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 چکیده
دختر انجام  آموزاندانشي مثبت و منفی گروهی از هاجانیهي شناختی، مقابلۀ فعال و هایابیارزي بر آورتابن پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامۀ آموزش یا

در دو گروه آزمایش و کنترل قبل و  ساله12دختر  آموزدانش 32ري، یبا گروه کنترل و همراه با پیگ آزمونپسـ  آزمونشیپی با طرح تجربشد. در این پژوهش 
، شوارزر، جاکوبیک، گلسنیگرمقیاس مقابلۀ فعال ( )،2005(رویلی، رویش، جاریکا و واگن، سنجش ارزیابی تنیدگی  دنظرشدةیتجدنسخۀ بعد از آموزش به 

ساعته جلسه یک 10پاسخ دادند. در ) 2003ي متمایز (فردریکسون، تاگادي، واگ و الرکین، هاجانیهمقیاس  دنظرشدةیتجدنسخۀ  ) و1999فیکسنبام و تابرت، 
ي و چندمتغیري نشان داد که در ریمتغتکي آماري تحلیل کوواریانس هاروشی به شیوة گروهی براي گروه آزمایش اجرا شد. نتایج رواني آورتاببرنامۀ آموزش 

ي مثبت و در کاهش ارزیابی شناختی مبتنی هاجانیهي شناختی سازشی، راهبرد مقابلۀ فعال و هایابیارزي در افزایش آورتابو بلندمدت برنامۀ آموزش  مدتاهکوت
ي از طریق تقویت راهبردهاي تفکر آورتابکه برنامۀ آموزش  دهدیمنشان  ین بررسی، نتایج ادرمجموعبود.  مؤثردختر  آموزاندانشي منفی هاجانیهبر تهدید و 

 است. مؤثري روانی فراگیران به طور تجربی سازمنیافردي، در تحقق ایدة ي رابطۀ بینهامهارتي سازیغنمثبت، راهبردهاي سازشی مدیریت هیجان و همچنین 

ي مثبت و منفیهاجانیهي، مقابلۀ فعال، آورتابي شناختی، برنامۀ آموزش هایابیارز: يدیکل هايواژه

Abstract 
he purpose of this study was to examine the effectiveness of resilience education program on girl students ‘cognitive 
appraisals, proactive coping and positive and negative emotional experiences. In this true-experimental study with pretest-

posttest control-group design in company with follow up stage, 32 girl students aged 12 year olds in experimental and control groups 
responded to the Stress Appraisal Measure-Revised (Rowley, Roesch, Jurica & Vaughn, 2005), the Proactive Coping Inventory 
(Greenglass, Schwarzer, Jakubiec, Fiksenbaum & Taubert, 1999) and the Modified Differential Emotions Scale (Fredrickson, Tugade, 
Waugh & Larkin, 2003). The experimental group received 10 resilience training sessions (1 hours a session). The results statistical 
procedures of multivariate and univariate covariance analysis indicated that resilience education program was effective in increasing 
challenging and resource appraisals, proactive coping strategy and positive emotions and in decreasing threat appraisal and negative 
emotions in short term and long term. These findings suggest that resilience training program by increasing positive thinking 
strategies, adaptive emotional management skills and interpersonal relationships skills enrichment could result in mental 
immunization in students. 

Keywords: cognitive appraisals, positive and negative emotions, proactive coping, resilience education program 
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 مقدمه
ي پژوهشی موجود با تأسی از هاتالشمرور مجموعه  

، نشان نگرمثبتی شناسرواني مفهومی جنبش فکري هاآموزه
ي این نهضت، در هايریگجهتکه ضرورت استفاده از  دهدیم

قلمروهاي مطالعاتی متفاوت مانند مداخالت بالینی/آموزشی، همواره 
سلیگمن، ارنست، گیلهام، در کانون توجه پژوهشگران بوده است (

که ي مطالعاتی منتخب هاعرصه. یکی از )2009لینکینس،  رویچ و
ی شناسرواني تبیینی هاتیظرفاخیراً به طور خاص براي نمایش 
ي پژوهشی هاتالشبه  مندعالقهمثبت در کانون توجه پژوهشگران 

است. ایدة » مثبت شروپروآموزش« ي قرار گرفتهاچندرشته
این است که  مثبت وپرورشآموزشزیربنایی در جنبش نوپاي 

، فقط به بُعد رشدیافتگی کمی و »پیشرفت«گسترة معنایی مفهوم 
گیران در قلمروهاي اتجهیز بیش از پیش خزانۀ دانش فنی فر

. به بیان دیگر، ضرورت اندیشیدن به ابعاد شودینممختلف محدود 
ي تحصیلی و تمرکز بر هاتیوقعمغیرکمی تحقق پیشرفت در 

پربارسازي یا «، »ي مثبتهاجانیهتقویت «موضوعاتی مانند 
تعمیق ذخیرة منابع «و » يفردنیبي تعامالت هامهارتي سازیغن

ی معنایی مفهوم پیشرفت را سبب شده افتگیوسعتزمینۀ » يامقابله
و  ؛ برانواسر، گیلهام2012فورگارد و سلیگمن، ؛ 2014است (داود، 

؛ اُنگ، 2006؛ کاتالی، چاپلین، گیلهام، ریویچ و سلیگمن، 2009کیم، 
). بنابراین، گروهی از 2006برگیمن، بیسکانتی و واالس، 

ي روانی سازمنیاپژوهشگران با هدف کمک به تحقق ایدة 
ي آموزشی مانند برنامۀ هابرنامهفراگیران بر ضرورت استفاده از 

؛ منصوري، شکري، 2014یگران، ي پنسیلوانیا (پنگ و دآورتاب
؛ شکري و دیگران، 1393، نژادیمیرحپورشهریار، پوراعتماد و 

(سلیگمن، رشید و پارکس، 1نگرمثبتي درمانگرروان)، 1393
(وانگ و دیگران، » 2شاهزادة کوچک افسرده است«)، برنامۀ 2006
و بهزیستی  3)، برنامۀ آموزش راهبردهاي مدیریت اضطراب2012
ی استرالیایی: برنامۀ نیبخوش)، 2010(تومبا و دیگران،  4درمانی
(رونی، حسن، کانی، رابرتس و نسا،  5ي تفکر مثبتهامهارت
؛ کالیر و 2014(داوود،  6محورمدرسهي امداخلهي هابرنامه)، 2013

؛ نیل و کریستنسن، 2009 و دیگران، ؛ رونی2010کریستنسن، 
                                                                                                                                                                              

1. positive psychotherapy  
2. The Little Prince is Depressed (LPD)  
3. anxiety-management strategies training program  
4. Well-Being Therapy (WBT)  

آموزي اسنادي (شکري، گشتاسبی، شریفی، برنامۀ باز)، 2009
ي و آبادفتح؛ گشتاسبی، شکري، 1395، نژادیمیرحي و آبادفتح

؛ 2008ي (استینهارت و دالبیر، آورتاب)، آموزش 1396شریفی، 
ي رابطۀ هامهارتي سازیغن)، 2014آنگر، راسل و کانلی، 

یی (کلري، جوخودنظم) و توانمندسازي 2010ي (دساي، فردنیب
 اند. ردهک) تأکید 2017ویالردي و اشنایدمن، 

 7هاجانیه با شواهد تجربی، نظریۀ ارزیابی بدون شک، همسو 
)، با تأکید بر قلمروهاي مفهومی شامل پیشایندها، 1999(الزاروس، 

و پسایندها، پدیدایی تجارب هیجانی را در رویارویی با  گرهایانجیم
 هاجانیه. به طور کلی، در نظریۀ ارزیابی و کندیممطالبات تبیین 

توان یي تجارب هیجانی را مریگشکلکه نقطۀ آغاز  شودیمتأکید 
. درکبا تمرکز بر نقش تفسیري فرایندهاي ارزیابی شناختی مشخص 

عاقب الگوي ارجحی از تفسیرهاي در این چهارچوب مفهومی، مت
. بنابراین، ابدییمي نیز معنا امقابلهشناختی، ادراك از منابع 

ي شناختی ارجح از طریق فراخوانی الگوي مشخصی از هایابیارز
ي وي اثر امقابلهی ادراك فرد از منابع نیبشیپتجارب هیجانی، در 

، پس از تعیین الگوي ارجحِ رویارویی با تجارب تینهاگذارد. در یم
ي ورکنشانگیزانندة فراروي، در محدودة مفهومی پسایندها، 

شده . البته در مدل مفهومی پیشنهادشودیمی فرد معنا شناختروان
دربارة فرایند مقابله، به منظور تصریح تمایز غیرقابل انکار در الگوي 

ش تبیینی گروه وسیعی از منابع ارجح مواجهه با تجارب منفی، بر نق
ـ به مثابه ي مانند حمایت اجتماعی ادراكفردرونبـفرديدرون شده 
ي شخصیتی ـ به مثابه عامل هارگهي موقعیتی ـ و امقابلهمنبع 

 ). 1999؛ الزاروس، 2001نیز تأکید شده است (بندورا،  فردي ـ
ي مفهومی غالب در مدل فرایندي مقابله، ریگجهتبر اساس  

يِ الگوي فرایندي پیشایندها و پسایندهاي اچرخهدر نظام 
طور مواجهه با تجارب انگیزاننده، به ي رفتاري منتخب درهانهیگز

ي منتسب به تجارب هااندازهگریزناپذیري بخشی از پراکندگی 
شرفت از طریق عوامل ي پیهاتیموقعهیجانی مثبت و منفی در 

ي شناختی قابل تبیین هایابیارزشناختی مانند اسنادهاي علّی و 
). طبق 1395؛ داودوندي و شکري، 2007است (شوارزر و کنول، 

دیدگاه الزاروس، فرض غالب در نظریۀ ارزیابی آن است که افراد 

5. Aussie Optimism: Positive Thinking Skills Program 
(AOP-PTS)  
6. school-based intervention programs   
7. theory of appraisal of emotions 

1. positive psychotherapy  
2. The Little Prince is Depressed (LPD)  
3. anxiety-management strategies training program  
4. Well-Being Therapy (WBT) 

 5. Aussie Optimism: Positive Thinking Skills Program 
(AOP-PTS)  
6. school-based intervention programs   
7. theory of appraisal of emotions 
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به طور باثبات رابطۀ خود را با محیط بر اساس معانی ضمنی آن 
). 1999(الزاروس،  کنندیماي بهزیستی خویش، ارزیابی رابطه، بر
را از طریق فرایندهاي ارزیابی شناختی انجام  هایابیارزشافراد این 

. طبق دیدگاه الزاروس، ارزیابی شناختی آن دسته از دهندیم
فرایندهاي ارزیابی است که بین مواجهه با رویدادها و واکنش به 

. فرد از طریق این فرایندهاي شناختی اهمیت کندیممداخله  هاآن
. به بیان کندیمآنچه را اتفاق افتاده، براي بهزیستی خویش، ارزیابی 

دیگر، ارزیابی در تعیین اهمیت فردي مواجهه با رخدادها براي 
) اشاره 2001). الزاروس (1999بهزیستی اثرگذار است (الزاروس، 

ت که در فراخوانی تجارب که ارزیابی شناختی فرایندي اس کندیم
 . شودیمهیجانی الزم و کافی تلقی 

ي شناختی هایابیارز)، 1985در الگوي فولکمن و الزاروس ( 
است. ارزیابی اولیه  1ي اولیه و ثانویه و ارزیابی مجددهایابیارزشامل 

. کندیماشاره  زاتنیدگیبه میزان تنیدگی فرد در مواجهه با موقعیت 
شناختی اولیه یک موقعیت ممکن است به صورت ي هایابیارزدر 

ارزیابی شود. رخدادهایی که به صورت  زاتنیدگیغیرمرتبط، مثبت یا 
ي مفید، هاگروهدر درون یکی از  شودیمارزیابی  زاتنیدگی
. وقتی تنیدگی ردیگیمفقدان قرار /، تهدیدآمیز و آسیبزیانگبرچالش

ي مبتنی بر گریز یا هاپاسخبه جاي تشویق ارگانیزم به انتخاب 
ي فعاالنه و مبتنی بر هايریگموضعي انفعالی، با اخذ هاواکنش

رویارویی با شرایط انگیزاننده همراه شود، وابسته به موقعیت و 
. در ارزیابی چالشی فرد تجربۀ عامل شودیمارزیابی  زیانگبرچالش
ی پیشرفت و نیبشیپا به صورت فرصتی براي تأیید خود، خطر ر

. موقعیت به صورت خوشایند، مهیج کندیمتسلط و رشد فردي تلقی 
و فرد در مواجهه با مطالبات موقعیتی،  شودیمو انگیزاننده ارزیابی 

امیدوار، مطمئن و مشتاق است. وقتی فرد خود را در خطر احساس 
. شودیمدان آتی باشد، تهدید مشاهده کند و منتظر وقوع آسیب یا فق

هاي جسمی یا درد و آسیب به ارزیابی مبتنی بر آسیب و فقدان
که در . با وجود آنکندیمتهدیدشدگی حرمت خود فردي اشاره 

ي هاراهارزیابی آسیب تصویر فرد از آینده منفی است، او همچنان 
. فرد با استفاده از کندیم وجوجستتسلط بر موقعیت مورد نظر را 

ي خود براي حصول به نتیجۀ مثبت، دربارة امقابلهي هاتیظرف
. کندیمموقعیت و به تبع آن بازیابی بهزیستی فردي خود تالش 

                                                                                                                                                                              
1. reappraisal 
2. Schwarzer 

ي امقابلهي هاتیظرفبنابراین تهدید ویژگی نسبی هماهنگی بین 
فقدان، ي محیط است. در تجربۀ آسیب/زابیآسشده و ابعاد ادراك

شامل  هابیآسیی براي فرد اتفاق افتاده است. هابیآساین پیش از 
آسیب یا فقدان افراد ارزشمند، اهداف مهم، خودارزشی یا موقعیت 
اجتماعی است. بر این اساس فرد به جاي تالش براي تغییر محیط 

 ).1999(الزاروس،  شودیمدر احساسات درماندگی غرق 
. شودیمثانویه منعکس  يهایابیارزي اولیه از طریق هایابیارز 

براي مواجهه  دردسترسي امقابلهي هاانتخابي ثانویه به هایابیارز
ادراك  یي ثانویه به معنهایابیارزبا تنیدگی اشاره دارد. به بیان دیگر 

ي موجود براي رویارویی با مطالبات موقعیتی امقابلهفرد از منابع 
است. فرد به منظور انطباق مجدد با شرایط و ایجاد تعادل مجدد 
بین خود و محیط، توانایی، حمایت اجتماعی و منابع دیگر را ارزیابی 

ي تحصیلی، تجربۀ شایستگی وابسته به هاتیموقع. در کندیم
الیف اهمیت بسیار دارد. نیاز براي مواجهه با تکتکلیف یا دانش پیش

ي شناختی اولیه و ثانویه هیچ ترتیب زمانی ثابتی هایابیارزبراي 
ي شناختی اولیه و ثانویه به یکدیگر وابسته هایابیارزوجود ندارد. 

نقل از  1998( 2. شوارزرشودیماست و اغلب در یک زمان دیده 
ي اهیابیارزکه به جاي اصطالحات  کندیم) تأکید 1388شکري، 

ارزیابی «ترتیب استفاده از اصطالحات شناختی اولیه و ثانویه، به
 یاست. ارزیابی مجدد به معن ترمناسب» 4ارزیابی منبع«و » 3مطالبه

تغییر در ارزیابی بر اساس اطالعات جدید از محیط و فرد و وجه 
تمایز ارزیابی مجدد از ارزیابی فقط این است که ارزیابی مجدد پس 

 ). 2001(الزاروس،  شودیمقبلی پدیدار از ارزیابی 
ی سالمت بر شناسروان يهایدر دهۀ گذشته، در قلمرو بررس 

ش یچنین، با افزانقش محوري مفهوم مقابله تأکید شده است. هم
ی مثبت، توجه بر حوزة شناختروانآورد ضرورت تأکید بر روي

ویژه توسعۀ مفاهیم مقابله اهمیت یافته ي انسان و بههايتوانمند
ي سنتی مقابله و مدل هامدلاست. بر این اساس، درك تمایز بین 

ار دارد و پژوهشگران با هدف تصریح یمقابلۀ فعاالنه اهمیت بس
تأکید  نگرندهیآمنطق زیربنایی مفهوم مقابلۀ فعال بر مقابلۀ مثبت و 

؛ 2004؛ فولکمن و موسکوویتس، 2010(برانن و فیست،  اندکرده
 ). 2006، گلسنیگر
آورد سنتی مقابله، عمدتاً از طریق مبتنی بر روي يهایبررس 

3. demand appraisal 
4. resource appraisal 
1. reappraisal 
2. Schwarzer 

3. demand appraisal 
4. resource appraisal 
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دهندة تنیدگی افراد در تمرکز بر تحلیل روشمند راهبردهاي کاهش
اکنون و گذشته مشخص و بنابراین،  زیبرانگچالشمواجهه با وقایع 

ي هاتیموقعها به فرایند چگونگی مواجهۀ افراد با یدر این بررس
آورد، مفروضۀ اصلی شود. در این رويیتوجه م هاآنمنفی زندگی 

در  زاتنیدگیي هاتیموقعاین است که افراد به دلیل رویارویی با 
معرض مخاطرات و پیامدهاي منفی متفاوت هستند. طبق دیدگاه 

، شوارزر، جاکوبیک، فیکسنبام گلسنیگر)، 2002شوارزر و تابرت (
 زاعیت تنیدگی) از آنجا که موق2002( گلسنیگر) و 1999و تابرت (

گونه تالش براي کاهش اثرات منفی آن اخیراً به وقوع پیوسته، هر
 . شودیمرخداد منفی، به پدیدایی مفهوم مقابلۀ واکنشی منجر 

ي مقابلۀ سنتی بر ماهیت واکنشی هامدل، چون درمجموع 
ي هادگاهیدکند، از شمول موضع مبتنی بر اخذ یممقابله تأکید 

 ماندیمناب از وقایع منفی، آسیب یا فقدان) باز (اجت مدارانهندهیآ
وجه تمیز  نیترمهم). این 2008(آبراهام، کانر، جونس و اُکانر، 

مفاهیم مقابلۀ فعاالنه و سنتی است. در مقایسه با مقابلۀ سنتی، در 
مقابلۀ فعال افراد بیشتر بر آینده متمرکز هستند. آینده شامل 

نیست  دکنندهیتهداما این موارد  ، خطرات و مطالبات است،هافرصت
و  گلسنیگر( شودیمبه مثابه چالش ارزیابی  هايدشوارو این 

). مقابلۀ فعاالنه به مثابه مدیریت 2002، گلسنیگر؛ 1999دیگران، 
 شودیمهدف و مقابلۀ سنتی به مثابۀ مدیریت خطر ارزیابی 

). در مقابلۀ فعاالنه در 2009؛ شوارزر و کنول، 2002، گلسنیگر(
 ترفعاالنهمقایسه با مقابلۀ سنتی، شیوة مواجهۀ افراد با مشکالت 

و  زیانگبرچالشي هاتیوقعماست. در مقابلۀ فعاالنه فرایند مقابله با 
را از طریق محقق ساختن اهداف، ممکن  دشوار زمینۀ رشد فردي

تنها . بنابراین، در مقابلۀ فعاالنه در مقایسه با مقابلۀ سنتی نهسازدیم
ند، کیي استفاده مترنهفعاالفرد در مواجهه با مشکالت از روش 

سنتی  بلکه این روش به دلیل خاستگاه انگیزشی خود از روش
 ). 2002، گلسنیگراست ( ترمثبت

) انواع 2001، 2000طبق نظریۀ مقابلۀ فعاالنۀ شوارزر ( 
زمانی نسبت به مطالبات و  اندازچشمي مقابله بر اساس هاروش

. در شودیماهمیت ذهنی وقوع یک رویداد از یکدیگر تفکیک 
ي مفهومی متمرکز بر اهمیت واکنشی مقابله، هاچهارچوبمقایسه با 
نظري به  يکردهایروزمانی در ایجاد موازنه بین  اندازچشمتوجه به 

). 2008ار دارد (شوارزر و السزیسکا، یمفهوم مقابله اهمیت بس
) چهار نوع مقابله شامل 2001) و شوارزر (2003شوارزر و کنول (

یشگیرانه و مقابلۀ فعاالنه را مقابلۀ واکنشی، مقابلۀ انتظاري، مقابلۀ پ
زمانی زمان  اندازچشم. در مقابلۀ واکنشی کنندیماز یکدیگر متمایز 

اخیراً رخ داده است، بنابراین،  زاتنیدگیحال و گذشته است و موقعیت 
و براي کاهش پیامدهاي  دهدیمفرد به رویداد مهم واکنش نشان 

محتمل به رخداد . پذیرشِ موقعیت واکنش کندیممنفی آن تالش 
). تفاوت 2001؛ شوارزر، 2009، 2003منفی است (شوارزر و کنول، 

زمانی  اندازچشماصلی بین مقابلۀ واکنشی و مقابلۀ انتظاري به 
زا هنوز اتفاق . در مقابلۀ انتظاري رخداد تنیدگیشودیممربوط 

رخداد مهم در آیندة  و اد استیفتاده، اما احتمال وقوع آن بسیار زین
؛ شوارزر، 2009، 2003افتد (شوارزر و کنول، یزدیک اتفاق من

). در مقابلۀ پیشگیرانه افراد براي وقوع رخدادهاي غیرمتعارف 2001
 شوندیمدر زندگی، مانند از دست دادن کار، بیماري و بالیا آماده 

، 2003ا نه (شوارزر و کنول، یکه ممکن است در آینده رخ بدهد 
ست که فرد مقابلۀ فعال به این معنا ).2001؛ شوارزر، 2009
، تالش کوشدیمیابی به اهداف آتی است، براي دست مدارهدف

منابع عمومی خود را وسعت بخشد و از این طریق براي  کندیم
به استفاده  مندعالقه. افراد شودیمآماده  هاچالشمقابلۀ اثربخش با 

یابی به اهداف زندگی از مقابلۀ فعاالنه منابع اجتماعی را براي دست
نند. منابع اطالعاتی و هیجانی براي مواجهۀ کیشناسایی و استفاده م

، 2003فعاالنه با رخدادها اهمیت یکسان دارد (شوارزر و کنول، 
 ). مقابلۀ فعاالنه و پیشگیرانه اساساً با2002، گلسنیگر؛ 2009

. تنها تفاوت این دو شوندیمی مشخص مشابهاستفاده از رفتارهاي 
نوع مقابله در این است که مقابلۀ پیشگیرانه از طریق ارزیابی مبتنی 

. شودیمبر تهدید و مقابلۀ فعاالنه از طریق ارزیابی چالشی مشخص 
 شودیمبرانگیخته  هاچالشدر مقابلۀ فعال، فرد براي رویارویی با 

؛ شوارزر و 2008؛ شوارزر و السزیسکا، 2002تابرت،  (شوارزر و
که بین  دهدیممختلف نشان  يهای). نتایج بررس2009کنول، 

راهبردهاي مقابلۀ فعاالنه با سرزندگی، رضامندي از زندگی، سطوح 
ی، خودکارآمدي شغلی و بهزیستی نیبخوشافسردگی،  ترنییپا

ۀ منفی وجود دارد رابطۀ مثبت و با فرسودگی شغلی و خشم، رابط
 ).2005، گلسنیگر؛ اسکال و 2006، گلسنیگر(
ف شده (داماسیو، یي پویا تعرهانظامه در کطور جان، همانیه 

ي هاستمیرسیزي از الفهؤچندمفرایند هماهنگ و  ی) نوع2004
ي اچهرهفیزیولوژیک شامل فرایندهاي عاطفی، شناختی، انگیزشی، 

و فرایندهاي فیزیولوژیک پیرامونی هستند. در این نظام، فرایندهاي 
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. براي شوندیمبسیار بااهمیت تلقی  هاجانیهعاطفی براي تجربۀ 
ي مربوط به هیجان اضطراب شامل احساس ناآرامی هامؤلفهمثال 

ی (مولفۀ شناختی)، انگیزش نگرانعاطفی)، و عصبی بودن (مولفۀ 
ي سازفعالي اضطرابی و اچهرهاجتنابی (مولفۀ انگیزشی)، بیانگري 

، 2005، 2004، 2001فیزیولوژیک پیرامونی است. فردریکسون (
) نظریۀ بسط و ساخت 2005) و فردریکسون و برانیگان (2009

ي هامدلرا با هدف تصریح نابسندگی توان تفسیري  1هیجان مثبت
که تمرکز  کندیمسنتی هیجان توسعه دادند. فردریکسون تأکید 

عملی معین متعاقبِ یک تجربۀ هیجانی، فقط  يهاصرف بر گرایش
ي منفی در هاجانیهي کُنشی هایژگیوبراي به تصویر کشیدن 

و کوهن  فریدریکسون )،2013افراد مفید است. فردریکسون (
به ) 1395( زادهشهاب) و مرادي، باقرپور، حسنوند، رضاپور و 2008(

منظور تبیین ویژگی کارکردي تجارب هیجانی مثبت بر نقش این 
. عالوه بر این، کنندیمدر بسط خزانۀ تفکر ـ عمل تأکید  هاجانیه

مثبت از  هايیجانهکه  دهدیمخی از مطالعات نشان نتایج بر
؛ 2004طریق فراخوانی الگوهاي شناخت فعال (فریدریکسون، 

 2)، تفکر منعطف و فراگیر2005ساتویک، ویتیلینگام و چارنی، 
؛ کامپتون، ویرتز، پژومند، کلوس و 2003(بالتی، گاشکی و کول، 

(فیلیپس،  3)، تفکر خالق2004؛ دریسباخ و گاشکی، 2004هیلر، 
)، تفکر 2007راوي، هیرش و آندرسون،  ؛2002بال، آدامز و فراسر، 
) و تفکر سطح 1991(آیسن، روزنبیگ و یونگ،  4منسجم و یکپارچه

) در افزایش سطح 2011(پیونی و آیسن،  5روندهیشپباال و 
هاي مثبت یجانهي افراد و به تبع آن افزایش رضامندي و ورکنش

 اهمیت دارد.  هاآندر 
ن پژوهش یۀ منتخب در امرور شواهد تجربی مرتبط با مسئل 

ي آموزشی مبتنی بر تقویت هابرنامهکه استفاده از  دهدیمنشان 
ن یي در فراگیران اساساً بر استفاده از چنامقابلهي هامهارت

براي مشارکت در  فرصتایجاد  ؛بوده است یراهبردهایی مبتن
 سؤالي مختلف (مثالً تحریک حس کنجکاوي و طرح هاتیفعال
از  نگرانهواقعي درس)، طراحی و حفظ انتظارات هاکالسدر 

، ایجاد جو حمایتی و مبتنی بر مراقبت و همچنین آموزاندانش
ي، افزایش فردنیبتالش براي اعتمادآفرینی در بافت تعامالت 

                                                                                                                                                                              
1. broaden-and-build theory of positive emotions  
2. flexible and inclusive thinking  
3. creative thinking  
4. integrative  

براي تجربۀ  هاآنتمایالت سازگارانه در فراگیران با هدف کمک به 
، تعیین آموزاندانشبا معلمان و  بخشتیرضاروابط ایمن و 

ي هامهارتهنجارها و قوانین رفتاري براي فراگیران و آموزش 
ي ارتباطی و توانایی حل مسئلۀ اجتماعی هامهارتاجتماعی مانند 

؛ هندرسان و 2014پذیرش و تعهد (پنگ و دیگران،  تیدرنهاو 
ی، آغاجقره؛ 2009؛ جیوانی و النا، 1999فر، ؛ کامپ1996میلستین، 

) 2003). عالوه بر این، استرنبرگ (1395و ادیب،  آذریفتحواحدي، 
بر ضرورت چگونگی حل  6»آر دیگر3برنامۀ آموزش «با پیشنهاد 

ي فراگیران، با تمرکز بر یادگیري فردنیبمشکالت فردي و  مؤثر
رده کي، تأکید ریپذتیمسئولي و آورتابي استدالل، هامهارت

تأکید  7یالمللنیبي آوتابچنین، در طرح پژوهشی است. هم
ي فراگیران نیازمند آورتابگونه تالش براي افزایش که هر شودیم

توانمندي فردي خود را بشناسند (احساسات،  هاآنآن است که 
 هامل استفادکو باورهاي فردي)، منابع بیرونی به طور  بازخوردها

ي ارتباطی و هامهارتی) و شدگحفاظت(توسعۀ ایمنی و احساس 
توانایی حل مسئلۀ اجتماعی خود را تقویت کنند (خالقیت، 

 ).2014طبعی، ایستادگی و تعامل) (پنگ و دیگران، شوخ
، با وجود کثرت منابع اطالعاتی دربارة آزمون درمجموع 

ي فراگیران در ورکنشي آموزشی بر هابرنامهاثربخشی 
 دهدیمي پیشرفت، مرور دقیق شواهد تجربی نشان هاتیموقع
محدودیت غیرقابل انکار این قلمرو مطالعاتی این است  نیترمهم

ي مفهومی هاآموزهي بر امداخلهي هابرنامهکه تالش براي توسعۀ 
ست. به بیان دیگر، یبرآمده از یک مدل نظري مشخص استوار ن

ي امداخلهفقدان یک منطق نظري مشخص براي محتواي برنامۀ 
منتخب سبب شده است که چنین مطالعاتی ظرفیت آزمون تبیین 
مدل نظري زیربنایی را در آن قلمرو از دست بدهد. عالوه بر این، 

ی گسترة افتگیوسعت) 2003، 2002همسو با پیشنهاد ایلریس (
معنایی مفهوم کلیدي یادگیري در بین پژوهشگران تربیتی، ضرورت 

ي پژوهشی که انتخاب هاالشتبیش از پیش توسعۀ آن دسته از 
در باور به گستراندن دامنۀ مفهومی یادگیري و به تبع آن  هاآن

ي پژوهشی فراروي پژوهشگران تربیتی هاتیاولوبازمعنادهی به 
. بر این اساس، پژوهشگران در ابدییماست، اهمیتی مضاعف  مؤثر

5. forward-looking and high-level thinking  
6. “Another 3R” training program  
7. International Resilience Research Project (IRRP)  

1. broaden-and-build theory of positive emotions  
2. flexible and inclusive thinking  
3. creative thinking  
4. integrative 

 5. forward-looking and high-level thinking  
6. “Another 3R” training program  
7. International Resilience Research Project (IRRP) 
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ي آورتابدرصددند اثربخشی برنامۀ آموزش  یاین بررس
ي هاجانیهي شناختی، مقابلۀ مثبت و هایابیارزی را بر شناختروان

دختر بسنجند. به بیان دیگر،  آموزاندانشمثبت و منفی در 
ي هاآموزهبا تأسی به  کوشندیم ین بررسیپژوهشگران در ا

مفهومی مدل فرایندي مقابله، به مثابه یکی از پراستنادترین 
ي آموزشی در هابرنامهدهنده به محتواي ي مفهومی شکلهامدل
ي را بر آورتابي مختلف، اثربخشی برنامۀ آموزش هاگروه

ي مثبت و منفی هاجانیهي شناختی، مقابلۀ فعال و هایابیارز
 درصددن پژوهش یدختر بسنجند. به بیان دیگر، در ا آموزاندانش

ي آورتابم که آیا برنامۀ آموزش یهست سؤالپاسخ به این 
ي شناختی سازشی، مقابلۀ فعال هایابیارزی بر افزایش شناختروان

ي مثبت و کاهش ارزیابی شناختی مبتنی بر تهدید و هاجانیهو 
 است؟  مؤثردختر  آموزاندانشي منفی هاجانیه

 روش
ی با طرح شیآزماتمام ین پژوهش از نوع بررسیا 
با گروه کنترل و همراه با پیگیري و جامعۀ  آزمونپسـآزمونشیپ

یکی از  ساله12دختر  آموزاندانشآماري آن شامل همۀ 
 ي دخترانۀ شهر تهران در نیمسال دوم سال تحصیلیهادبستان

شهر  وپرورشآموزشي مجدانه از هايریگیپبود. پس از  96-95
چنین مسئوالن مدرسۀ منطقه و هم وپرورشآموزشتهران، 
 20ي، از اواسط بهمن شروع شد و تا آورتاب، برنامۀ آموزش دخترانه

 آموزدانش 32نمونۀ آماري شامل  ید. در این بررسیشکاسفند طول 
ي بردارنمونهکنندگان با استفاده از روش بود. مشارکت ساله12دختر 

انتخاب شدند، اما نمونۀ منتخب به صورت کامًال  دردسترس
تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تخصیص یافت. در این 

، که مشتمل بر دو گروه آزمایش و کنترل بود، بر اساس یبررس
نقل از سرمد، بازرگان و حجازي،  1986منطق پیشنهادي کوهن (

یابی به ، براي دست60/0و اندازة اثر  α= 05/0)، با فرض 1383
، براي هر یک از دو گروه آزمایش 80/0توان آزمون آماري برابر با 

کننده انتخاب شد. البته مشارکت 15ي برابر با انمونهو کنترل، 
ویژه کنندگان بهی ریزش احتمالی مشارکتنیبشیپپژوهشگران با 

 آموزدانش 2کنندگان این گروه در گروه آزمایش، به تعداد مشارکت
 .افزودند

                                                                                                                                                                              
2. Proactive Coping Scale (PCS) 

 1سنجش ارزیابی تنیدگی دنظرشدةیتجدنسخۀ  
و النگ  کاكیپ ).2005(رویلی، رویش، جاریکا و وانگ، 

، و الزاروس ) بر اساس الگوي تبادلی تنیدگی (فولکمن1990(
ي فرایندهاي ارزیابی شناختی در ریگاندازه) و به منظور 1985

سنجش ارزیابی تنیدگی را توسعه  زاتنیدگیرویارویی با تجارب 
دادند. در نسخۀ اصلی این سنجش، ارزیابی شناختی به صورت 

کنندگان به . در این ابزار مشارکتشودیمي ریگاندازهچندوجهی 
 اهوقت) تا بیشتر 0ي از هرگز (ادرجهماده روي یک طیف پنج 24

)، نتایج 2005رویلی و دیگران ( ی. در بررسدهندیم) پاسخ 4(
سنجش ارزیابی  دنظرشدةیتجدآزمون ساختار عاملی نسخۀ 

تنیدگی، سه عامل چالش، تهدید و مرکزیت را تکرار کرد. در 
) ضرایب همسانی درونی براي 2005رویلی و دیگران ( یبررس

 81/0، 79/0ر با ترتیب برابي چالش، تهدید و منابع بههااسیمق
و  پورهللاعبدشکري، تمیزي،  یبه دست آمد. در بررس 79/0و 

ی نسخۀ فارسی سنجروان)، با هدف تحلیل 1395خدامی (
سنجش ارزیابی تنیدگی در بین گروهی از دانشجویان ایرانی، 

ي اصلی با استفاده از چرخش واریماکس هامؤلفهنتایج تحلیل 
سنجش ارزیابی تنیدگی از  دنظرشدةیتجدنشان داد که نسخۀ 

ه) مادّ 3ه) و منابع (مادّ 4ه)، چالش (مادّ  7سه عامل تهدید (
تشکیل شده است. نتایج مربوط به همبستگی بین ابعاد نسخۀ 

ي پیشرفت هاجانیهسنجش ارزیابی تنیدگی با  دنظرشدةیتجد
مثبت و منفی و خودکارآمدي تحصیلی روایی سازة نسخۀ 

ن یر اجش ارزیابی تنیدگی را نشان داد. دسن دنظرشدةیتجد
ي تهدید، چالش هااسیمق، ضرایب همسانی درونی براي یبررس

و  83/0، 88/0ترتیب برابر با به آزمونشیپو منابع در مرحلۀ 
 89/0و  84/0، 85/0ترتیب برابر با به آزمونپس، در مرحلۀ 83/0

به  92/0و  85/0، 85/0ترتیب برابر با و در مرحلۀ پیگیري به
 دست آمد.

). نسخۀ 1999، و دیگران گلسنیگر( 2مقیاس مقابلۀ فعال 
ه است و در این فهرست، مادّ 55اصلی مقیاس مقابلۀ فعال شامل 

) 0ي از هرگز (ادرجهپنجه بر روي طیف کنندگان به هر مادّمشارکت
. مقیاس مقابلۀ فعال از هفت مقیاس دهندیم) پاسخ 4تا همیشه (

ه)، مادّ 11ه)، مقیاس مقابلۀ تاملی (مادّ 14شامل مقیاس مقابلۀ فعال (
ه)، مقیاس مقابلۀ پیشگیرانه مادّ 4ي استراتژیک (زیربرنامهمقیاس 

1. Stress Appraisal Measure-Revised 
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ه)، مقیاس مادّ 8وجوي حمایت ابزاري (ه)، مقیاس جستمادّ 10(
 3ه) و مقیاس مقابلۀ اجتنابی (مادّ  5وجوي حمایت هیجانی (جست

). نتایج 1999و دیگران،  گلسنیگره) تشکیل شده است (مادّ
ي فنی روایی و اعتبار هایژگیوي متفاوت هانمونهها در یبررس

و  گلسنیگرمقیاس مقابلۀ فعال را به طور تجربی نشان داد (
؛ همبریک 2014، گلسنیگر؛ الماسی، پک، پاپ و 1999دیگران، 

و تابرت،  گلسنیگر؛ پاسیکوسکی، سیک، 2010، کوردمکو 
مقیاس مقابلۀ فعال، فقط  پژوهشگران ین بررسی). در ا2002

ي راهبرد ریگاندازهـ را براي  همادّ  14شامل  ـ مقیاس مقابلۀ فعال
ضرایب همسانی درونی ردند و کتفاده اس آموزاندانشمقابلۀ فعال در 

، در مرحلۀ 67/0برابر با  آزمونشیپمقیاس مقابلۀ فعال در مرحلۀ 
به  65/0و در مرحلۀ پیگیري نیز برابر با  69/0برابر با  آزمونپس

 دست آمد.
 1متمایزي هاجانیهمقیاس  دنظرشدةیتجدنسخۀ  
). فریدریکسون و 2003فردریکسون، تاگادي، واگ و الرکین، (

ي متمایز را بسط دادند تا هاجانیه) مقیاس 2003دیگران (
ي مثبت را شامل شود. در این هاجانیهي از ترعیوسمجموعۀ 

ه روي یک طیف کنندگان به هر مادّ، مشارکتياهماد20ّمقیاس 
. فریدریکسون دهندیم) پاسخ 4) تا همیشه (0ي از هرگز (ادرجهپنج

ي هاجانیهمقیاس  دنظرشدةیتجده نسخۀ ک کندیم) تأکید 2013(
ي مثبت است، اما هاجانیهمتمایز اساساً ابزاري براي سنجش 
 ي عاطفی مثبت کامالً هاحالتبرنامۀ عاطفۀ مثبت و منفی، منحصراً 

مقیاس  دنظرشدةیتجد. در نسخۀ شودیممشخص را شامل 
ي متمایز، مانند نسخۀ اصلی آن، هر هیجان بر اساس هاجانیه

. در شودیمي ریگاندازهگرهاي هیجانی ئی توصیفجزسهمجموعۀ 
به  19و  16، 15، 14، 13، 12، 11، 8، 4، 1ي هاهمادّاین مقیاس، 

 20و  18، 17، 10، 9، 7، 6، 5، 3، 2ي هاهمادّي مثبت و هاجانیه
ها روایی و اعتبار یي منفی مربوط است. نتایج بررسهاجانیهبه 

ي متمایز را نشان داد (کوهن، فریدریکسون، هاجانیهمقیاس 
؛ فریدریکسون، کوهن، کافی، پک 2009براون، میکلس و کانوي، 

ي ، ضرایب همسانی درونی براین بررسیدر ا). 2008و فینکل، 
 آزمونشیپي مثبت و منفی در مرحلۀ هاجانیهي هااسیمق

                                                                                                                                                                              
1. Modified Differential Emotions Scale (MDES)  
2. interdependence in relationships  
3. Activating events, Beliefs, Consequences, Disputing, 

ترتیب برابر به آزمونپس، در مرحلۀ 81/0و  83/0ترتیب برابر با به
 92/0و  75/0ترتیب برابر با و در مرحلۀ پیگیري به 93/0و  76/0با 

 به دست آمد.
 هاآنکنندگان و قرار دادن تصادفی پس از انتخاب مشارکت 

به منظور  آزمونشیپي کنترل و آزمایش، در مرحلۀ هاگروهدر 
ي مربوط به هااندازهدر  هاآني فردي هاتفاوتکنترل آماري 

ي مثبت هاجانیهي شناختی، مقابلۀ فعال و هایابیارزمتغیرهاي 
ابزارهاي و منفی، قبل از ارائه بستۀ آموزشی، هر دو گروه به 

کنندگان گروه آزمایش پاسخ دادند. سپس، به مشارکتسنجش 
جلسه به مدت یک ساعت،  2هفته و هر هفته  5به مدت 

 )1آموزش داده (جدول » يآورتاببرنامۀ آموزش «ي هامهارت
در دو گروه آزمایش  آزمونپسي هااندازهو پس از اتمام جلسات، 

ماه، به  دو، پس از گذشت تیدرنهاي شد. آورجمعو کنترل 
برنامۀ آموزشی، دوباره در مرحلۀ  منظور آزمون ماندگاري اثر

ي مربوط به متغیرهاي اصلی هااندازهپیگیري از دو گروه 
 نیتأمه با هدف کان ذکر است یي شد. شاآورجمعپژوهش 

در مرحلۀ پیگیري،  هادادهاخالق پژوهش، پس از گردآوري 
ار یمحتواي برنامۀ آموزشی منتخب در پنج جلسه در اخت

کنندگان گروه کنترل قرار گرفت، که در فهرست انتظار مشارکت
نشان  1، محتواي برنامۀ منتخب در جدول درمجموعبودند. 

دار با هدف تجهیز خزانۀ ي نظامهاتالشکه مجموعۀ  دهدیم
ي هامهارتذیل دو بُعد کلی  ي فراگیرانامقابلهي هامهارت

. در بُعد شناختی، شودیمي اجتماعی خالصه هامهارتشناختی و 
با توجه به نقش تفسیري اسنادهاي علّی و الگوي ارجح 

ی افتگیسازشی سطح نیبشیپي شناختی افراد در هایابیارز
به قصد بر اساس مدل فرایندي مقابله، و  هاآناجتماعی و هیجانی 

ها و افکار ناکارآمد و تالش براي جایگزینی اسنادهاي شناخت باور
به  ABCDE2مدل تفکر سازشی به جاي اسنادهاي بدکارکرد، 

در ادامه، در بُعد ). 3تا  1(جلسات  شودیمافراد آموزش داده 
ي فردنیبي رابطۀ هامهارتي سازیغن، با هدف هاجتماعی برنام
ی در وابستگهمهبي شامل فردنیبي رابطۀ هامهارتدر افراد اهمّ 

، 5، احساسات مثبت از دیگران4، ادراك مثبت از دیگران3روابط

Energy 
4. positive perception of others 
5. positive feelings for others 

1. Modified Differential Emotions Scale (MDES)  
2. interdependence in relationships  
3. Activating events, Beliefs, Consequences, Disputing, Energy 

 4. positive perception of others 
5. positive feelings for others 
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ي هاتیموقعي مدیریت همیارانۀ هامهارت، 1برد ـ اهداف برد
به افراد آموزش داده  3يفردنیبي تعامل هامهارتو  2متعارض

ي، آموزش فردنیبي تعامل هامهارت. در بخش پایانی شد

، آموزش ظرفیت نمایش 4ي حل مسئلۀ اجتماعیهامهارت
به طور مشخص  6و آموزش مهارت مذاکره 5رفتارهاي ابرازمندانه

 ).10تا  4در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفت (جلسات 
 

 1جدول 
 هاتیفعالي بر اساس مدل فرایندي مقابله به تفکیک اهداف و آورتابفهرست محتوایی برنامۀ آموزش 

 هافعالیت هاهدف هاجلسه

آشنایی اعضا با یکدیگر و مدرس و تشریح برنامه بازآموزي اسنادي (آموزش  اول
 روانی)

ي با تأکید بر آورتاب، مرور مجمل زیربناي نظري برنامۀ آموزش آزمونشیپاجراي 
 مدل فرایندي مقابله 

ي هیجانی متعاقب رویارویی با رخدادهاي هاحالتآموزش الگوي رابطۀ بین  دوم
و ارزیابی الگوي  سیآلمنفی با نظام باورهاي فرد بر اساس مدل پیشنهادي 

 اسنادي افراد در مواجهه با رویدادهاي ناخوشایند

، پیامدهاي مواجهه با این کنندهناراحتة یک اتفاق دربردارندطرح چندین سناریوي 
ی نیبخوشچنین، تعریف مفهوم اسناد ـ پیامدها. هم رویدادها و باورهاي زیربنایی این

 ).ABCDE(مدل تفکر  سیآلدر برابر بدبینی ـ تبیین رویدادها بر اساس الگوي 
مطرح کردن  -2گردآوري شواهد  -1کنندگان به کمک چهار اصل: مشارکت  پندارانهفاجعهو باورهاي  بازخوردهامجادله و مقابله با  سوم

ۀ حمله، فن مجادله با نقشتدوین  -4ي پندارفاجعهاجتناب از  -3تفسیرهاي جایگزین 
 . آموزندیمافکار منفی را 

یا پیوند هیجانی » انسجام«ي با تأکید بر دو عنصر مفهومی فردنیبي روابط سازیغن ی در روابطوابستگمهبهي فردنیبآموزش مهارت رابطۀ  چهارم
یا توانایی افراد براي تغییر در پاسخ » یافتگیقیتطبسازگاري یا «دو فرد با یکدیگر و 

 یابی به تعادل.خود به دیگري براي دست

، »بازشناسی نیرومندها«، »ادراك برابرنگرانه«ي با تأکید بر فردنیبي روابط سازیغن آموزش مهارت ادراکات مثبت از دیگران پنجم
 ».هاتفاوتتصدیق « تیدرنهاو » پذیرش و احترام«

فردي نیازمند آن است که احساسات افراد از دیگران به کمک ي روابط بینسازیغن آموزش مهارت احساسات مثبت از دیگران ششم
 مشخص شود. » همدلی«و » انسانی بودن«، »گرم بودن«یی مانند هایژگیو

ي با تأکید بر تمایز در تبعات انتخاب یکی از سه گزینۀ هدف فردنیبي روابط سازیغن آموزش انتخاب اهداف برد ـ برد در روابط هفتم
 برد.  ـ هدف برد تیدرنهابرد ـ باخت، هدف باخت ـ برد و 

ي با تأکید بر پیامدهاي متفاوت راهبردهاي منتخب براي حل فردنیبي روابط سازیغن ي مدیریت همیارانۀ تعارضهامهارتآموزش  هشتم
 ي متعارض شامل راهبردهاي همیارانه، اجتنابی و پرخاشگرانه.هاتیموقع

درنگ کردن و  -1و کارآمد مسائل پنج مرحله:  زیآمتیموفقیابی به حل براي دست ي حل مسئلههامهارتآموزش  نهم
ي اوهیشانتخاب  -4تعیین اهداف  -3از دیدگاه دیگران به امور نگریستن  -2اندیشیدن 

 انتخابی. حلراهآزمون اثربخشی  -5براي عمل پس از تعیین موارد مثبت و منفی 
خواستار  -3بیان احساسات  -2توصیف وقایع عینی  -1ي با تأکید بر ورزتئجرآموزش  ي و مذاکره)ورزتئجري (فردنیبتعامل ي هامهارتآموزش  دهم

ة احساس و آموزش مذاکره نحوتغییر بر  ریتأثبررسی  -4تغییر اختصاصی و مختصر 
 آوردنزبانبه  -2ی افتنیندستي یک خواست منطقی و سازمشخص -1با تأکید بر 

تالش براي رسیدن به توافق  -4 طرف مقابل خواستتوجه به  -3خواست منطقی 
 .آزمونپسیابی به توافق. اجراي تدوام مذاکره تا دست -5

 
 

                                                                                                                                                                              
1. win-win goals in relations 
2. collaborative conflict management skills  
3. interpersonal communication skills  

 

4. social problem solving skills 
5. assertive behaviors  
6. negotiation  

1. win-win goals in relations 
2. collaborative conflict management skills  
3. interpersonal communication skills 

 4. social problem solving skills 
5. assertive behaviors  
6. negotiation 
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 هاافتهی
ي آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف هاشاخص 2جدول  

استاندارد متغیرهاي اصلی پژوهش را در دو گروه آزمایش و کنترل 
 .دهدیمو پیگیري نشان  آزمونپس، آزمونشیپدر سه مرحلۀ 

 
 2جدول 

، آزمونشیپي آزمایش و کنترل در هاگروهمیانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي 
 و پیگیري آزمونپس

 M SD گروه مرحله متغیر
 
 

ارزیابی مبتنی بر 
 تهدید

 34/4 06/18 آزمایش آزمونپیش
 84/4 98/17 کنترل

 67/7 29/17 آزمایش آزمونپس
 57/7 87/18 کنترل

 77/6 23/16 آزمایش پیگیري
 35/7 20/18 کنترل

 
 

 ارزیابی چالشی

 95/3 03/14 آزمایش آزمونپیش
 62/4 28/14 کنترل

 94/4 82/14 آزمایش آزمونپس
 97/3 73/13 کنترل

 23/4 41/15 آزمایش پیگیري
 07/4 47/13 کنترل

 
 

 ارزیابی از منابع

 08/3 64/12 آزمایش آزمونپیش
 82/3 95/12 کنترل

 62/3 11/13 آزمایش آزمونپس
 70/4 13/9 کنترل

 63/4 06/14 آزمایش پیگیري
 66/4 40/9 کنترل

 60/5 12/41 آزمایش آزمونپیش 
 08/5 53/42 کنترل  

 63/4 22/41 آزمایش آزمونپس مقابلۀ فعال
 73/5 87/37 کنترل  
 34/5 12/42 آزمایش پیگیري 
 74/6 40/38 کنترل  
 47/7 59/27 آزمایش آزمونپیش 
 02/8 53/27 کنترل  
 95/6 06/32 آزمایش آزمونپس ي مثبتهاجانیه
 34/5 47/27 کنترل  
 61/7 47/33 آزمایش پیگیري 
 46/4 30/27 کنترل  
 12/8 88/15 آزمایش آزمونپیش 
 98/7 79/15 کنترل  
 43/8 29/10 آزمایش آزمونپس ي منفیهاجانیه
 50/9 20/15 کنترل  
 41/8 59/9 آزمایش پیگیري 
 65/5 80/14 کنترل  

                                                                                                                                                                              
1. homogeneity of regression  
2. Box’s test of equality of covariance matrices  

 آزمونپسي هااندازهدر ادامه، به منظور تعیین اثر گروه بر  
شدة يآورجمعي هااندازهاول و دوم، پس از تفکیک سهم 

هاي شناختی، راهبرد مقابلۀ آزمون براي متغیرهاي ارزیابیپیش
ي مثبت و منفی از متغیرهاي وابسته، در هاجانیهفعال و 

ي ریمتغتکو بلندمدت از چندطرح تحلیل کوواریانس  مدتکوتاه
 و چندمتغیري استفاده شد. 

کارگیري فن آماري تحلیل کوواریانس، براي قبل از به 
ي خطی هامفروضهمتغیري، ي تحلیل کوواریانس تکهاطرح

ي هابیشپراش و متغیر وابسته و همگنی بودن رابطۀ بین هم
کارگیري ، قبل از بهنیبراهعالوو  دییتأآزمون و  1رگرسیونی

ي هامفروضهي تحلیل کوواریانس چندمتغیري، هاطرح
 2اریانسوي کوهاسیماتربراي تعیین همگنی  باکسامآزمون 

آزمون  3ي خطاهاانسیوارو آزمون لون براي تعیین همگنی 
 شد. دییتأو 
ي، ریمتغتکدر بخش اول نتایج فن آماري تحلیل کوواریانس  

 آموزاندانشبراي تعیین اثر عامل گروه بر نمرة راهبرد مقابلۀ فعال 
و مرحلۀ پیگیري، نشان داد که اثر عامل  آزمونپسدر نمرات 

 آزمونپسدر نمرات  آموزاندانشگروه بر نمرة راهبرد مقابلۀ فعال 
)17/0= 2ηpartial  ،05/0P< ،97/5  =)29  1و( F(  و مرحلۀ

از  )F) 1و  2ηpartial  ،05/0P< ،77/5  =)29 =17/0(پیگیري 
لحاظ آماري معنادار است. در این بخش، نتایج آزمون لون براي 

ي خطا نشان داد که در مرحلۀ هاانسیوارتعیین همگنی 
 و مرحلۀ پیگیري )F )1و  P  ،65/0  =)30=43/0( آزمونپس

)81/0 = P ،06/0  =)30  1و( F( يهاانسیوار، مفروضۀ همگنی 
 خطا برقرار است. 

در این بخش، نتایج فن آماري تحلیل کوواریانس  
چندمتغیري براي تعیین اثر عامل گروه بر ترکیب خطی 

ي ارزیابی شناختی مبتنی بر اساس ارزیابی چالشی و هااسیمق
و مرحلۀ  آزمونپسدر مرحلۀ  آموزاندانشارزیابی از منابع 

پیگیري نشان داد که اثر عامل گروه بر ترکیب خطی 
ارزیابی شناختی بر اساس تهدید، ارزیابی چالشی  يهااسیمق

 آزمونپسدر مرحلۀ  آموزاندانشو ارزیابی از منابع 

3. Levene’s test of equality of error variance  1. homogeneity of regression  
2. Box’s test of equality of covariance matrices 

 3. Levene’s test of equality of error variance 
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)29/0= 2ηpartial  ،05/0P<71/0=  1، المبداي ویلکز، 
،  2ηpartial=28/0( آزمونپسو مرحلۀ  )F )3و  25(=  34/3
05/0P< ، = 3و  25(=  25/3،  73/0المبداي ویلکز( F(  از

در بخش اول خروجی تحلیل  لحاظ آماري معنادار است.
عامل گروه بر  ریتأثکوواریانس چندمتغیري، معناداري آماري 

ارزیابی شناختی بر اساس تهدید، ارزیابی چالشی ي هااسیمق
دهد که متغیر وابستۀ ینشان مو ارزیابی از منابع 

در تفکیک سطوح  ـ ترکیب خطی متغیرهاي وابسته ـ جدید
متغیر مستقل اثرگذار است. بنابراین، بر اساس بخش دوم 

 سؤالخروجی تحلیل کوواریانس چندمتغیري پاسخ به این 
دام یک از متغیرهاي وابسته در تفکیک شود که کیالزم م

نشان  3است. نتایج جدول  بوده مؤثرسطوح متغیر مستقل 
ي هااسیمقمرحلۀ پیگیري و  آزمونپسمرحلۀ در  دهدیم

ارزیابی شناختی بر اساس تهدید، ارزیابی چالشی و ارزیابی از 
هر سه به طور معناداري از لحاظ آماري در تفکیک منابع 

 است.  بوده مؤثرسطوح متغیر مستقل 
 

 3جدول 
 و پیگیري آزمونپسي ارزیابی شناختی در مرحله هااسیمقی گروهنیبنتایج اثرات 

  df F P 2ηpartial متغیر مرحله

 15/0 016/0 80/4 )1و27( ارزیابی مبتنی بر تهدید 

 21/0 011/0 01/7 )1و27( ارزیابی چالشی آزمونپس

 15/0 016/0 78/4 )1و27( ارزیابی از منابع 

 18/0 015/0 01/6 )1و27( ارزیابی مبتنی بر تهدید 

 22/0 011/0 39/7 )1و27( ارزیابی چالشی پیگیري

 19/0 016/0 19/6 )1و27( ارزیابی از منابع 

 
 آزمونپسدر ادامه، نتایج مربوط به آزمون لون در مرحلۀ  

، P=26/0(ي ارزیابی بر اساس تهدید هااسیمقبراي هر یک از 
 )F )1و  30(=  P ،54/2=20/0(، ارزیابی چالشی )F) 1و  30(=  31/1

و در مرحلۀ  )F )1و  P ،83/0  =)30=37/0(و ارزیابی از منابع 
ي ارزیابی بر اساس تهدید هااسیمقپیگیري براي هر یک از 

                                                                                                                                                                              
 يهاآماره) پژوهشگران از بین 2002این بررسی، بر اساس پیشنهاد گیلز (در . 1

)، Wilks’ Lambda)، ویلکز الندا (Pillai’s Traceپیالیی ([چهارگانه 

)55/0=P ،36/0  =)30  1و( F( ارزیابی چالشی ،)96/0=P، 
 )F )1و  30(=P ،006/0=94/0(و ارزیابی از منابع  )F )1و  30(=003/0

 رقرارـا بـي خطاـهسـانیوارۀ همگنی ـه مفروضـان داد کـنش
 است. 

در این بخش، نتایج فن آماري تحلیل کوواریانس  
ي هااسیمقچندمتغیري براي تعیین اثر گروه بر ترکیب خطی 

و مرحلۀ  مدتکوتاهدر  آموزاندانشي مثبت و منفی هاجانیه
پیگیري نشان داد که اثر عامل گروه بر ترکیب خطی 

در مرحلۀ  آموزاندانشمثبت و منفی  يهاجانیهي هااسیمق
 ،77/0، المبداي ویلکز = >2ηpartial  ،05/0P =23/0( آزمونپس
 ، 2ηpartial=25/0(و مرحلۀ پیگیري  )F )2و  27(=  11/4
05/0P< = 2و  27(=  38/4, 76/0، المبداي ویلکز( F(  از لحاظ

در بخش اول خروجی تحلیل کوواریانس  آماري معنادار است.
ي هااسیمقعامل گروه بر  ریتأثچندمتغیري، معناداري آماري 

دهد که ینشان م آموزاندانشي مثبت و منفی هاجانیه
در  -ترکیب خطی متغیرهاي وابسته-متغیر وابستۀ جدید 

تفکیک سطوح متغیر مستقل اثرگذار است. بنابراین، بر اساس 
بخش دوم خروجی تحلیل کوواریانس چندمتغیري پاسخ به 

مهم است که کدام یک از متغیرهاي وابسته در  سؤالاین 
 4است. نتایج جدول  بوده مؤثرتفکیک سطوح متغیر مستقل 

مرحلۀ پیگیري و  آزمونپسمرحلۀ که در  دهدیمنشان 
هر دو به  آموزاندانشي مثبت و منفی هاجانیهي هااسیمق

طور معنادار از لحاظ آماري در تفکیک سطوح متغیر مستقل 
 است.  بوده مؤثر

در این بخش، نتایج مربوط به آزمون لون در مرحلۀ  
ي مثبت هاجانیهي هااسیمقبراي هر یک از  آزمونپس

)19/0=P ،81/1  =)30  1و( F(  ي منفی هاجانیهو)71/0=P ،
و در مرحلۀ پیگیري براي هر یک از  )F )1و  30(=  14/0
و  )F )1و  P ،63/1  =)30=24/0(ي مثبت هاجانیهي هااسیمق
نشان داد که  )F )1و  P، 28/0  =)30=69/0(ي منفی هاجانیه

 ي خطا برقرار است.هاانسیوارمفروضۀ همگنی 

 Roy’s Largest) و ریشه ري (Hotelling’s Traceهاتلینگ (

Root([  آزمون ویلکز الندا را براي محاسبۀF  .انتخاب کردند 
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 4جدول 
و  آزمونپسدر مرحله ي مثبت و منفی هاجانیهي هااسیمقی گروهنیبنتایج اثرات 

 پیگیري

 df F 2ηpartial  P متغیر مرحله

 017/0 19/0 50/6 )1و28( ي مثبتهاجانیه آزمونپس
 023/0 15/0 02/5 )1و28( ي منفیهاجانیه 

 006/0 24/0 68/8 )1و28( ي مثبتهاجانیه پیگیري
 025/0 15/0 90/4 )1و28( ي منفیهاجانیه 

 بحث
با تأکید بر محتواي فکري مدل فرایندي  ین بررسیدر ا 

ی بر شناخترواني آورتابمقابله، اثربخشی برنامۀ آموزش 
هاي مثبت و منفی یجانههاي شناختی، مقابلۀ فعال و یابیارز

 انجام شد. نتایج ساله12دختر  آموزاندانشدر گروهی از 
یري و چندمتغیري متغتکي آماري تحلیل کوواریانس هاروش

ي آورتابو بلندمدت برنامۀ آموزش  مدتکوتاهنشان داد که در 
هاي شناختی سازشی، راهبرد مقابلۀ یابیارزدر افزایش نمرات 

هاي مثبت و در کاهش نمرات ارزیابی بر اساس یجانهفعال و 
 بود. رمؤثدختر  آموزاندانشهاي منفی یجانهتهدید و 

هاي شکري و دیگران ، همسو با یافتهین بررسینتایج ا 
)، منصوري و 1396)، گشتاسبی و دیگران (1395، 1393(

)، پنگ و دیگران 2008)، استینهارت و دالبیر (1393دیگران (
)، فورگارد و سلیگمن 2009)، سلیگمن و دیگران، (2014(
) 2006گران، ()، کاتالی و دی2009)، برانواسر و دیگران، (2012(

کنندة برنامۀ آموزش )، از نقش تعیین2006و اُنگ و دیگران، (
ي فراگیران و کمک به امقابلهي با هدف تعمیق منابع آورتاب

ند. کیبه طور تجربی حمایت م هاآنتحقق مصونیت روانی در 
)، 2009)، برانواسر و دیگران (2014طبق دیدگاه پنگ و دیگران (

) یکی از 2006) و کاتالی و دیگران (2008( استینهارت و دالبیر
مسیرهاي مفهومی مفروض را براي دفاع از توان تبیینی و 

ی در افزایش شناخترواني آورتابتفسیري برنامۀ آموزش 

                                                                                                                                                                              
1. emotion regulation styles  
2. cognitive imperialism  
3. empowering interpretations  
4. disempowering  interpretations 
5. challenge oriented  
6. threat oriented  

توان با یتجارب هیجانی مثبت و کاهش تجارب هیجانی منفی م
رد. کردیابی  1گري هیجانییمتنظي هاسبکتأکید بر نقش مشهود 

ر ـاي تفاسیـوهـالگ 2یـاختـي شنرـگهـسلطر، ـان دیگـه بیـب
و  ـ4گري تفاسیر خودناتوانمندسازیشنماـ در مقابل 3خودتوانمندساز

یافته و سازشهاي شناختی یابیارزضرورت انکارناپذیر استفاده از 
 ـ6هاي شناختی غیرسازشی و تهدیدکنندهیابیارزدر برابر ـ 5چالشی

در مواجهه ي فردبرونـفرديي درونامقابلهاز طریق تقویت منابع 
ش پسایندهاي هیجانی مثبت یهاي فشارزا باعث افزایتموقعبا 

شود. عالوه بر این، نتایج یو کاهش سطح تجارب هیجانی منفی م
دهد که در مواجهه با تجارب منفی، التزام به یها نشان میبررس

از  سازخودناتواناستفاده از تفاسیر خودتوانمندساز در برابر تفاسیر 
هاي منفی از فروغلتیدن افراد به ورطۀ یجانهطریق بازداري 
 ).2004سیفرت، کند (یمجلوگیري  7نقصان انگیزش

یکی دیگر از مسیرهاي نظري مفروض براي دفاع از ظرفیت  
ی، افزایش شناخترواني آورتابتبیینی برنامۀ آموزش 

هاي منفی با تأکید بر یجانههاي مثبت و کاهش یجانه
هاي مثبت یجانهي برآمده از نظریۀ بسط و ساخت هاآموزه

) است. طبق دیدگاه فردریکسون 2008(فردریکسون و کوهن، 
و » بسط«) نظریۀ بسط و ساخت شامل دو فرضیۀ 2013(
شود که یمتأکید » فرضیۀ بسط«است. در » ساخت«
از  8یري شناختیپذانعطافهاي مثبت به مثابه محصول یجانه

در  9يگرعمله گسترة افکار و میل به طریق وسعت بخشیدن ب
 مؤثرافزایش سطح رضامندي و کاهش تجارب هیجانی منفی 

که ـ هاي مثبت یجانهشود. بر اساس فرضیۀ بسط، یمواقع 
با فراخوانی الگوهاي  -محصول تفسیرهاي خودتوانمندساز است

)، 2005؛ ساتویک و دیگران، 2004شناخت فعال (فریدریکسون، 
؛ کامپتون و 2003(بالتی و دیگران،  10فراگیر تفکر منعطف و

 11)، تفکر خالق2004؛ دریسباخ و گاشکی، 2004دیگران، 
)، تفکر 2007؛ راوي و دیگران، 2002(فیلیپس و دیگران، 

) و تفکر سطح باال 1991(آیسن و دیگران،  12منسجم و یکپارچه

7. demotivation  
8. cognitive flexibility  
9. fuction 
10. flexible and inclusive thinking  
11. creative thinking  
12. integrative  

1. emotion regulation styles  
2. cognitive imperialism  
3. empowering interpretations  
4. disempowering  interpretations 
5. challenge oriented  
6. threat oriented 

 7. demotivation  
8. cognitive flexibility  
9. fuction 
10. flexible and inclusive thinking  
11. creative thinking  
12. integrative 
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) در افزایش سطح 2011(پیونی و آیسن،  1روندهیشپو 
هاي یجانهاد و به تبع آن افزایش رضامندي و ي افرورکنش

 اهمیت دارد.  هاآنمثبت در 
هاي یجانهي فرضیۀ بسط، هاآموزهعالوه بر این، بر اساس  

ي، گشودگی بیشتر نسبت به گرعملمثبت با افزایش میل به 
ي رفتاري را در پی دارد (فردریکسون، هاانتخابیري از گبهره

یافتگی وسعتت، دستاورد عظیم ). بر اساس فرضیۀ ساخ2013
ها و روابط به مثابۀ پاسخی به تجربۀ یتفعالدر دامنۀ افکار، 

یري گشکلهاي مثبت در فرضیۀ بسط، زمینه را براي یجانه
ي فردي دیرپا مانند افزایش خودکارآمدي و امقابلهمنابع 

) 2013آورد. طبق دیدگاه فردریکسون (یمي فراهم آورتاب
یجانیِ مثبِت هبینی تجارب یشپتوسعۀ در منابع فردي از طریق 

هاي مثبت یجانهاز  2ياباالروندهفراروي، در ایجاد مارپیچ 
 کند.یمي را ایفا امالحظهمتعاقب نیز نقش قابل 

تنها کارکرد نه دهدیممرور پیشینۀ نظري و تجربی نشان  
ي بسط و ساخت به عنوان دو انتخاب مفهومی ارجح هاهیفرض

ي مثبت در نظریۀ بسط و هاجانیهبراي تبیین الگوي اثرگذاري 
و » 3فرضیۀ پرورش«ي مثبت، بلکه کارکرد دو هاجانیهساخت 

در قلمرو مطالعاتی مدل فرایندي مقابله » 4فرضیۀ توانمندسازي«
ی بر شناخترواني آورتابنیز در تبیین اثربخشی برنامۀ آموزش 

ي برخوردار امالحظهالگوي تجارب هیجانی افراد از اهمیت قابل 
است. بر اساس فرضیۀ پرورش، جایگزینی الگوي اسنادي 

تی ي فردي و موقعیامقابلهیافته از طریق گسترش منابع سازش
در  زاتنیدگیکه فرد در مواجهه با رخدادهاي  شودیمسبب 

ي مختلف براي مدیریت شیوة انطباقی پاسخدهی به هاتیموقع
تجارب انگیزاننده، بیشتر احساس کارآمدي کند. به بیان دیگر، بر 
اساس فرضیۀ پرورش در قلمرو مطالعاتی مدل فرایندي مقابله 

ی از طریق افزایش در نیبخوشکه نمرة باال در  شودیمتأکید 
ي موقعیتی امقابلهبه مثابه منبع شده ـسطح تجارب حمایتی ادراك

ي فردي و در نهایت، افزایش در استفاده امقابلهو منابع  ـارزشمند
ي سازشی در مدیریت پاسخ به رویدادهاي امقابلهاز راهبردهاي 

 ).2007(شوارزر و کنول،  شودیماثرگذار واقع  زاتنیدگی

                                                                                                                                                                              
1. forward-looking and high-level thinking  
2. upward spiral  

ي قلمرو مطالعاتی مدل هاآموزهعالوه بر این، بر اساس  
به ـ نانهیبخوشفرایندي مقابله، نقش تفسیري اسنادهاي 

ـ در رابطۀ بین تجارب انگیزانندة يامقابلهمثابه منبع 
به این تجارب، از طریق فرضیه  هاواکنشپیرامونی و 

ي توانمندسازقابل تبیین است. در فرضیه » توانمندسازي«
ي اجتماعی و امقابلهتجربۀ بسط در منابع  شودیمتأکید 

ی نیبشیپفردي از طریق تقویت باورهاي خودکارآمدي در 
ي هاتیموقعدر  زاتنیدگیمدل سازگارانۀ پاسخ به تجارب 

. بنابراین، همسو با پیشنهاد شودیممختلف، اثرگذار واقع 
که ظرفیت مدیریت پرکیفیت  شودیم) فرض 2001بندورا (
ي هیجانی و فیزیولوژیک به رخدادهاي انگیزاننده هاواکنش

ي مختلف، یک منبع بااهمیت تقویت باورهاي هاتیموقعدر 
 .شودیمخودکارآمدي تلقی 

همسو با شواهد دیگر نقش  ین بررسیکه نتایج ابا وجود آن 
ي روانی فراگیران سازمنیا نیتأماي را در تقویت منابع مقابله

رد. اول، کي آن باید توجه هاتیمحدوددهد، به برخی نشان می
یک مدرسه محدود  آموزاندانشاین آموزش فقط به گروهی از 

ي هاافتهی شیازپشیبشده و بنابراین ضرورت بسط و تعمیم 
ي مختلف فراگیران و با هاگروهند آن است که پژوهش نیازم

ی شناختتیجمعردن نقش تفسیري عامل کهدف مشخص 
جنس فراگیران هر دو گروه جنسی انتخاب شوند. دوم، با توجه 

ن است در کی کردند که ممنیبشیپکه پژوهشگران به این
راحتی ممکن نباشد، تعطیالت تابستان دسترسی به فراگیران به

مون ماندگاري اثرات برنامۀ آموزشی منتخب به طول مدت آز
ي مدرسه براي هاتیمحدودماه محدود شد. سوم، با توجه به  2

در طول دورة آموزشی،  آموزاندانشدسترسی پژوهشگران به 
کردن دورة  ترکوتاهپژوهشگران تصمیم گرفتند با هدف 

ساعته برگزار کنند. بنابراین، جلسۀ یک 2آموزش در طول هفته 
گروه فراگیران ابتدایی، جلسات  يویژه برابه شودیمیشنهاد پ

ي آموزش طول دوره و تعداد جلسات بیشتر هامهارتمرور 
 شود.

مرور شواهد تجربی روزآمد در قلمرو آزمون اثربخشی  

3. cultivation 
4. enabling  
1. forward-looking and high-level thinking  
2. upward spiral 

 3. cultivation 
4. enabling 
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ي تحصیلی، مقایسۀ هاتیموقعي در امداخلهي هابرنامه
ي پنسیلوانیا آورتابي با برنامۀ آورتاباثربخشی برنامۀ آموزش 

؛ شکري و 1393؛ منصوري و دیگران، 2014پنگ و دیگران، (
(سلیگمن،  1نگرمثبتي درمانگرروان)، برنامۀ 1393دیگران، 

شاهزادة کوچک افسرده «)، برنامۀ 2006رشید و پارکس، 
)، برنامۀ آموزش راهبردهاي 2012(وانگ و دیگران، » 2است

)، 2010(تومبا و دیگران،  4و بهزیستی درمانی 3مدیریت اضطراب
(رونی،  5ي تفکر مثبتهامهارتی استرالیایی: برنامۀ نیبخوش

ي امداخلهي هابرنامه) و 2013، حسن، کانی، رابرتس و نسا
و  ؛ رونی2010؛ کالیر و کریستنسن، 2014(داوود،  6محورمدرسه

) بر ضرورت پژوهشی 2009؛ نیل و کریستنسن، 2009 دیگران،
 . دنکیمتأکید 

اثربخشی برنامۀ آموزش  شودیمعالوه بر این، پیشنهاد  
دختر و پسر مقایسه و توان تفسیري  آموزاندانش ي درآورتاب

در مواجهه با  آموزاندانشي سازاین برنامه براي ایمن
 ي برانگیزاننده در دو جنس مشخص شود. هاتیموقع

، همسو با گروه وسیعی از شواهد ین بررسینتایج ا درمجموع 
ي آموزشی براي تعمیق منابع هاتالشتجربی مرتبط با توسعۀ 

، نشان زیانگچالشي هاتیموقعدر مواجهه با ي فراگیران امقابله
ی از طریق کمک شناخترواني آورتابکه برنامۀ آموزش  دهدیم

براي شناسایی توانمندي فردي خود (احساسات،  آموزاندانشبه 
ي فردي)، شناسایی منابع بیرونی و استفادة بازخوردهاباورها و 

) و یشدگحفاظت(توسعۀ ایمنی و احساس  هاآنکامل از 
ي ارتباطی و توانایی حل مسئلۀ هامهارتهمچنین تقویت 

، در تحقق ایدة ی اجتماعی)نیگزهدف( هاآناجتماعی 
. به شودیمواقع  مؤثري روانی فراگیران به طور تجربی سازمنیا

که برنامۀ آموزش  دهدیمنشان  ین بررسیبیان دیگر، نتایج ا
راهبردهاي تفکر مثبت، ی از طریق تقویت شناخترواني آورتاب

ي سازیغنچنین راهبردهاي سازشی مدیریت هیجان و هم
فردي، در تحقق ایدة مصونیت روانی ي رابطۀ بینهامهارت

 است. مؤثرفراگیران به طور تجربی 
                                                                                                                                                                              

1. positive psychotherapy  
2. The Little Prince is Depressed (LPD)  
3. anxiety-management strategies training program  
4. Well-Being Therapy (WBT)  

 منابع
ي هاجانیه). فرایندهاي ارزیابی شناختی، 1395. (آداودوندي، ف. و شکري، 

شناسی فصلنامۀ رواني. اواسطهپیشرفت و تعهد تحصیلی: یک تحلیل 
 .183 -198 )،50( 13، شناسان ایرانیتحولی: روان

ي تحقیق در علوم هاروش). 1383. (آو حجازي،  سرمد، ز.، بازرگان، ع.
 . تهران: انتشارات آگاه.رفتاري

مقایسه الگوي روابط علّی پیشایندها و پسایندهاي ). 1388. (آشکري، 
ي فرهنگی هامیپارادااسترس تحصیلی دانشجویان دختر و پسر در 

 . دانشگاه تربیت معلم تهران.رسالۀ دکتري و فردگرا. گراجمع
). تحلیل 1395، م. آ. و خدامی، م. م. (پورعبداله.، تمیزي، ن.، آشکري، 
زیابی شناختی استرس در ی مقیاس ارسنجرواني هایژگیو

 .1 -11)، 2( 18، ي علوم شناختیهاتازهفصلنامۀ دانشجویان. 
، پ. و نژادیمیرحي، ج.، آبادفتحمظاهري، م. ع.،  .، شهیدي، ش.،آشکري، 

 روانی يسازمنیا يامداخله برنامۀ ). اثربخشی1393خانجانی، م. (

 الگوي اساسِ بر منفی هیجانی يهاتجربهبرابر  در دانشجویان

ي و ارزشیابی ریگاندازهفصلنامۀ مطالعات پنسیلوانیا.  پیشگیري
 .160 -190)، 7(  4، آموزشی

، پ. نژادیمیرحي، ج. و آبادفتح.، گشتاسبی، ز.، شریفی، م.، آشکري، 
ی بخشنظم). اثربخشی برنامۀ بازآموزي اسنادي بر راهبردهاي 1395(

 پژوهشنامۀي تحصیلی دانشجویان. آورتابشناختی هیجان و 
 .51 -66)، 2( 2، ی مثبتشناسروان

). اثربخشی 1395. و ادیب، ي. (آآذر، قره آغاجی، س.، واحدي، ش.، فتحی
ي آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانگري بر هامداخله

ی تحولی: شناسروانفصلنامه . آموزاندانشي تحصیلی ورزتعلل
 . 199 -207)، 50( 13، ایرانی شناسانروان

برنامۀ  ریتأث). 1396ي، ج. و شریفی، م. (آبادفتح.، آگشتاسبی، ز.، شکري، 
حصیلی ي پیشرفت و مشغولیت تهاجانیهبازآموزي اسنادي بر 

 4، فصلنامۀ پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازيدانشجویان. 
)4 ،(38- 23. 

، ص. زادهشهابمرادي، م.، باقرپور، م.، حسنوند، م. ح.، رضاپور، م. و 
ي حرمت خود و عواطف مثبت و منفی در اواسطه). نقش 1395(

ی شناسروانفصلنامه ی. شناخترواني و بهزیستی آورتابرابطۀ بین 
 . 289 -305، 12، ایرانی شناسانروانتحولی: 

، پ. نژادیمیرح.، پورشهریار، ح.، پوراعتماد، ح. ر. و آ.، شکري، آمنصوري، 
ي اسنادي هاسبکي پنسیلوانیا بر آورتاب). اثربخشی برنامۀ 1393(

5. Aussie Optimism: Positive Thinking Skills Program 
(AOP-PTS)  
6. school-based intervention programs   

1. positive psychotherapy  
2. The Little Prince is Depressed (LPD)  
3. anxiety-management strategies training program  
4. Well-Being Therapy (WBT) 

 5. Aussie Optimism: Positive Thinking Skills Program 
(AOP-PTS)  
6. school-based intervention programs 
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، ی کاربرديشناسروانفصلنامۀ ی دانشجویان. شناختروانو سازگاري 
8 )30 ،(144- 129. 
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