن معنا در گذشته و حال را تجربه کند(زندگی هدفمند) ،برای
رسیدن به سطوح باالی عملکرد روانی تواناییهای خود را گسترش دهد(رشد شخصی) و
احساس مدیریت بر ابعاد زندگی خود و توان مداخله در محیط داشته باشد(تسلط بر محیط)
رضایت از زندگی و شادکامی را تجربه میکند و از سالمت روان باالتری برخوردار
1. Steger & Dik
2. Bronk,
3. Diener & Biswas-Diener
4. Davis & Hoyt
5. Nel
6. Ferrand Martinent & Durmaz
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خواهد بود .اجرای برنامههای آموزشی تحول مثبت بر مبنای این دیدگاه که همۀ نوجوانان
استعداد بالقوه برای تغییر(البته به درجات مختلف) مشروط به فراهم بودن شرایط محیط را
دارند(لرنر و لرنر )2013 ،بهزیستی روانشناختی نوجوانان را ارتقا داده و در نهایت میتواند
منجر به افزایش رضایت از زندگی و شادکامی و کاهش عالئم مشکالت روانی گردد.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر و پژوهشهای پیشین ،پیشنهاد میشود برنامههای
بومی تحول مثبت در سنین پایینتر(کمتر از  15سال) و باالتر(تا  18سال) در شهرهای
مختلف ،با نمونههایی از هر دو جنس ،و همچنین در گروههای در معرض آسیب انجام
گیرد ،تا امکان مقایسۀ نتایج و اجرای برنامههای اثربخش در پیشگیری از آسیبهای
روانی -اجتماعی و تعمیم نتایج به وجود آید .همچنین نقش و ارتباط سایر متغیرهای
تأثیرگذار بر تحول نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد تا قابلیت برنامهریزی جهت تحول
مثبت و بهزیستی روانشناختی نوجوانان فراهم گردد .جای خالی بررسیهای طولی
برنامههای تحول مثبت نوجوانی ،همانگونه که در سایر جوامع انجام میگیرد ،در جامعۀ ما
به وضوح حس میشود؛ بنابراین پیشنهاد میشود پژوهشگران این مهم را در مطالعات خود
مدنظر قرار دهند.
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