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 The aim of this study was to determine the Effectiveness of Positive Youth 

Development Education on adolescents' psychological capital and anxiety. The study 

population was the first-grade high school students in Tehran Region 1 and the study 

sample was 30 girls aged 12 to 17 years (15 in the experimental group and 15 in the 

control group) in the year 2020-2021 Which were selected by available methods and 

randomly divided into groups. The experimental group participated in a positive 

adolescent transformation training program during 12 two-hour sessions. Data 

collection tools were Spielberger Anxiety Questionnaire (1970) and Lutans 

Psychological Capital (2007). Data were analyzed using SPSS 24 software and analysis 

of covariance. The results showed that between the experimental and control groups in 

anxiety scores; Anxiety status, anxiety traits and psychological capital scores; There is 

a significant difference between optimism and self-efficacy (P> 0.05). The mean post-

test scores of the experimental group increased significantly in the components of 

optimism and self-efficacy and decreased significantly in the components of anxiety, 

which indicates the effectiveness of adolescent positive development education on 

anxiety and psychological capital of adolescents. Emphasis on the components of 

positive development in the treatment of anxiety should be considered. In addition, 

positive development with emphasis on self-efficacy and optimism is effective in 

promoting psychological capital of adolescents. 
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 چکیده مشخصات مقاله 

 :هادواژه یکل
 

تحول مثبت نوجوانی، روان  

شناسی مثبت، سرمایه های  

 روان شناختی، اضطراب، 

 نوجوانان 

 

 
 

 

 

 

 1400/ 12/ 21دریافت شده: 

 1401/ 01/ 26پذیرفته شده: 

 1401/ 09/ 30 منتشر شده:

 نیمه  روش  به  و  بود  نوجوانان  و اضطراب  شناختیروان   هایسرمایه   بر  نوجوانی  مثبت  تحول  آموزش  پژوهش اثربخشی  هدف

  مدارس   متوسطه  اول  مقطع  آموزانپژوهش دانش   جامعه.   شد  انجام  کنترل  گروه  و  آزمون پس   و  آزمونپیش   با  آزمایشی

(  کنترل   گروه  نفر  15  و  آزمایش  گروه  نفر  15)  سال  17  تا  12  دختران  از  نفر  30نمونه پژوهش    و  تهران  یک  منطقه   دخترانه

 12ها قرار گرفتند. گروه آزمایش طی  بودند که به روش دردسترس انتخاب و به روش تصادفی در گروه  00-99  سال  در

ابزاری آموزشی تحول مثبت  جلسه دو ساعته در برنامه  اضطراب    پرسشنامه  اطالعات  آوریجمع   نوجوانی شرکت نمودند. 

و تحلیل کوواریانس    SPSS 24افزار  ها با استفاده از نرم داده   .( بود2007های روان شناختی لوتانز )و سرمایه  (1970)اسپیلبرگر

بینی و خودکارآمدی و  خوش   شناختی؛روانهای  نمرات سرمایه  در  گواه  و  آزمایشی  گروه  بین  تحلیل شدند. نتایج نشان داد

  آزمون گروه نمرات پس   میانگین.  (<P  05/0دارد)  وجود  داری  معنی  تفاوت  اضطراب  رگه  اضطراب،  حالت  اضطراب؛  نمرات

مؤلفه  آزمایش و خودکارآمدیدر  بینی  مؤلفه  کرده  پیدا  داریمعنی  افزایش  های خوش  در  و  اضطراب کاهش  است  های 

کرمعنی پیدا  استداری  سرمایه  بر  نوجوانی  مثبت   تحول  آموزش  اثربخشی  از حاکی  که  ده  و  رواناضطراب  شناختی  های 

های تحول مثبت در درمان اضطراب باید مورد توجه قرار گیرد عالوه بر آن تحول مثبت با  باشد. تأکید بر مؤلفه می   نوجوانان

 شناختی نوجوانان مؤثر است. روانهای  تأکید بر خودکارآمدی و خوش بینی در ارتقای سرمایه 
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 مقدمه 

از ویژگی اهمیت  یکی  های مثبت که پرورش آن در نوجوانان بسیار دارای 

است. سرمایه های روان شناختی جنبه ی    1های روان شناختی است سرمایه

انسان  ها است و مبتنی بر درک شخصی خود، داشتن هدف  مثبت زندگی 

،  2)کینگ و کاالن   برای رسیدن به موفقیت و پایداری در برابر مشکالت است

یوسف 2021 و  لوتنز  مؤلفه 2004،  3؛  چهار  تاکنون  شامل  (.  اصلی  ی 

و  4خودکارآمدی  تعهد  بر  تأکید  و وظایف  )با  موفقیت در کارها  برای  تالش 

خوش  برانگیز(،  درباره 5بینی چالش  مثبت  اسناد  بر  مبتنی  نگری،  ی  )مثبت 

)نشان دادن مقاومت در راه رسیدن اهداف    6های حال و آینده(، امید موفقیت 

)انعطاف پذیری و پایداری در  7آوری و تغییر مسیر دستیابی به اهداف( و تاب

)لوتنز و همکاران،    ها و مشکالت( معرفی شده استتیزمان مواجهه با سخ

(. افرادی که دارای سرمایه های روان شناختی باالیی هستند در برابر  2007

می نشان  از خود  بیشتری  پشتکار  و  مقاومت  راه مشکالت  و  های  حلدهند 

می سازنده  بروز  مشکالت  با  مواجهه  برای  خود  از  و    دهندتری  )پورونتو 

(. سرمایه های روان شناختی،  2008؛ لوتنز و همکاران ،  2120،  8همکاران

کارکردها و اعمال انسان را از طریق فرآیندهای شناختی، انگیزشی، هیجانی 

در   باال،  شناختی  روان  های  سرمایه  با  افراد  کنند.  می  تنظیم  گزینشی  و 

مدیریت چالش های پیرامون خود از تاب آوری بیشتری برخوردار هستند و  

بهراهبرد را  اثربخشی  میهای  سنتیسی2021)پورونتو،    گیرندکار  و    9؛ 

های روان شناختی (. در سطح انگیزشی نیز افراد با سرمایه 2020همکاران،  

باال، اهداف چالش برانگیزی برای خود در نظر می گیرند، شکست ها را به  

ل  ناپذیر و بیرونی نسبت دهند، به عوامل کنتر جای اینکه به عوامل کنترل

و درونی نسبت می و چین  دهندپذیر  اوجی، کیم  لوتنز،  2020،  10)کیم،  ؛ 

اساس روان شناسی مثبت گرایش به افزایش  (.  2007،  11آولیو، آوی و نورمن 

ناخوشایند می  احساسات  و کاهش  مثبت  مثبت  صفات  روان شناسی  باشد. 

)دنالدسن،    تالش می کند سالمت روان را ارتقا داده و به بهزیستی کمک نماید

 (. 2014،  14؛ اسچولر و پارکز 2015،  13؛ رشید2015،  12دلوت و راو 

دوره در  که  ازمشکالتی  یکی  در  اضطراب  شود.  می  دیده  نوجوانی  ی 

ازبندی طبقه شناختی به عمل آمده است  اختالالت روان    های مختلفی که 

از   یکی  براساس  است.  شده  ذکر  اضطرابی  اختالالت  از  مختلفی  انواع 

 
1 . psychological capital 

2 . King & Caleon 

3. Luthans & Youssef 

4. Self-efficacy 

5. optimism 

6.  hope 

7. resilience 

8 . Purwanto 

9 . Santisi 

10 . Kim, Oja, Kim & Chin 

11. Luthans, Avolio, Avey & Norman 

12. Donaldson, Dollwet & Rao 

13. Rashid 

14. Schueller & parks 

15   . Generalization anxiety disorder 

16   . Phobia 

17   . Panic disorder 

معروف است و از سوی     DSMبندیها که به طبقهبندی رترین این طبقهمعتب

، اختالل   15انجمن روانپزشکی آمریکا انجام شده است اختالل اضطراب منتشر 

پانیک  16فوبیا  اختالل  گرفته 17و  قرار  اضطرابی  اختالالت  طبقه  در  در  اند. 

پیشینبندی طبقه وسواسی    DSMهای  اختالل  ،  18اجباری   –اختالل 

سانحه  از  بعد  حاد  19استرس  استرس  اختالل  اختالالت   20و  طبقه  در  نیز 

این اختالالت   DSM اضطرابی قرار گرفته بودند، اما در آخرین تجدید نظر

اختالالت  سایر  عالیم  با  آنها  عالیم  ناهمگونی  جمله  از  گوناگون  علل  به 

و بررسی بر روی    امکانات بیشتر برای تحقیق خاطر فراهم نمودناضطرابی و به 

گرفته قرار  مستقلی  در طبقه  اختالالت  و همکاران،   انداین  (.  2016)هیل 

های اضطرابی در دوران کودکی و نوجوانی به صورت اختالل اضطراب  اختالل

، اختالل اضطراب  23، اختالل اضطراب اجتماعی 22های خاص ، هراس 21جدایی

 شود.  دیده می  27سم انتخابی و موتی  26هراسی ، گذر25، اختالل پانیک 24فراگیر 

برنامه تحول مثبت   از رویکردهای پرکاربرد در دوره ی نوجوانای  یکی 

است. تمرکز اصلی برنامه های تحول مثبت نوجوانی بر نقاط مثبت    28نوجوانی 

  نوجوانان و چالش هایی است که ممکن است نوجوانان با آن ها روبرو شوند 

(. تحول مثبت نوجوانی   2006؛ 2005، 30؛ لرنر 2020، 29)کی، هو، زو و شک

های   توانمندی  رشد  به  که  است  مثبت  شناسی  روان  زمینه  در  سازه  یک 

استنوجوا نوجوانان  درک  برای  جدیدی  راه  یک  و  دارد  توجه  )لرنر،    نان 

(. در این دیدگاه سعی بر آن است که به نوجوانان آسیب دیده کمک  2006

شود تا به شایستگی و تحول مثبت دست یابند. تاکنون برنامه های تحول  

(،  2016)31مثبت نوجوانی تحت عنوان برنامه های کل نگر اجتماعی شک و وو 

(، برنامه ی عمل مثبت فالی  2015)32مه ی تحول مثبت نوجوانی دوترویچبرنا 

( مورد استفاده قرار گرفته اند که همه ی آن ها توانسته اند  2010)33و آلرد 

های منفی را کاهش  ویژگی های مثبت را در دوره ی نوجوانی افزایش و ویژگی 

شد استقالل و  دهند. با توجه به اینکه یکی از ویژگی های دوره نوجوانی، ر

احساس شایستگی در آن ها است، تأکید برنامه های تحول مثبت نوجوانی بر  

مشارکت فعال نوجوانان در تصمیم گیری است. شکل گیری تعامل مثبت در  

(. هنگامی 2005نوجوانان یک بعد مهم در رشد دوره ی نوجوانی است)لرنر،  

کند، به  عی برقرار می که نوجوان تعامل دو جانبه با مردم و نهادهای اجتما 

های  پژوهش  (.2013رشد مؤلفه ی همکاری در نوجوان کمک می کند)هینز ،  

18   . Obsessive- Compulsive Disorder 

19   . Post traumatic stress disorder 

20  . Acute stress disorder 

21   . Separation Anxiety Disorder 

22   . Specific Phobia 

23   . Social Anxiety Disorder 

24   . Generalised Anxiety Disorder (GAD  (  

25   . Panic Disorder 

26   . Agoraphobia 

27   . Selective mutism 

28 . Positive Youth Development 

29 . Qi, Hua, Zhou & Shek 

30 . Lerner 

31 . Shek & Wu 

32. Dotterweich 

33. Flay& Allred 
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؛ سان و شک،  2013  و همکاران،  2؛ پرایس2004و همکاران، 1مختلف )کاتاالنو

( نشان داده اند که تحول  2018،  3، ماتوس، سنتوس، ریس و مارگیوس 2010

آفرین  رفتارهای مثبت و کاهش رفتارهای مشکل مثبت نوجوانی باعث افزایش  

تحول   است.  اضطراب شده  و  بزهکاری  مواد،  مصرف  افسردگی، سوء  مانند 

مثبت باعث می شود که نوجوانان کمتر به سمت رفتارهای پر خطر مانند  

مصرف مواد، خودکشی و خشونت رانده شوند. تحول مثبت به نوجوانان کمک  

ل کنند، به دیگران کمک کنند و مقاومت،  می کند، در مدرسه موفق تر عم

  سخت کوشی و پشتکار بیشتری در موقعیت های مختلف از خود نشان دهند 

  موسوی، )  ( و بر سرمایه های روا شناختی نیز اثر مثبت بگذارد1997،  4)بنسن 

؛ لی،  1399؛ شاکری نسب، مهدیان و قلعه نوی،  1399دبیری،    و  پور  نصیری

  .(2012،  5چیونگ و اونگ 

با توجه به اساس روان شناسی مثبت که گرایش به افزایش صفات مثبت  

برنامه های تحول   اینکه  به  با توجه  و  دارد  ناخوشایند  احساسات  و کاهش 

مثبت نوجوانی از جمله کاربردی ترین برنامه های روان شناسی مثبت است  

خودکارآمدی و استقاللل  و از نوجوانان برای دستیابی به احساس شایستگی،  

و قدرت کمک می کند و با توجه به اینکه دوره نوجوانی دوره فشار و بحران  

جسمی چشمگیری  تغییرات  وقوع  از  -روانی-و  استفاده  است  اجتماعی 

های تحول مثبت نوجوانی می تواند موجب ارتقای مؤلفه های مثبت در  برنامه 

ه دوره ی نوجوانی با خود به  ی نوجوانی شود و از مشکالت و بحرانی کدوره 

برنامه تحول   با توجه به پیشینه پژوهش و جدید بودن  همراه دارد بکاهد. 

مثبت نوجوانی و تأثیر مثبت آن بر کاهش رفتارهای منفی دوره ی نوجوانی،  

آیا   است که  این سوال  به  پاسخدهی  پی    آموزش تحول پژوهش حاضر در 

 نوجوانان تأثیر دارد؟  اضطراب  و  تیشناخ  روان  های  سرمایه  بر  نوجوانی  مثبت
   

 روش  

  آزمایش   گروه  با  آزمونپس   -آزمونپیش  آزمایشی با طرح  نیمه  روش پژوهش،

جامعه  گروه  و بود.  دختر  آماری  گواه  نوجوانان  سال    در  تهران  شهر  کلیه 

بود. نمونه آماری به صورت چند مرحله ای    شده  تشکیل  99  ـ  00  تحصیلی

منطقه آموزشی شهر تهران منطقه یک    22منظور از بین  انتخاب شد. به این  

سه   یک  منطقه  متوسطه  مدارس  بین  از  و  انتخاب  دسترس  در  به صورت 

مدارس   آموزان  دانش  مجموع  از  شد.  انتخاب  تصادفی  صورت  به  مدرسه 

نفر از  پایه اول به صورت تصادفی انتخاب و با همین روش در    30انتخابی،  

ی  های  نیمه آزمایشی حجم نمونهی انجام پژوهشدو گروه جایگزین شد. برا

است)دالور،    15حداقل   شده  پیشنهاد  گروه  هر  برای  از  1384نفر  پس   .)

ها برای  های آموزشی و اهداف آن انتخاب افراد نمونه، در مورد موضوع، دوره 

آنآزمودنی  به  و  شد  داده  توضیح  ها  ها  دوره  در  شرکت  که  شد  گفته  ها 

ها  ایت خود فرد است و هیچ اجباری برای شرکت در دوره داوطلبانه و با رض 

سال    17تا    12وجود ندارد.  مالک های ورود شامل؛ دامنه سنی کودکان بین  

های  مالک های خروج؛ داشتن اختالل   .و تمایل به شرکت در پژوهش بود

 
1 . Catalano 

2 . Price 

3 . Matos, Santos, Reis & Marques 

فراگیر   های  اختالل  ذهنی،  ماندگی  عقب  سایکوتیک،  اختالل های  خلقی، 

نوع روان درمانی قبل از ورود به پژوهش و مصرف داروهای  رشد، دریافت هر  

 اضطراب بود.   ضد

 

 روند اجرا 

: در این پژوهش ساختار جلسات  پروتکل آموزشی تحول مثبت نوجوانی

پذیری،   جامعه  ی  ها  مؤلفه  از  نوجوانی  مثبت  تحول  پروتکل  براساس 

شایستگی  هیجانی،  شایستگی  شناختی،  شایستگی  معنویت،  پیوندجویی، 

اجتماعی، خودکارآمد پنداری و خود تنظیمی بنسون، اسکلیز، هامیلتون و  

( استفاده  2006)  ( و لرنر2015)  (، دوترویچ2016)  (، شک و وو2006)  سسما

جلسه    12(. این برنامه طی  1398)به نقل از حسین آباد، نجفی و رضایی،    شد

 . است  شده  بیان  1  جدول  در  جلسات  دو ساعته اجرا شد. شرح

 پس   آخر  جلسه  پایان  در  و  آزمون  پیش  جلسه  شروع  از  قبل  و  اول  جلسه  در
 محدودیت   و  کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  به.  شد  انجام  گروه  دو  هر  در  آزمون
 از   تعدادی  کنندگان  شرکت  توافق  با  جلسات  تشکیل  برای  شده  اعمال  های

 جلسات  از   تعدادی  و   روانشناسی  و  مشاوره  مرکز  در   حضوری  صورت  به  جلسات
 انجام  واتساپ  رسان  پیام  در  گروهی   تشکیل  طریق   از   آنالین  صورت   به

 برای جمع آوری اطالعات از ابزار زیر استفاده شده است:  .پذیرفت

اسپیلبرگر  از    (:1972)6پرسشنامه اضطراب  نامه  پرسش  سوال    40این 

سوال دوم رگه اضطراب    20سوال اول حالت اضطراب و    20تشکیل شده که  

را مورد سنجش قرار می دهد. مقیاس حالت اضطراب )اضطراب آشکار( شامل  

پاسخگویی«   20 زمان  و  لحظه  »این  در  را  فرد  احساسات  است که  جمله 

 20هان( هم شامل   ارزشیابی می کند. مقیاس رگه اضطراب )اضطراب پن

در پاسخگویی   .جمله است که احساسات عمومی و معمولی افراد را می سنجد

آزمودنی ها در پاسخ به حالت اضطراب تعدادی گزینه برای هر عبارت ارائه  

وجه شدت احساسات آنها     شده است که آنها باید گزینه ای را که به بهترین

 - 2خیلی کم،    -1ها عبارتند از:    را بیان می نماید انتخاب کنند. این گزینه

خیلی زیاد. برای به دست آوردن نمره فرد در هر کدام از    -4زیاد و    -3کم،  

دو مقیاس، با توجه به اینکه بعضی عبارت ها به صورت معکوس نمره گذاری  

عبارت هر مقیاس می گردد. لذا نمرات هر کدام    20می شوند، مجموع نمرات  

قرار   80تا 20ضطراب می تواند در دامنه ای بین از دو مقیاس حالت و رگه ا

( ضریب همسانی آین آزمون  1390در پژوهش خانی پور و همکاران ) .گیرد

به دست آمد. اعتبار آن به روش همسانی درونی   66/0به شیوه آلفای کرونباخ  

، به روش  86/0  -  95/0در کار با بزرگساالن، دانشجویان و فراخواندگان ارتش  

گزارش    70/0و برای دانشجویان    77/0زآزمون برای دانش آموزان  با - آزمون

(.  1390، به نقل از خانی پور و همکاران،  2002شده است )آنتونی و همکاران،  

آزمون   اعتبار  ایران  در  آزمون  هنجاریابی  رگه    -در  مقیاس  برای  بازآزمون 

اضطراب    86/0تا   65/0اضطراب   حالت  برای  کرونباخ  آلفای    92/0ضریب 

 (. 1390، به نقل از خانی پور،  1994حاسبه شد )مهرام،  م

4. Benson 

5 . Lee, Cheung & Kwong 

6 - Spielberger Anxiety Questionnaire 
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 های روان شناختی سرمایه 

لوتانز  روانشناختی  سرمایه  پرسشنامه  2007)  1پرسشنامه  این    :)24  

و   بینی  خوش  آوری،  تاب  امیدواری،  مقیاس  خرده  چهار  شامل  و  سؤالی 

گویه است و آزمودنی   6خودکارآمدی است که در آن هر خرده مقیاس شامل  

 
1. Luthans Psychological Capital Questionnaires(PCQ) 

مال موافقم( لیکرت پاسخ )کامال مخالفم تا کا  ایدرجه  6به هرگویه در مقیاس  

دهد. روایی پرسشنامه در مطالعات مختلف مورد تأیید قرار گرفته است.  می

( با استفاده از تحلیل عاملی و معادالت ساختاری نسبت خی 2007لوتانز )

و    97/0این مدل را    RMSEAو    CFIهای  و آماره  6/24دو این آزمون را  

مون مورد تأیید قرار گرفته است.  گزارش کرده است که روایی عاملی آز  08/0

 : محتوای جلسات تحول مثبت نوجوانی 1جدول 

 
 محتوا موضوع جلسه 

آشنایی با   اول 

برنامه تحول 

مثبت  

 نوجوانی 

 نوجوانی،   تعریف نوجوانی و بلوغ و انواع بلوغ، بیان ویژگی ها و تغییرات رفتاری و شناختی دوره ی نوجوانی، معرفی نظریه و برنامه های تحول مثبت

 معرفی برنامه ی تحول مثبت نوجوانی و تهیه ی قوانین برنامه 

آموزش   دوم 

 جامعه پذیری 

 وه همساالن و رسانه ها ارائهی تعریف جامعه پذیری و اهداف و مراحل آن، معرفی عوامل مژثر بر جامعه پذیری، توضیح نقش متقابل خانواده و نظام های آموزشی و گر

 در جامعه پذیری، ارائه تعریف شهروند و قوق و تکالیف شهروندی 

آموزش   سوم

مهارت های 

 معنوی

s سایی آموخته های دینی و معنوی ابعاد وجودی انسان و اجزای هر بعد، آموزش خودآگاهی معنوی در قالب فعالیت های عملی، مفهوم معنویت، دین و هم پوشی این دو مفهوم، شنا 

 معنویت و ارزش های انسانی، آشنایی با معنای زندگی در قالب  در قالب فعالیت های عملی، آشنایی با ویژگی های انسان های معنوی، رابطه ی معنویت و احترام به خود، رابطه ی

 دینی، –رهای پرورش بعد معنوی  فعالیت های عملی، شناسایی معنای زندگی در قالب فعالیت های عملی، آموزش روش های معنا دادن به زندگی در قالب فعالیت های عملی، راهکا 

 مسأله در قالب فعالیت های عملی،آموزش مهارت حل مسئله با رویکرد معنوی دینی، آموزش مهارت حل -آموزش مقابله های معنوی

آموزش   چهارم 

مهارت برنامه  

ریزی و تفکر 

 خالق

 ر خالق، و عناصر آن، مراحل تفکتعریف، ضرورت، اصول برنامه ریزی، آموزش برنامه ریزی درسی به صورت عملی، تعریف تفکر و اهمیت آن، انواع تفکر، ارائه ی تعریف خالقیت 

 ویژگی های افراد خالق، انجام فعالیت های خالقانه  

آموزش   پنجم 

مهارت تفکر  

 نقاد 

 تعریف تفکر نقاد، بیان اصول و مراحل تفکر نقاد، راه های تقویت تفکر نقاد، به کارگیری تفکر نقاد 

آموزش   ششم 

خودمراقبتی  

 جسمی 

 ارتقاء مؤلفه های سالمت در زندگی شخصی تعریف سالمت، توضیح مؤلفه های سالمت، آموزش  

آموزش   هفتم 

مهارت 

 همدلی 

 ردی و ترحم مفهوم همدلی، کاربرد آن و اشتباهات رایج در ابراز همدلی، عوامل مؤثر بر ابراز همدلی، آموزش مراحل همدلی، آموزش تفاوت همدلی با همد

  مهارت هشتم 

 صمیمیت 

   نوازش، دریافت و اهدا در تعادل ایجاد  و نوازش اقتصاد مفهوم صمیمانه، روابط در  آن نقش و  نوازشی ی بهره مفهوم توضیح آن، انواع و نوازش

 نوازش  انواع و متقابل رفتار تمرین صمیمت، بر آن  تأثیر و مصنوعی نوازش مفهوم

آموزش   نهم 

مهارت ارتباط  

 مؤثر

 ی مقابله با اختالفات در ارتباطات،  تعریف ارتباط، اهمیت، اهداف، سطوح، روش ها و اجزای ارتباط، آموزش موانع ارتباط در قالب بازی های ارتباط و فعالیت های عملی، روش ها

 زبان گفتار و نشانه های آن، آموزش رفتار قاطعانه در  برد در حل اختالفات، آموزش گوش دادن فعال، انواع حریم در دنیای واقعی و مجازی، -آموزش تکنیک های برد

 موقعیت های خشم 

آموزش فنون   دهم 

افزایش 

 حرمت خود 

 ای عملی افزایش حرمت خود تعریف حرمت خود و بیان تفاوت آن با اعتماد به نفس، منابع حرمت خود، عوامل مؤثر بر حرمت خود، نتایج حرمت خود باال و پایین، راهکاره

آموزش   یازدهم 

مهارت خود  

 نظم جویی 

 تعریف هیجان و کارکرد آن،   تعریف خود نظم جویی، جنبه های خود نظم جویی، آموزش پیدا کردن انگیزه های درونی و بیرونی رفتار، آموزش عملی رسیدن به خود نظم جویی،

 انواع هیجان، مفهوم خود نظم جویی هیجانی  

آموزش   دوازدهم 

مهارت 

خودکارآمدی 

 پنداری 

 ی باال، تکنیک های افزایشتعریف خودکارآمد پنداری، منابع خودکارآمد پنداری، انواع خودکارآمد پنداری، عوامل مؤثر بر خودکارآمد پنداری، نتایج خودکارآمد پندار

 انواع خودکارآمد پنداری
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( بر  1391پایایی پرسشنامه در ایران توسط بهادری خسروشاهی و همکاران )

گزارش شده است. داده ها با استفاده ازنرم افزار   85/0اساس آلفای کرونباخ 

SPSS 24  کوواریانس  پژوهش از آزمون    های  فرضیه  به  پاسخدهی  و برای

 . شد  استفاده

 نتایج

 

جدول   مؤلفه   2در  از  یک  هر  معیار  انحراف  و  و  میانگین  اضطراب  های 

های روان شناختی در دو گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس  سرمایه

  مثبت   تحول  آموزش  به منظور بررسی اثربخشی برنامه آزمون بیان شده است.

اضطراب  بر  نوجوانی و  شناختی  روان  های  کوواریانس    سرمایه  تحلیل  از 

های الزم  فرض استفاده شد. به منظور استفاده از تحلیل کوواریانس ابتدا پیش 

نشان می دهد، داده ها از توزیع    3بررسی شدند. همانطور که نتایج جدول  

ها برابر است. برای  ؤلفهها در همه منرمال برخوردار هستند و واریانس گروه 

مقدار   باید  رگرسیون  شیب  همگنی  و    Fاثبات  متغیرهمپراش  بین  تعامل 

برای اضطراب و برای    4مستقل در همه گروه ها محاسبه گردد، نتایج جدول  

سرمایه های روان شناختی نشان داد، این پیش فرض برقرار می باشد. یکی 

کوواریانس    -س های واریانسدیگر از پیش فرض های آنکووا، یکسانی ماتری

در بین سلول هایی که بر اساس اثرات بین آزمودنی ها تشکیل شده اند. با  

، این پیش فرض تأیید گردید.  5توجه به نتایج آزمون ام. باکس در جدول  

ها و حصول اطمینان الزم از آزمون کوواریانس استفاده  پس از بررسی مفروضه 

 گزارش شده است.   6شد. در ادامه نتایج در جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 ویلک و آزمون لوین -: نتایج آزمون شاپیرو 3جدول 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 : نتایج همگنی رگرسیون4جدول 

 

 : نتایج ام. باکس5جدول 

 
: نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه گروه آزمایش و گواه در سرمایه  6جدول 

 کنترل پیش آزمون های روان شناختی و اضطراب با 
مجموع  منابع

 مجذورات 

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات 

F   سطح

 معناداری

2ᶯ 

 029/0 564/0 353/0 185/3 1 185/3 امید

 200/0 109/0 998/2 635/74 1 635/74 تاب آوری

 578/0 002/0 298/16 850/196 1 850/196 خوش بینی

 539/0 003/0 031/14 998/238 1 998/238 خودکارآمدی

کل سرمایه  

ای روان 

 شناختی 

307/3870 1 307/3870 777/18 001/0 556/0 

 
 

 آزمون لوین  آزمون شاپیرو ویلک  

 Z متغیر
سطح 

 داریمعنی
F 

سطح 

معنی  

 داری 

 0/ 30 1/ 63 0/ 057 1/ 47 امید

 0/ 110 2/ 87 0/ 068 1/ 78 تاب آوری 

 0/ 355 0/ 909 0/ 078 1/ 74 خوش بینی 

 0/ 106 2/ 93 0/ 069 1/ 93 خودکارآمدی 

کل سرمایه های 

 روان شناختی

00 /2 070 /0 29 /2 063 /0 

 0/ 064 4/ 890 0/ 106 1/ 212 حالت اضطراب

 0/ 059 5/ 051 0/ 398 0/ 896 رگه اضطراب

 0/ 055 4/ 72 0/ 108 1/ 314 کل اضطراب

 سطح معنی داری F متغیر

 0/ 06 8/ 66 اضطراب

 0/ 18 1/ 92 سرمایه های روان شناختی 

 Box's M F متغیر
سطح معنی  

 داری 

 0/ 16 1/ 71 5/ 98 اضطراب

های روان  سرمایه

 شناختی
52 /0 53 /5 52 /0 

 های اضطراب و سرمایه های روان شناختی آماره های توصیفی مولفه: 2جدول 
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دهد که  بین گروه آزمایشی و گواه در نمرات خوش  نشان می   6نتایج جدول  

بینی، خودکارآمدی و نمره کل سرمایه های روان شناختی تفاوت معنی داری  

  سرمایه   کل  نمره  و  خودکارآمدی  بینی،  وجود دارد. خوش  05/0در سطح  

  افزایش   پیش آزمون  به  نسبت  آزمایش  پس آزمون گروه  شناختی در  روان  های

که  کرده  پیدا  داریمعنی   مثبت  تحول  آموزش  اثربخشی  از  حاکی  است 

  آزمایشی  گروه  بین  .باشدمی   نوجوانی بر سرمایه های روان شناختی نوجوانان

  گروه   مشاهده نشد. بین  داری  معنی  تفاوتامید و تاب آوری    نمرات  در  گواه  و

  داری   معنی  تفاوت  اضطراب  کل  نمره  حالت، رگه و  نمرات  در  گواه  و  آزمایشی

  پس   در  اضطراب  کل  نمره  و  رگه  نمرات حالت،.  دارد  وجود  05/0  سطح  در

  است  کرده  پیدا  داریمعنی  کاهش  آزمون  پیش  به  نسبت  آزمایش  گروه  آزمون

  نوجوانان   اضطراب  بر  نوجوانی  مثبت  تحول  آموزش  اثربخشی  از  حاکی  که

 . باشدمی

 

 بحث و نتیجه گیری 
  بر سرمایه   نوجوانی  مثبت  تحول  آموزش  اثربخشی  پژوهش حاضر بررسی  هدف

نتایج نشان داد که  بین گروه    نوجوانان بود.  اضطراب  و  شناختی  روان  های

خودکارآمدی  آزمایشی آموزش به نوجوانان و کنترل در نمرات خوش بینی و  

  05/0و نمره کل سرمایه های روان شناختی تفاوت معنی داری در سطح  

وجود دارد. ولی بین تاب آوری و امید تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده  

نشد. میانگین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در نمرات خوش بینی،  

داری پیدا  معنی خودکارآمدی و نمره کل سرمایه های روان شناختی افزایش  

باشد. این  کرده است که حاکی از اثربخشی آموزش تحول مثبت نوجوانی می 

همکاران) موسویو  های  پژوهش  با  حاکی1399یافته  ها  آن  نتایج  که    از   ( 

  مثبت   تحول  های  مؤلفه  بر   تأکید  با  شناختی  روان  های  سرمایه  اهمیت

  نوجوانان  زندگی  از  رضایت  در  ارتباط  و  مراقبت   اطمینان،  نوجوانی؛ شایستگی،

( که 1399همچنین با پژوهش شاکری نسب و همکاران).  بود، همخوانی دارد

آموزش که  یافتند  دست  نتیجه  به  آن    طور  به  نوجوانی  مثبت  تحول  در 

شد، همخوانی    خودکارآمدی  افزایش  و  منفی  هویت  کاهش  به  منجر  معناداری

ه ی مثبت بین تحول  ( که در آن به رابط2012دارد. با پژوهش لی و همکاران)

مثبت نوجوانی و تاب آوری اشاره شده است، ناهمخوانی دارد. این یافته را  

می توان اینگونه تببین کرد که در جلسات آموزشی تحول مثبت نوجوانی در  

  پنداری،   خودکارآمد  یک جلسه به آموزش خودکارآمدی به صورت؛ تعریف

  خودکارآمد   بر  مؤثر  عوامل  پنداری،  خودکارآمد  انواع  پنداری،  خودکارآمد  منابع

  خودکارآمد   انواع  افزایش  های  باال و تکنیک  پنداری  خودکارآمد  نتایج  پنداری،

گروه   خودکارآمدی  نمرات  در  دلیل  همین  به  شود.  می  پرداخته  پنداری 

آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش مشاهده می شود. این یافته را می 

د که در آن بیان می شود همه ی افراد درجات مختلفی توان طبق نظریات رش

( را تبیین کرد. در صورت  2006از استعداد  بالقوه برای تغییر دارند)لرنر،  

یابد.   ارتقا  تواند،  می  افراد  استعداد  مناسب  شرایط  و  محیط  بودن  فراهم 

چارچوب برنامه اجرا شده در برگیرنده سرمایه های درونی)تعهد به یادگیری،  

های مثبت، صالحیت های اجتماعی و هویت مثبت( و بیرونی)حمایت،    ارش

توانمند سازی، ارتباطات و مدیریت زمان(  است. به همین دلیل این برنامه  

توانسته خوش بینی، خودکارآمدی و سرمایه های روان شناختی به عنوان  

 رآییکا  از   منظور  بندورا  نظام  سرمایه های درونی را ارتقا دهد. همینطور در

 زندگی  با  آمدن  کنار  در  قابلیت  و  کفایت  شایستگی،  های  احساس  شخصی

  افزایش   را   شخصی  کارآیی  عملکردمان،  معیارهای   حفظ  و  کردن  برآورده.  است

)    دهد  می  کاهش  را  آن  معیارها،  آن  حفظ   و  برآوردن  در  ناکامی  دهد،  می

با توجه به اینکه یکی   (.1383  محمدی،  سید  ترجمه  ؛1994  وشولتز،  شولتز

از مؤلفه های تحول مثبت نوجوانی هم ایجاد احساس شایستگی و کارآمدی  

  با   که  داند  می  نگرشی  یا  خلق  را  بینی  خوش(  1979)  در فرد است. تیگر

  موافق   را  آن  کننده  ارزیابی  فرد  که  است  همراه  ای  آینده  ی  درباره  انتظار

  دارد  قرار بدبینی بینی، خوش مقابل نقطه در. کند می ارزیابی خود خواست

 کلی   طور  به  و  است  شکست  هر  علت  ترین  آمیز  فاجعه  بر   تأکید  معنای  به   که

  کارور،   و  شییر)است   پیامدها  و  نتایج  برای  منفی  انتظارات  داشتن  یعنی

آن    (.1985 با  همراه  یافته  افزایش  افراد  خودکارآمدی  اینکه  به  توجه  با 

در فرد شکل گرفته است. اما با توجه به اینکه  انتظارات مثبت از آینده نیز  

روی نمرات امید و تاب آوری تأثیر معنی داری نداشته است می توان این  

  آینده و تاب آوری    به  امید  بر  شماری  بی  یافته را اینگونه تبیین کرد که عوامل

  های شیوه  ایجاد زندگی، سَبک تندرستی، شامل عوامل این. دارند تأثیر افراد

  و  اجتماعی   روابط  زندگی،  از  رضایت  اجتماعی،   حمایت  زندگی،  در  سالم

 . شودمی  فرهنگی

همینطور نتایج نشان داد که  بین گروه آزمایشی آموزش به نوجوانان و  

کنترل در نمرات حالت اضطراب، رگه اضطراب و کل اضطراب تفاوت معنی 

ایش نسبت به گروه کنترل  وجود دارد. میانگین گروه آزم  05/0داری در سطح  

داری پیدا کرده است که حاکی از اثربخشی آموزش تحول مثبت  کاهش معنی

می نوجوانان  به  و نوجوانی  متیوس  های  پژوهش  با  یافته  این  باشد. 

  بر   نوجوانی  مثبت  تحول  که  یافتند  دست  نتیجه  که به این(  2018)همکاران

 سالم  زندگی  سبک  رفتارهای  بهبود  و  اضطراب  کاهش  تنظیمی،  خود

(  2012)   شیک  و  همچنین با پژوهش سان  .است، همخوانی دارد  تأثیرگذار

  رفتارهای   و   نوجوانی  مثبت  تحول  بین  که  یافتند  دست  نتیجه  این  به  که

شود،    می  مشاهده  دار   معنی  و  منفی  رابطه  نوجوانی  ی  دوره  دار  مشکل

یین کرد که نظریه ی تحول  این یافته را می توان اینگونه تب  .همخوانی دارد

مثبت نوجوانی بر سرمایه های درونی وبیرونی تأکید دارد. سرمایه های درونی؛  

ویژگی های درونی نوجوان و سرمایه های بیرونی؛ خانواده، مدرسه و جامعه  

است. در این برنامه با تأکید بر سرمایه های درونی و بیرونی نوجوان بر تغییر  

افراد به دوره ی   بر  باور  این طریق می تواند  از  و  نوجوانی تأکید می شود 

اضطراب نوجوان تأثیر بگذارد.  عالوه بر آن در نظریه ی تحول مثبت نوجوانی 

بیشتر بر تحول مثبت، نقاط قوت و فرآیندهای انطباقی تأکید می شود)مستن،  

(. از منظر تحول مثبت نوجوانی نوجوانان زمانی بهتر پیشرفت می کنند  2014

کوفا می شوند که روابط سودمند متقابل با مردم و دنیای اجتماعی خویش  و ش

( با بررسی بافت و 2015(. ایوارسون و همکاران )2013برقرار کنند)هینز،  

محیط و تأثیر آن بر بهزیستی و تنیدگی دریافتند که ادراک محیط، به عنوان  

کند که با   عامل حمایتی، تنیدگی کمتر و بهزیستی بیشتر را پیش بینی می

 فرضیات تحول مثبت همخوانی دارد.  



 1401   پاییز، 67، شماره 17دوره                                های نوین روانشناختی                                                                               فصلنامه پژوهش 

 

164 

ش
صلنامه پژوه

ف
ی نوین روانشناختی، دوره 

ها
17

، شماره 
67

، پاییز 
1401

 

 

نوجوانان دختر    به  محدود  صرفا  که  بود  این  حاضر  پژوهش  محدودیت

  بیشتری  آتی  های پژوهش می شود پیشنهاد لذا. بود منطقه یک شهر تهران

  به   توجه  با.  شود  انجام  مختلف  های  نمونه  در  طولی  صورت  به  خصوص  به

دوره    مسئولین  به  حاضر  پژوهش  نتایج مشکالت  درگیر  اندکاران  ودست 

ی نوجوانی بهبود و درمان اضطراب در دوره   منظور  به  می شود  نوجوانی توصیه

  برنامه  و  آموزشی  و ارتقای سرمایه های روان شناختی در نوجوانان کارگاههای

برنامه   هایی را  نوجوانان  به  نوجوانی  مثبت  مؤلفه های تحول  ریزی  آموزش 

 کنند.
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