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خو است.ویعالوهبترایتندریافتتکتهتتداخال 

وکنترلرفتارهایبزهکارانه،عواملمرتبطبارفتارهتای

روانشناسیمثبتنگتر ،باعت افتزایشب زیستتیروانتی
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لداقلخوانتدنونوشتتنبودنتد.گتروهآزمتایشدر8

نتای پژوهشهانشانمیدهندترکیبیازآموزش،تغییر

جلسه90دقیقهایجلسا آموزشمثبتنگریشترکت

درمحتتیطوایجتتاداصتتاللا بتترایتغییتتررفتارهتتاو

کردندوبررویهردوگروهآزمایشوکنترل،قبتلاز
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س عمتدهایدارنتد.ازآنجتاییکتهبرختیمرالعتا 
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برارتقایکیفیتزندگیوکاهشافسردگی،اضررا ،

ارایهمیشتدودرابتتدایهترجلستهتکتالی و

خانگی

استرسنوجوانانبزهکارمؤثراست؟ 

مبال جلسهقبلبررستیمتیشتدمحتتوایجلستا و
خالصههرجلسهدرجدول()1ارایهشدهاست .


روش



روشپژوهشجامعهآماریونمونه:روشپژوهش



نیمتتهآزمایشتتیبتتاطتترحپتتیشآزمتتون-پت آزمتتونو



پیگیری(یکماهبعدازاتمامجلسا )بود.جامعهآماری



را41پستترستتاکندرکتتانوناصتتالحوتربیتتتشتت ر



زاهتتداندرستتال1392-1393تشتتکیلدادنتتد.نمونتته



گیریبهروشسرشماری1انجامشد؛یعنیهمتهجامعته




آماریبهعنوانگروهنمونهموردمرالعتهقترارگرفتنتد.



آزمودنیهابراساسنمرهآزمونافسردگی،اضررا و



استرس)DASS-21(2وکیفیتتزنتدگیبتهدوگتروه



همتاتقسی شدندودردوگروهآزمایش()21وکنترل



()20قرارگرفتهشدند.تمامینوجوانانکتانوناصتالح



وتربیتتتدارایجنستتیتمتتذکربودنتتدودارایستتواد




1 census
2 Depression Anxiety Stress Scale 21





تأثیرآموزشمثبتنگریبرکیفیتزندگی،افسردگی،اضررا واسترسبزهکاراننوجوان 57/


جدول ( )1خالصه ساختار و محتوای جلسات درمانی بر اساس پروتکل درمانی سلیگمن و همکاران ()2005
جلسات
جلسهاول 

محتوا و فعالیتهای هر جلسه

هدف

معارفهاعضا،ارایهتوضیحا درمورداهدافبرگزاریجلستا ؛

آمادهسازی 

گفتگودرموردنقا قو اعضاونوشتننقا قو
جلسهدوم 



صحبتدربارهنحوهاستتفادهازنقتا قتو درزنتدگیروزانتهو

شناساییتوانمندیهایشصصی 


یادداشت3رویدادمثبتدرزندگی 
جلسهسوم 

بح وگفتگودرموردسساسگزاری،ونوشتننامهسساسگزاریبه

ایجادهیجانمثبتوذکرنعمتها 


دوستان 
جلسهچ ارم  بح وگفتگودرموردتجربهلذ بردناززمانلالباتمرکزبر

لذ بردناززمانلالوامورخو درزندگی 

موضو زمانلال 
جلسهپنج 

بح وگفتگودرموردپاسخدهیسازندهوفعالوایجتادتعامتل

آموزشسبکپاسخدهیوب بودروابطبادیگران 

باسایرافراد 
جلسهشش 

گفتگتتودربتتارهویژگتتیهتتایشصصتتیتیوارزشهتتاییکتتهفتترد

افزایشامیدوهدفگذاری 

دوستدارددرآیندهاطرافیانبهاونسبتدهند .
جلسههفت 

گفتگودربتارهتوانتاییهتایمثبتتوشتیوهایکتهفتردمتیتوانتد

استفادهازتوانمندیهایبهشکلینوین 


تواناییهایشرابروزدهد 

جلسههشت 

گفتگودربارهمثبتاندیشیوانتصا یکتمرینمتوردعالقتهاز

هیجانهایمثبتومروریبرجلسا قبل 

افزایش

تمرینهایارایهشدهدرجلسا قبلوبح درآنزمینه 


ابتتزارستتنجش:پروفایتتلستتالمت1:ایتتنپرسشتتنامه

82درصتدبتهدستتآمتد.پرسشتنامهتوستطمیرشتتکار

توسطپارکرسون،بروهادوت ()1990بترایبررستی

()1392ترجمتتهشتتدهوروایتتیآنتوستتطچنتتدتتتناز

کیفیتتتزنتتدگینوجوانتتانستتاختهشتتد.ایتتنپرسشتتنامه

اساتیدروانشناسیبررسیشتدوآلفتایکرونبتا بترای

دارای17آیت است،کهدارای3بعدجسمی(-17،12

ابعادمصتل پرسشنامهبرروینمونه80نفتری،دربعتد

،)8روانتتی()14،13،5،4،3،1واجتمتتاعی(،7،6،2

سالمتجسمی90درصد،سالمتروانتی99درصتدو

،)16،15است.نمرهگذاریپرسشنامهبرایهرگز(،)0

ستتالمتاجتمتتاعی98درصتتدگتتزارششتتد.آلفتتای

گاهیوقتهتا()1وهمیشته()2استت.همچنتینجمتع

کرونبا دراینپژوهشبرایبعتدجستمی60درصتد،

نمرا دراینپرسشنامهبرایهرسهبعتدبتین0تتا100

برای بعدروانی83درصدوبرایبعدسالمتاجتماعی

است.مقدارضتری پایتاییبترایابعتادایتنپرسشتنامه

70درصدبهدستآمد .

توستتطپارکرستتونوهمکتتاران()1990بتتین60تتتا78

پرسشنامهافسردگی،اضررا ،استترس :2پرسشتنامه

درصدگزارشگردید.عالوهبترایتنآلفتایکرونبتا 

افستردگی،اضتررا ،استترسدرستال  1995توستتط

برایتمامیآیت ها(سالمتجسمی،روانیواجتماعی)

الویبوندوالویبوندت یهشتد.ایتنمقیتاس«اضتررا »،

درصدبودوبرایزیرمقیاسهتایستالمتجستمی

90

«افسردگی»«،استرس»دارایدوفرماستت .فترمکوتتاه

80درصد،سالمتروانی90درصد،سالمتاجتمتاعی

گویهاستکههریکازسازههتایروانتیرا

دارای21

1 Health Profile

)2 Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21
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توسط 7عبار متفاو ،موردارزیتابیقترارمتیدهتد.

تجزیهوتحلیلدادههایلاصلازایتنپتژوهشبته


نحوهپاستصدهیبتهصتور 4گزینتهایاستتکتهبته

وسیلهنرمافزارSPSS-16وبتااستتفادهازروشتحلیتل


صور خودسنجیتکمیلمتیشتود.دامنتهپاستخهتااز

کوواریان صور گرفت .


هیچوقتتاهمیشهمتغیراست.نمرهگذاریازصفرتتا

یافتهها

سهاست.الویبوندوالویبوند()1995به منظور ارزیابی
ویژگیهایروانسنجی این مقیاس،آن را بر روی یتک


نمونهشاملپسرانکانوناصالحوتربیتباگستتره

نمونه غیربتالینی  2914نفتری اجراکردنتد .پایتایی ایتن

سن18-12سالبودندکهدارایلداقلسوادخوانتدن

مقیاس توسطآلفایکرونبا بترای خترده مقیتاسهتای

ونوشتنبودنتد.میتانگینستنیگتروهآزمتایش15/23

افسردگی،اضررا و استترس در لتد قابتل قبتولی بته

سالوگروهکنترلبرابر14سالبود.وضعیتتحصیلی

ترتی 84،درصد 84درصدو91درصدبه دست آمد.

درلدسوادخواندنونوشتتنتتادیتسل بتود.بنتابراین،

روایتی مقیتتاسهتتایافستتردگی،اضتتررا ،استتترسبتا

9/5درصدآزمودنیهایگتروهآزمتایشو20درصتد

استتفاده از همبستتگی بتا نمترا  آزمتونهتاییکته بته

گروهکنترلدرسترحتحصتیلیبتیستواد9/5،درصتد

همزمان با آن اجراشده بودبهترتی برابربا78

گتتروهآزمتتایشو40درصتتدگتتروهکنتتترلدرستترح

درصد62،درصدو72درصدبود(کرافوردوهانتری،

تحصتتیلیابتتتدایی47/6،درصتتدگتتروهآزمتتایشو30

.)2003درمرالعهافضلی،دالور،برجعلیوومیرزمانی

درصدگروهکنترلدرسترحتحصتیلیستیکلو33/3

(،)1386آلفای محاسبه شده برای مقیاساضتررا 98

درصدآزمودنیهایگروهآزمایشو10درصدگتروه

درصتتد،مقیتتاس افستتردگی84درصتتدواستتترس93

کنترلدرسرحتحصیلیدیسل قرارداشتند .

صور

درصدبهدستآمد.آلفتایکرونبتا درایتنپتژوهش

برایتحلیلنتای ازتحلیلکواریان استتفادهشتد.

برایزیرمقیاسهتایافستردگی  85درصتد،اضتررا 


بتتدلیلافتتتآزمتتودنیدرمرللتتهپیگیتتری17،نفتتردر

82درصدوبرایاسترس80درصدبهدستآمد .

گروهآزمایشو12نفردرگتروهکنتترلبتاقیماندنتد.
جدول2نتای توصیفیمتغیرهایپژوهشرادرمرللته
میدهد .
پیشآزمون،پ آزمونوپیگیریرانشان 


جدول ( )2میانگین و انحراف معیار نمره ابعاد سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی (کیفیت زندگی) در مراحل
پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری
گروهها 


شاخص 

سالمتجسمی 





میانگین  انحرافاستاندارد 

سالمتروانی 

سالمتاجتماعی 

میانگین  انحرافاستاندارد  میانگین 

انحرافاستاندارد 

آزمایش 

پیشآزمون 

 20/11

 5/26

 25/35

 8/25

 30/23

 6/95



پ آزمون 

 19/94

 5/94

 34/82

 8/30

 38/05

 6/16



پیگیری 

 46/10

 4/45

 34

 9/70

 32/81

 9/89

کنترل 

پیشآزمون 

 22/15

 8/08

 28/61

 9/27

 31/15

 5/22



پ آزمون 

 17/15

 8/97

 28

 9/41

 32/46

 6/65



پیگیری 

 42/41

 2/15

 31/91

 11/14

 24/91

 7/60


تأثیرآموزشمثبتنگریبرکیفیتزندگی،افسردگی،اضررا واسترسبزهکاراننوجوان 59/


مرللهپ آزمونوپیگیریدرقیاسبتاگتروهکنتترل

نتای جدولنشاندادکهنمرههایمربتو بتهابعتاد

افزایشیافتهاست .

روانیوجسمی(کیفیتزندگی)درگروهآزمتایشدر


جدول ( )3کواریانس تأثیر آموزش مثبتنگری بر ابعاد کیفیت زندگی در مرحله پس آزمون و پیگیری
متغیر 



سالمت

پیشآزمون 

جسمی 
سالمت

شاخص 

سالمت

آزمون 
درمرللهپ 
آزمون 

پیشآزمون  درمرللهپیگیری 
پیشآزمون 

اجتماعی 

درمرللهپ 

پیشآزمون  درمرللهپیگیری 
پیشآزمون 

روانی 

مجمو 
مجذورا

درمرللهپ 
آزمون 

پیشآزمون  درمرللهپیگیری 

درجا 

میانگین

 آزادی  مجذورا



F

سرح

خرا 

اندازه

توان

معناداری  اثر  آزمون 

 90/58

1

 90/58

 404/38  6/04

 0/02

 0/66  0/18

 72/94

1

 72/94

 218/62  6/33

 0/02

 0/66  0/25

 377/95

1

 2124/34  4/80  377/95

 0/03

 0/56  0/15

 524/19

1

 1617/58  6/48  524/19

 0/01

 0/67  0/24

 223/16

1

 1132/28  5/32  223/16

 0/02

 0/60  0/16

 411/42

1

 21870  4/96  411/42

 0/03

 0/56  0/19



نتای جتدول3نشتانمتیدهتدکتهدرمرللتهپت 

میتتانگیننمتترههتتایابعتتادستتالمتجستتمی،روانتتیو

آزمتتوندرمیتتانگیننمتترههتتایابعتتادستتالمتجستتمی،

اجتمتتاعیبتتراثتترمداخلتتهمتغیتترمستتتقل(آمتتوزش

روانیواجتماعیبراثرمداخلهمتغیرمستتقل(آمتوزش

مثبتنگری)تفاو معناداریوجودداشتت(.)P≥0/05

مثبتنگری)تفاو معناداریوجتوددارد(.)P≥0/05و

وبهترتی 0/25ازتغییترا ستالمتجستمی0/24،از

بتتهترتی ت 0/18ازتغییتترا ستتالمتجستتمی0/15،از

تغییتترا ستتالمتروانتتیو0/19ازتغییتترا ستتالمت

تغییتترا ستتالمتروانتتیو0/16ازتغییتترا ستتالمت

اجتماعیبهوسیلهمتغیرمستقل(آمتوزشمثبتتنگتری)

اجتماعیبهوسیلهمتغیرمستقل(آمتوزشمثبتتنگتری)

قابلتبییناست .

قابلتبییناستت.عتالوهبترایتندرمرللتهپیگیتریدر


جدول ( )4میانگین و انحراف معیار نمره افسردگی ،اضطراب و استرس در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و
پیگیری
گروهها 



شاخص 


اضررا

افسردگی 

استرس 



انحرافاستاندارد 

میانگین  انحرافاستاندارد  میانگین 

انحرافاستاندارد  میانگین 

آزمایش 

پیشآزمون 

 10

 5/23

 7/29

 4/55

 7/58

 4/54



پ آزمون 

 3/17

 2/50

 2/82

 2/15

 3/88

 2/42



پیگیری 

 5/27

 2/76

 4/27

 3/06

 7/36

 2/97

کنترل 

پیشآزمون 

8

 3/27

 5/58

 2/42

 8/08

 4/33



پ آزمون 

 7/50

 3/08

 5/08

 2/99

 8/91

 3/65



پیگیری 

 7/09

 3/33

 4/63

 2/80

 7/36

 2/97
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مرللهپ آزمونوپیگیریدرقیاسبتاگتروهکنتترل

نتتتای جتتدولنشتتاندادکتتهنمتترههتتایمربتتو بتته

کاهشیافتهاست .

افستردگی،اضتتررا واستتترسدرگتتروهآزمتتایشدر


جدول ( )5نتایج تحلیل کواریانس تأثیر آموزش مثبتنگری بر افسردگی ،اضطراب و استرس در مرحله پس
آزمون و پیگیری
متغیر 

افسردگی 


پیش

درمرللهپ 

آزمون 

آزمون 

پیش
آزمون 

اضررا

درمرللهپیگیری 

پیش

درمرللهپ 

آزمون 

آزمون 

پیش
آزمون 

استرس 

شاخص 

درمرللهپیگیری 

پیش

درمرللهپ 

آزمون 

آزمون 

پیش
آزمون 

درمرللهپیگیری 

مجمو 
مجذورا

درجا 

میانگین

 آزادی  مجذورا

 70/33

 70/33

1

خرا 

F



 244/15  7/77

سرح

اندازه

توان

معناداری  اثر  آزمون 
 0/01

 0/76  0/22

 65/43

1

 65/43

 0/92  0/39  0/002  101/802  12/85

 49/46

1

 49/46

 0/66  0/18

 6/14

 2570

 0/02

 48/66

1

 48/66

 120/57  8/07

 0/01

 0/71  0/28

 76/81

1

 76/81

 306/32  6/77

 0/01

 0/70  0/20

 30/32

 30/32

1

 2/56

 1700

 0/12

 0/33  0/11


نتای جتدول5نشتانمتیدهتدکتهدرمرللتهپت 
آزمتتوندرمیتتانگیننمتترههتتایافستتردگی،اضتتررا و
استتتترسبتتتراثتتترمداخلتتتهمتغیتتترمستتتتقل(آمتتتوزش
مثبتنگری)تفاو معناداریوجوددارد(.)P≥0/05به
ترتی ت 0/76ازتغییتترا افستتردگی0/66،ازتغییتترا 

لالیبودکهآموزشمثبتنگرینتوانستهبودبهتفاو 
معناداریدرنمرههایپیگیریاسترسمنجرشود .


بحث
آموزشمثبتاندیشی شتامل؛ سرخوشتی،شتادی و

مثبتتت،هیجتتانهتتای مثبتتت،امیتتد و

اضتتررا و0/70ازتغییتترا استتترسبتتهوستتیلهمتغیتتر

شتتادمانی،خل ت

مستقل(آموزشمثبتنگری)قابلتبییناست.عالوهبتر

خشنودی از جمله عواملی هستند که موج

ایندرمرللهپیگیریدرمیانگیننمرههایافستردگیو


شادکامیافراد میگردد.هدفپژوهشلاضربررستی

اضتتررا بتتراثتترمداخلتتهمتغیتترمستتتقل(آمتتوزش

تتتأثیرآمتتوزشمثبتتتنگتتریبتترارتقتتایستترحکیفیتتت

مثبتتتتنگتتتری)تفتتتاو معنتتتاداریوجتتتودداشتتتت.


زنتتدگیوکتتاهشافستتردگی،اضتتررا واستتترسدر

(.)P≥0/05،P≥0/001وبتتهترتیتت 0/92ازتغییتترا 

نوجوانانکانوناصالحوتربیتبود.یافتههایپتژوهش

افسردگیو0/71ازتغییرا اضررا بتهوستیلهمتغیتر

نشانداد،آموزشمثبتنگریدرمرللهپ آزمونبتر

مستقل(آموزشمثبتنگری)قابلتبیتیناستت.ایتندر

کاهشافسردگی،اضررا واستترسوارتقتایسترح

ب زیستی و


تأثیرآموزشمثبتنگریبرکیفیتزندگی،افسردگی،اضررا واسترسبزهکاراننوجوان 61/

کیفیتتتزنتتدگی(بعتتدجستتمی،روانتتیواجتمتتاعی)و

شصصی،جستجویمعناوتعاملبرایزندگیبهکاهش

مثبتتتنگتتری

همچنتتیندرمتترللتتهپیگیتتریآمتتوزش

نشتتانگانافستتردگیمنجتترمتتیشتتود.بتتویلروهمکتتاران

برارتقایسرحکیفیتزنتدگی(بعتدجستمی،روانتیو

()2013دریافتندکهمداخال روانشناسیمثبتبربتاال

اجتماعی)وکتاهشافستردگیواضتررا متؤثربتوده

رفتنب زیستیروانیوجسمیمتؤثراستتوعتالوهبتر

است.امادرمرللهپیگیریدراسترستفاو معناداری

میکند.بررسی
اینبهکاهشنشانگانافسردگیکمک 

بیندوگروهآزمایشوکنترلمشاهدهنشد.نتتای ایتن

نتتتای تحقیقتتا نشتتاندادکتتهآمتتوزشروانشناستتی

پژوهشبتانتتای ستلیگمنوهمکتاران2005،؛دینترو

مثبتنگر،روشجدیدیازپتردازششتناختیوتنظتی 


چتتن2011،؛ستتینوهمکتتاران2011،؛پیزنتتت2011،؛

هیجانهارافراه متتیکنتتد؛مشتکال میتانفتردیو

بویلروهمکاران2013،؛ستناتوسوهمکتاران2013،؛

روانیراکاهشمتیدهد.عنصراساستتیمداخلتهروان


فرومن2009،؛روبر وهمکتاران2004،؛سترجنتو

درمانیمثبتنگرشاملآموزشمراجعانبترایهتدایت

مارجیت2014،؛الیتوسوهمکتاران2014،هماهنتگ

توجهشتانبتهستمتهیجانهتایمثبتتوایجتادمنتابع

است.نتای اینپژوهشهانشاندادکتهاستتراتژیهتای

مثبتاستت.بهعبارتی،افزایشهیجانهایمثبتمنجتر

روانشناسیمثبتنگرهمانندافزایشهیجانهتایمثبتت،

بهروشهایسازگارانهترپاستخبهموقعیتهایدشوار

توسعهنقا قو شصصیبهکاهشنشانگانافسردگی،

میشود.درن ایت،اینامربهافزایشکیفیتزنتدگیو

اضتتررا ،استتترسوهمچنتتینارتقتتایستترحکیفیتتت

هیجانهایمنجرخواهدشد .

کاهشنشانگانمنفی

میشود .
زندگیمنجر 

میتوانچنیناستتنبا نمتود
براساسنتای پژوهش  

نتتتتای پتتتژوهشدینت تروچتتتن()2011وستتتینو

کهآموزشمثبتنگریبهمنظورتقویتوب بودارتبا 

همکاران()2011نشاندادکهآموزشمثبتتنگتریبتر

مثبتباخود،ارتبا مثبتبتادیگترانوزنتدگیونیتز

ارتقتتایستترحکیفیتتتزنتتدگینوجوانتتانمتتؤثراستتت.

افتتزایشعتتز نف ت متتیتوانتتدکمتتککننتتدهباشتتد.

سینگووونگ()2011نشان دادندافرادی که گرایش

مثبتنگری،فترد
همچنینآموزشم ار خوشبینیو 

به تمایال بدبینانهدارند ،میزان قابل توج ی از استرس

کندتاتجربههتایمثبتتوختو ختودرا

راتشوی می

را دارا هستند کهن ایتا به بیماری جستمانی و خستتگی

بازشناسدونقشآن ارادرافزایشوارتقایالترامبته

هیجانی وذهنی آنان منجر متیشتود.استکوالر()2012

خودودیگرانوعز نفت بازشناستد.آن تاهمچنتین

درپژوهشخودگزارشنمودکهروانشناستیمثبتتبتا

میآموزنتدتتادرج تان،موضتعیفعتالاتصتاذکننتدو

تمرکتتزبتترهیجتتانهتتایمثبتتت،ویژگتتیهتتایمثبتتتو

زندگیخودراشصصاشکلدهند.عالوهبراین،نتتای 

موقعیتهای مثبتیکوسیلهخو براییکزنتدگی


اینپژوهشنشاندادکهدرمرللهپیگیتریدرکتاهش

خو است.ویعالوهبرایتندریافتتکتهمتداخال 

استرسبیندوگروهآزمایشوکنترلتفتاوتیمشتاهده

روانشناسیمثبتنگتر ،باعت افتزایشب زیستتیروانتی

نشتدکتهممکتناستتایتتنامترناشتیازشترایطویتتژه

میشود.سناتوسوهمکاران()2013درپژوهشختود

نوجوانتتاندرکتتانوناصتتالحوتربی تتشتتاملزنتتدگی

نشاندادنتدکتهاستتراتژیهتایروانشناستیمثبتتنگتر

یکنواختتت،محتتدودبتتودنروابتتطاجتمتتاعیومحتتروم

همانندافزایشهیجانهایمثبت،گستترشنقتا قتو 

بودنازلمایتومحبتوالدینباشد.بنابراینبتهنظتر
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میرسدب تراستتآمتوزشمثبتتنگتریبتهنوجوانتان


میرشتتکار،ف.)1392(.بررستتیتتتاثیراشتتتغالمتتادران

کتتانوناصتتالحوتربیتتتهمتتراهبتتاتغییراتتتیدرستتبک

برکیفیتتتزنتتدگی،انگیتتزهپیشتترفتوفرستتودگی

آموزششیوههایمقابلهباشرایطپراسترسو

زندگیو

تحصیلیدانشآموزاندخترنوجواندانشتگاهآزاد

افسردگیباشدتانتای پایدارترباشد .

استتالمی.پایتتاننامتتهکارشناستتیارش تد،دانشتتکده

ازمحدودیتهایپژوهش،افتآزمودنیها،تعتداد

ک ت لج ت نمونتتهوهمچنتتین،محتتدودنمتتودنجامعتته
آمتتاریبتتهپستترانکتتانوناصتتالحوتربیتتتش رستتتان
زاهدانبود .
واستتترس،

دورههای آمتوزش مثبتتنگتریبترایمربیتانودستت

انتتدرکارانمراکتتزکتتانوناصتتالحوتربیتتتنوجوانتتان
برنامهریزیشود.عالوهبراینآموزشوم ار مثبتت
اندیشیبتهصتور یتکبرنامتهمتنظ درکتانوناجترا
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Abstract
The aim of the present study was to investigate the effectiveness of positive thinking
training on quality of life and reduction of depression, stress and anxiety in delinquent
boys of Zahedan Juvenile Correction and Rehabilitation Center (ZJCRC). Method of
this research was a quasi-experimental with a design of pretest- posttest- follow up test
and with a control group. The sample comprised of 29 boys (17 subjects in experimental
group and 12 in control). Method of sampling was the census. That is, all of statistical
population were be studied as sample group. Positive thinking training was conducted
on the experimental group during 8 sessions with 90 minutes. After the last session the
post-test, was conducted and one month after it, the follow-up test. For data gathering,
the Quality of Life of Parkerson, Broadhear & Tse et al. and the Depression, Anxiety
Stress of Lovibond & Lovibond were used. The results of co-variance analysis showed
that the positive thinking training effected on reducing of depression, stress and anxiety
and increasing quality of life. Therefore, in regard to effectiveness of positive thinking
training on reducing of depression, stress and anxiety and increasing quality of life, it is
recommended for Juvenile delinquent trainers to use of the positive thinking training for
increasing quality of life and reducing of depression, stress and anxiety in these
juveniles.
Keywords: positive thinking, quality of life, depression, anxiety, stress, juvenile.
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