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 چکیده
شی بخآوری بر اسنادهای علّی و راهبردهای نظمبسته آموزش تاب یرتأثمنظور بررسی این مطالعه به

ن با آزموآزمون ـ پستجربی با طرح پیشام شد. در این پژوهش نیمهشناختی هیجان در دانشجویان انج
نفر( قبل و بعد  90نفر( و کنترل ) 90دانشجو در دو گروه آزمایش ) 10، گروه کنترل و همراه با پیگیری

( و نسخة کوتاه پرسشنامة 6319) و همکاران پیترسون (ASQاز آموزش به پرسشنامه سبک اسنادی )
( پاسخ دادند. برنامه 9006) کرایج و اسپینهاون، گارنفسکی (CERQ-SFهیجان )دهی شناختی نظم

گروهی برای افراد  صورتبه دو ساعت هر جلسهبه کمک ده جلسه و  شناختیروانآوری آموزش تاب
مدت چندمتغیری نشان داد که در کوتاه کوواریانستحلیل  های روش آماریگروه آزمایش اجرا شد. یافته

در افزایش میزان اسنادهای علّی مثبت و راهبردهای  شناختیروانآوری ت برنامه آموزش تابو بلندمد
انطباقی مقابلة شناختی و در کاهش اسنادهای علّی منفی و راهبردهای غیرانطباقی مقابلة شناختی 

 یشناختروانآوری که برنامة آموزش تاب دادنتایج مطالعة حاضر نشان ، درمجموعبود.  مؤثردانشجویان 
راهبردهای انطباقی مدیریت هیجان و همچنین پربارسازی ، از طریق تقویت راهبردهای تفکر مثبت

 شود.واقع می مؤثرتجربی  طوربهسازی روانی فراگیران در تحقق ایدة ایمن، های رابطة بین فردیمهارت

بخشی شناختی هیجانراهبردهای نظم، آوریبرنامة آموزش تاب، : اسنادهای علّیهای کلیدیواژه
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 مقدمه
در قلمرو تالش  ویژهبهمیالدی  10دهد که از دهة مرور شواهد تجربی نشان می

های پژوهشی یکی از اولویت شناختیروانآوری موضوع تاب، شناسروان پژوهشگران
بیانگر  شناختیروانآوری (. تاب9064، و همکاران 6در خور توجه بوده است )پنگ

با یک موقعیت دشوار است و بر حفظ وضعیت سالمت فرد در  مؤثرة توانایی مقابل
(. 9063، 9و همکاران ها داللت دارد )نگکامیها و نیز تلخدشواری، مواجهة با مصائب

لکه ب شناختیروانآوری توجه به تعریف و ساختارِ سازة تاب تنهانه، های اخیردر سال
 تیموردعناخاص  طوربهی مربوط به آن نیز فردیِ مراقبتتمرکز بر عوامل درون ـ برون

 (.9061، 9فررز و گیلهام، قرار گرفته است )برانواسر پژوهشگران
 تأکید ضمن شناختیروانآوری های کُنشی تابمرور نتایج مطالعات متمرکز بر ویژگی

دهد که های مختلف اعم از بالینی و غیربالینی نشان میبر گستردگی دامنة شمول جمعیت
ی ای از تنشگرها اعم از تحصیلدلیل گریزناپذیری مواجهة دانشجویان با طیف پردامنهبه 

های کارکردی این سازه در جامعة دانشجویان نیز در کانون توجه ویژگی، و غیرتحصیلی
(. 9061، 4در کشورهای مختلف واقع شود )آناسوری و آنتونی پژوهشگرانگروه کثیری از 

در  هاآنمصونیت روانی  ینتأمیادگیرندگان و کمک به ضرورت تقویت خزانة مهارتی 
ساز بسط زمینه، آوریبر مختصات کُنشی تاب تأکیدرویارویی با تجارب انگیزاننده با 

گلیهام  ،آوری پنسیلوانیا )برانواسرهای روانی ـ آموزشی مانند برنامه تابتعدادی از برنامه
شکری ، ؛ محبی9064، 1راسل و کانلی، ر)آنگ 1آوریبرنامة آموزش تاب، (9003، 0و کیم

برنامة آموزش ، (9004، 3و همکاران )هال 1برنامة بازآموزی اسنادی، (6931، و پورشهریار
 69دهیبرنامة توانمندسازی خودنظم، (9069، 66)رزی و همکاران 60مدیریت استرس

( و مداخالت مبتنی بر جنبش نوظهور 9061، 69ویالردی و اسچنایدمن، )کلری
بهرامی ، ؛ شفیعی6931، و همکاران فراند )آراماستفاده کرده 64نگرمثبت وپرورشآموزش
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و  ؛ اُنگ9001، و همکاران 9؛ کاتالی9003، 6و همکاران ؛ سلیگمن6931، و حاتمی
های الزم برای ارتقای نشانگرهای کمی و حصول مهارت منظوربه، (9001، 9همکاران

 ست.کیفی زندگی تحصیلی یادگیرندگان شده ا
( در زمرة 9001، برانواسر و فریرس، )گلیهام 4آوری پنسیلوانیابرنامه تاب، بینیندرا

ای در قلمروهای فرهنگی مختلف گسترده طوربهمحدود مداخالت فراگیری است که 
؛ شکری 6931، شکری و پورشهریار، قرار گرفته است )محبی پژوهشگرانمورد استفادة 
و  ؛ منصوری6939، و همکاران ؛ شکری6930، مکارانو ه ؛ شکری6931، و پورشهریار

، ؛ ستاری6931، و همکاران ؛ طوالبی6934، و همکاران ؛ خانجانی6939، همکاارن
، آوری پنسیلوانیا(. برنامه تاب6931، و همکاران ؛ گشتاسبی6934، پورشهریار و شکری

دقیقه است  690تا  30جلسه و هر جلسه بین  69ای روانی ـ آموزشی مشتمل بر مداخله
آوری است. برنامه تاب استفادهقابلهای سنی مختلف که برای یادگیرندگان در گروه

( 9001، نقل از گلیهام و همکاران 6313یة شناختی بک )ازنظر یتأسپنسیلوانیا که اساساً با 
( توسعه یافته 9001، نقل از گلیهام و همکاران 6319) یسآل ABCDE0و مدل تفکر 

تشکیل  فردیفردی و یک مولفة حل مسئلة اجتماعی بینمولفة شناختی درون از یک، است
 (.9001، ؛ کاتالی و همکاران9001، شده است )اُنگ و همکاران

فردیِ آوری پنسیلوانیا یکی از عوامل درونبر اساس منطق نظری زیربنایی برنامة تاب
ی افراد در رویارویی با اسنادهای علّ، شناختیروانآوری گر و مربوط به تابمراقبت

تجارب انگیزانندة پیرامونی است. اسناد بر علّیت ادراک شده درباره یک نتیجه خاص 
شود. اسناد به تبیین فرد از علل وقوع یک رخداد خاص اطالق می، دیگربیانبهداللت دارد. 

بینی ( اسنادها همواره هیجاناتی را در پی دارند که در پیش9009) 1طبق دیدگاه واینر
ه های اسنادی از ترکیب سویژگی، )انگیزش(. در نظریة اسناد مؤثرندرفتارهای آتی افراد 
 (.9004، 1شود )سیفرتتشکیل می، پایدار/ناپایدار و فراگیر/خاص، بُعد درونی/بیرونی

ای هراهبردهای مقابل، آوریفردیِ مراقبتی مرتبط با سازة تابیکی دیگر از علل درون
، کیشوند. طبق دیدگاه گارنفسهای اطراف تلقی میارویی با مطالبات موقعیتافراد در روی
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بخشی شناختی هیجان به مثابة وجهی از ( راهبردهای نظم9006) 6کرایج و اسینهاون
های شناختیِ هشیارانة مدیریت بخشی هیجان بر روشتر نظمقلمرو مطالعاتی وسیع

( 9006مدل مفهومی گارنفسکی و همکاران )اطالعات انگیزانندة هیجان داللت دارد. در 
، یسرزنشگربخشی شناختی شامل نُه راهبرد مقابلة شناختی مانند خودراهبردهای نظم

 یابیارز باز، ریزیتمرکز کردن مجدد بر برنامه، تمرکز مثبت مجدد، نشخوارگری، پذیرش
 9بون، یسکاست )گارنف سرزنشگری دیگر، یتدرنهاسازی و فاجعه، گیریدیدگاه، مثبت

 (.9001، ؛ گارنفسکی و کرایج9009، و کرایج
دهد که تعداد زیادی از مرور شواهد تجربی مختلف پیرامون مسئلة منتخب نشان می

سازی روانی دانشجویان در مواجهه با مطالبات با هدف کمک به تحقق ایمن پژوهشگران
تفاده ای اسشی/مداخلههای آموزاز گسترة وسیعی از برنامه یطورکلبه ،زندگی تحصیلی

( نتایج نشان داد که مداخله منتخب در 6939) و همکاراناند. در مطالعه شکری کرده
شده و عاطفة مثبت و در رضایت از زندگی ادراک، بینی گرایشیافزایش میزان خوش

ذار اثرگ هاآندانشجویان و همچنین عاطفه منفی در  شناختیروانکاهش میزان آشفتگی 
ا آوری پنسیلوانی( نتایج نشان داد که برنامه تاب6939طالعه منصوری و همکاران )بود. در م

بینانة دانشجویان و و اسنادهای خوش شناختیروان سازشدر افزایش میزان سطح 
اثرگذار بود. در مطالعة گشتاسبی  هاآنهای علّی منفی در در کاهش اسنادگزینی، یتدرنها

آوری در افزایش سطح داد که برنامة بسته آموزش تاب ( نتایج نشان6931و همکاران )
در  یترنهاددانشجویان و  مشغولیت تحصیلیهیجانات پیشرفت مثبت و در بهبود میزان 
در مطالعة پنگ و ، بود. همچنین مؤثر هاآنکاهش سطح هیجانات پیشرفت منفی در 

 وانیا بر هیجاناتآوری پنسیل( که با هدف آزمون اثربخشی برنامة تاب9064همکاران )
کی دانشجویان پزش شناختیروانآوری بخشی هیجانی و تابسبک نظم، مثبت و منفی

یافته و راهبردهای سازش، مقایسة متوسط نمرات هیجانات مثبت و منفی، انجام شد
و گروه در د کنندگانمشارکت شناختیروانآوری بخشی هیجانی و تابنایافته نظمسازش

نمرات  متوسط، نشان داد که در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترلآزمایشی و کنترل 
 ورطبهآماری  ازلحاظ شناختیروانآوری یافته و تابراهبردهای سازش، هیجانات مثبت

نتایج نشان داد که در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه ، معناداری باالتر بود. همچنین

                                                                                                                                        
1. Garnefski, N., Kraaij, V., & 
Spinhoven, P. 
 

2. Boon, S., 
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العة آماری کمتر بود. نتایج مط ازنظرنایافته ازشبخشی سمتوسط راهبردهای نظم، کنترل
آوری در افزایش ( نیز نشان داد که برنامة آموزش تاب9001) 6استینهارت و دالبیر

راهبردهای مقابله انطباقی و برخی عوامل و منابع محافظتی دیگر مانند ، پذیریانعطاف
هش راهبردهای دانشجویان و همچنین در کا نفسعزتعاطفه مثبت و ، بینیخوش

 ود.ب مؤثر هاآنتنیدگی ادراک شده ، عاطفه منفی، های افسردگیغیرانطباقی و نشانه
دهندگی یک منطق تئوریک مشخص برای محتوای برنامه فقدان جهت، یطورکلبه

ای منتخب سبب شده است که چنین مطالعاتی ظرفیت آزمون تجربی توان تبیینی مداخله
نظری زیربنایی را در آن قلمرو مطالعاتی از دست بدهند. یک یا حتی بیش از یک مدل 

کوشد همسو با برخی شواهد در مطالعة حاضر می پژوهشگر، بر این اساس، دیگربیانبه
دهای گیری از راهبراز طریق اصالح اسنادهای علّی سازش نایافته و تشویق بهره، تجربی

ی زمینه را برا، هاآنای های مقابلهسازی خزانة مهارتضمن غنی، انطباقی مقابله شناختی
 آورد.فراهم می هاآنیافتگی روانی تحقق مصونیت

 روش
آزمون با گروه آزمون ـ پسآزمایشی با طرح پیشپژوهش حاضر در زمره مطالعات نیمه

کنترل و همراه با پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان 
و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی  شناسیروانم دانشکدة سال اول و دو شناسیروان

 گیریبا استفاده از روش نمونه بودند. در این مطالعه 31-31در نیمسال اول سال تحصیلی 
دانشجو  90دانشجو در گروه آزمایشی و  90دانشجو ) 10آماری شامل  نمونهدر دسترس 

مشتمل بر دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند. در مطالعة حاضر که  در گروه کنترل(
با فرض  ،(6931، بازرگان و حجازی، نقل از سرمد 6311بر اساس منطق کوهن )، بود
برای هر یک از ، 30/0برای دستیابی به توان آزمون آماری برابر با  ،است α=00/0 کهآن

 نفر انتخاب شدند. 90ای برابر با نمونه، دو گروه آزمایش و کنترل
 از: اندعبارتپژوهش حاضر  ابزارهای 

گیری اسنادهای اندازه منظوربه( 6319) 9. پیترسون و همکاران9سبک اسنادی پرسشنامه
بینانه و بدبینانه در افراد پرسشنامه سبک اسنادی را توسعه دادند. در این ابزار که خوش

ستند. ه ها مثبت و نیمی دیگر منفینیمی از موقعیت ،شامل دوازده موقعیت مفروض است

                                                                                                                                        
1. Steinhardt, M. A., & Dolbier, C. L. 
2. Attribution Style Questionnaire (ASQ) 

3. Peterson, C. et al. 
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 ایدرجههفتبر روی یک طیف  هاسؤالکنندگان در این پرسشنامه به هر یک از مشارکت
( نتایج تحلیل عاملی 6934) و همکاران دهند. در مطالعة شکریپاسخ می« 1»تا « 6»از 

های اسنادی نشان داد که ساختار عاملی این پرسشنامه برای پرسشنامه سبک تأییدی
ود. پایدار/ناپایدار و فراگیر/ویژه ب، نفی شامل سه بُعد درونی/بیرونیهای مثبت و مموقعیت

پایدار/ناپایدار و ، های درونی/بیرونیضرایب همسانی درونی مقیاس، در مطالعة حاضر
، و همچنین 13/0و  10/0، 10/0های منفی به ترتیب برابر با فراگیر/خاص برای موقعیت

پایدار/ناپایدار و فراگیر/خاص برای ، بیرونیهای درونی/ضرایب همسانی درونی مقیاس
 به دست آمد. 10/0و  13/0، 10/0های مثبت به ترتیب برابر با موقعیت

( اولین بار با 9006. گارنفسکی و همکاران )6بخشی شناختی هیجاننظم پرسشنامة
ناختی بخشی شبخشی هیجان نسخة اصلی پرسشنامة نظمهدف مطالعة ابعاد شناختی نظم

مقیاس در گروهی از نوجوانان هلندی توسعه دادند. در  3مادّه و  91ن را مشتمل بر هیجا
هرگز  6)از  ایدرجهپنجبه هر مادّه بر روی یک طیف  کنندگانمشارکت، این پرسشنامه

های ویژگی، های مختلفمتعددی روی نمونه هایپژوهشدهند. در همیشه( پاسخ می 0تا 
(. در مطالعة 9001، لیدندرآکریمن و ونده است )دیش ییدتأآزمون و  CERQفنی 

برای ابعاد  CERQمقادیر ضرایب همسانی درونی ، (6934آبادی و شکری )حسین
تمرکز کردن مجدد بر ، تمرکز مثبت مجدد، نشخوارگری، پذیرش، خودسرزنشگری

ترتیب  هب سرزنشگریسازی و دگرفاجعه، گیریدیدگاه، ارزیابی مثبت مجدد، ریزیبرنامه
 آمد. به دست 14/0و  19/0، 11/0، 10/0، 19/0، 16/0، 19/0، 14/0، 00/0برابر با 

ها ها و فعالیتفهرست محتوایی برنامة آموزشی را به تفکیک هدف اجمالبه 6جدول 
 دهد.نشان می

 هاها و فعالیتبه تفکیک هدف شناختیروانآوری . فهرست محتوایی برنامة آموزش تاب5جدول 
 هافعالیت هاهدف ساتجل

جلسه 
 اول

آشـنایی اعضا با یکدیگر و مدرس  
 و تشریح برنامه آموزشی

آزمون، مرور مجمـل زیربنــای نظری برنــامـه آموزش   اجرای پیش
 آوریتاب

جلسه 
 دوم

ــیری  آموزش مبتنی بر توان تفسـ
ــیح  نظام باورهای فردی در توضـ
رابطــه بین رخــدادهــای منفی و 

 ازآنپستجارب هیجانی 

بر چند سناریوی شامل شونده یک رخداد منفی و پیامدهای  أکیدت
 دهکننیینتعمتعـاقـب رویـارویی بـا آن رخـداد بـا تمرکز بر نقش       

 باورهای زیربنایی

                                                                                                                                        
1. Emotion Cognition Regulation Questionnaire (ECRQ) 
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 هافعالیت هاهدف ساتجل

جلسه 
 سوم

ای همقابله مسئله مدارانه با نگرش
 آمیزفاجعه

ــواهد پذیرفتنی،    تأکید ــتجوی ش ــول جس ــیر بر ت تأکیدبر اص فاس
آمیزی، توســـعه نقشـــه راه رویارویی با جعهجایگزین، پرهیز از فا

 آمیزتفاسیر فاجعه

جلسه 
 چهارم

ــتگی در روابط آموزش بهم وابسـ
 فردیبین

ا یا پیوند هیجانی دو فرد ب« انســجام»بر  تأکیدســازی روابط با غنی
ــازگاری یا تطبیق»یکدیگر و  ی تغییر یا توانایی افراد برا« یافتگیس

 رای دستیابی به تعادلدر پاسخ خود نسبت به دیگری ب

جلسه 
 پنجم

ــبت به  آموزش ادراکات مثبت نسـ
 دیگران

ــ »، «ادراک برابرنگرانه»بر  تأکیدســازی روابط با  غنی ی بازشــناسـ
 «.هاتفاوتتصدیق »یت درنهاو « پذیرش و احترام»، «نیرومندها

جلسه 
 ششم

آموزش احساسات مثبت نسبت به 
 دیگران

ــازی روابط بـا  غنی ، «گرم بودن»هایی مانند یبر ویژگ تـأکیـد  سـ
 «همدلی»و « انسانی بودن»

جلسه 
 هفتم

 آموزش اهداف بردـبرد در روابط
بر تمایز در تبعات انتخاب یکی از ســه  تأکیدســازی روابط با غنی

یت هدف درنهابرد و  -بـاخت، هدف باخت   -گزینـة هـدف برد   
 بردـبرد

جلسه 
 هشتم

هــای مــدیریــت آموزش مهــارت
 تعارض همیارانه

ــازی روابط با غنی بر پیامدهای راهبردهای منتخب برای  تأکیدسـ
های متعارض شـــامل راهبردهای همیارانه، اجتنابی و حل موقعیت
 پرخاشگرانه

جلسه 
 نهم

ــئلــه  آموزش مهــارت حــل مسـ
 اجتماعی

یافته در مواجهه با تجارب انگیزاننده حل سازشبر اصول راه تأکید
ــا  گیری، وری، دیــدگــاهتکــانشبر پرهیز از  تــأکیــدپیرامونی ب

 اسبر اســحل راه ینبهترهای اجتماعی مثبت، گزینش گزینیهدف
ــعف و قوت آن و  یت آزمودن اثرات احتمالی درنهامرور نقاط ضـ

 شدهحل انتخابراه

جلسه 
 دهم

هــای تعــامــل آمــوزش مهــارت
 ورزی و مذاکره(تأفردی )جربین

ــایع عینی، تأآمـوزش جر  ــیف وق ــان ورزی از طریق توصـ بی
یر تغییر ثتأاحسـاسـات، مطالبة تغییر اختصاصی و مختصر، بررسی   

 ی احساسبر نحوه

 هایافته
 هایای را در گروهمقادیر میانگین و انحراف معیار مرتبط با راهبردهای مقابله 9جدول 

 دهد.مدت و بلندمدت نشان میآزمایش و کنترل در کوتاه

 (=66nاهبردهای انطباقی و غیرانطباقی مقابله ). میانگین و انحراف استاندارد ر2جدول 
 M SD گروه مرحله متغیر M SD گروه مرحله متغیر

 خودسرزنشگری
 آزمونپیش

 99/9 10/60 آزمایش

 نشخوارگری

 91/9 01/66 آزمایش آزمونپیش
 93/9 61/66 کنترل  93/9 10/60 کنترل

 آزمونپس
 91/9 96/60 یشآزما آزمونپس 01/9 10/1 آزمایش
 44/9 19/66 کنترل  40/9 11/60 کنترل
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 M SD گروه مرحله متغیر M SD گروه مرحله متغیر

 پیگیری
 99/9 11/1 آزمایش

 پیگیری
 90/9 99/60 آزمایش

 96/9 69/6 کنترل 94/9 13/60 کنترل

 سازیفاجعه

 آزمونپیش
 41/9 94/69 آزمایش

 دگرسرزنشگری

 آزمونپیش
 90/9 13/69 آزمایش

 49/9 11/69 کنترل 16/9 96/69 کنترل

 آزمونپس
 99/9 91/60 آزمایش

 آزمونپس
 09/9 96/66 آزمایش

 91/9 31/69 کنترل 40/9 96/69 کنترل

 پیگیری
 00/9 00/60 آزمایش

 پیگیری
 90/9 90/66 آزمایش

 94/9 11/69 کنترل 94/9 90/69 کنترل

 پذیرش

 آزمونپیش
 93/6 11/66 آزمایش

 بازتمرکز مثبت

 آزمونپیش
 43/6 11/66 ایشآزم

 14/6 16/66 کنترل 16/6 13/66 کنترل

 آزمونپس
 91/6 91/69 آزمایش

 آزمونپس
 16/6 46/69 آزمایش

 11/6 10/66 کنترل 40/6 11/66 کنترل

 پیگیری
 11/6 93/69 آزمایش

 پیگیری
 96/6 61/69 آزمایش

 00/6 19/66 کنترل 03/6 11/66 کنترل

ریزی برنامه
 جددم

 آزمونپیش
 11/6 39/66 آزمایش

 تمثب یابیباز ارز

 آزمونپیش
 40/6 96/66 آزمایش

 91/6 90/66 کنترل 04/6 11/66 کنترل

 آزمونپس
 16/6 00/69 آزمایش

 آزمونپس
 41/6 13/69 آزمایش

 10/6 46/66 کنترل 10/6 10/66 کنترل

 پیگیری
 01/6 94/69 آزمایش

 پیگیری
 04/6 11/69 آزمایش

 01/6 94/66 کنترل 40/6 11/66 کنترل

 گیریدیدگاه

 آزمونپیش
      41/6 31/66 آزمایش
      00/6 01/66 کنترل

 آزمونپس
      11/6 39/69 آزمایش
      06/6 19/66 کنترل

 پیگیری
      11/6 11/69 آزمایش
      04/6 99/66 کنترل

ن و انحراف معیار مرتبط با اسنادهای مثبت و منفی را در مقادیر میانگی 9جدول 
 دهد.مدت و بلندمدت نشان میهای آزمایش و کنترل در کوتاهگروه

 . میانگین و انحراف استاندارد اسنادهای مثبت و منفی9جدول 
 M SD گروه مرحله متغیر M SD گروه مرحله متغیر

درونی/بیرونی 
 مثبت

 آزمونپیش
درونی/بیرونی  10/9 10/90 آزمایش

 منفی
 آزمونپیش

 99/9 11/99 آزمایش
 94/9 40/99 کنترل 03/9 31/90 کنترل
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 M SD گروه مرحله متغیر M SD گروه مرحله متغیر

 آزمونپس
 19/9 09/99 آزمایش

 آزمونپس
 00/9 41/90 آزمایش

 46/9 00/99 کنترل 13/9 94/90 کنترل

 پیگیری
 00/9 10/99 آزمایش

 پیگیری
 91/9 91/90 آزمایش

 49/9 93/99 کنترل 11/9 13/90 کنترل

پایدار/ناپایدار 
 مثبت

 آزمونپیش
 19/9 94/91 آزمایش

پایدار/ناپایدار 
 منفی

 آزمونپیش
 16/9 11/94 آزمایش

 10/9 09/94 کنترل 10/9 90/91 کنترل

 آزمونپس
 01/9 11/90 آزمایش

 آزمونپس
 04/9 00/96 آزمایش

 16/9 99/94 کنترل 16/9 96/91 کنترل

 پیگیری
 11/9 11/90 آزمایش

 پیگیری
 01/9 93/96 آزمایش

 40/9 10/94 کنترل 19/9 99/91 کنترل

فراگیر/ویژه 
 مثبت

 آزمونپیش
 10/9 99/91 آزمایش

فراگیر/خاص 
 منفی

 آزمونپیش
 04/9 01/99 آزمایش

 40/9 14/99 کنترل 04/9 99/91 کنترل

 آزمونپس
 90/9 11/93 آزمایش

 آزمونپس
 90/9 96/90 آزمایش

 96/9 10/99 کنترل 01/9 69/91 کنترل

 پیگیری
 93/9 10/93 آزمایش

 پیگیری
 40/9 93/90 آزمایش

 93/9 41/99 کنترل 04/9 94/91 کنترل

ز کسر پس ا، آزمون و پیگیریبا هدف تعیین اثر مداخله بر مقادیر پس، در این بخش
مدت و بلندمدت در کوتاه، ایی اسنادهای علّی و راهبردهای مقابلهآزمون برامقادیر پیش

، ش آماریورازاینچندمتغیری استفاده شد. قبل از استفاده  کوواریانساز چند طرح تحلیل 
 6یونیهای رگرسهای خطی بودن رابطة بین کوریت و متغیر برآمد و همگنی شیبمفروضه

 کوواریانسهای تحلیل طرح کارگیریبهاز  قبل، شدند. عالوه بر این ییدتأآزمون و 
و  9کوواریانسهای باکس برای تعیین همگنی ماتریسهای آزمون اممفروضه، چندمتغیری

 شدند. ییدتأآزمون و  9های خطاآزمون لون برای تعیین همگنی واریانس
ر بنتایج روش آماری با هدف تعیین اثر گروه بر اسنادهای مثبت نشان داد که اثر گروه 

 [F(9و  09= ) 16/4, 11/0ویلکز الندا =  , >9 ,00/0P=96/0]مدت اسنادهای مثبت در کوتاه
آماری  ازلحاظ [F( 9و  09= ) 91/4, 16/0ویلکز الندا =  , >9 ,00/0P=63/0]و بلندمدت 

 طوربهمدت و بلندمدت اسنادهای مثبت دهد که در کوتاهنشان می 4معنادار است. نتایج جدول 
 اند.بوده مؤثرآماری در تفکیک سطوح متغیر مستقل  ازلحاظ معناداری

                                                                                                                                        
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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 مثبتگروهی اسنادهای . نتایج اثرات بین4جدول 

 F P 9 متغیر مرحله

 06/0 66/0 04/1 درونی/بیرونی 
 06/0 69/0 99/1 پایدار/ناپایدار آزمونپس

 06/0 61/0 60/66 فراگیر/ویژه 
 06/0 69/0 16/1 درونی/بیرونی 

 06/0 60/0 90/1 پایدار/ناپایدار گیریپی
 06/0 61/0 00/1 فراگیر/ویژه 

ر ر گروه بنتایج روش آماری برای تعیین اثر گروه بر اسنادهای منفی نشان داد که اث
 11/1, 11/0ویلکز الندا =  , >9 ,00/0P=99/0]مدت ویان در کوتاهجاسنادهای منفی در دانش

 [F(9و  09= ) 99/60, 19/0ویلکز الندا =  , >9 ,00/0P=91/0]و بلندمدت  [F(9و  09= )
مدت و بلندمدت دهد که در کوتاهنشان می 0آماری معنادار است. نتایج جدول  ازلحاظ

 اند.ودهب مؤثرآماری در تفکیک سطوح متغیر مستقل  ازلحاظمعناداری  طوربهاسنادهای منفی 

 منفیگروهی اسنادهای . نتایج اثرات بین1جدول 

 F P 9 متغیر  رحلهم

 06/0 69/0 03/1 درونی/بیرونی 
 06/0 61/0 00/66 پایدار/ناپایدار آزمونپس

 06/0 64/0 94/3 فراگیر/ویژه 
 06/0 60/0 16/1 درونی/بیرونی 

 06/0 64/0 90/60 پایدار/ناپایدار پیگیری
 06/0 69/0 00/1 فراگیر/ویژه 

گروه بر راهبردهای غیرانطباقی نشان داد که اثر گروه  نتایج روش آماری برای تعیین اثر
=  33/9, 11/0ویلکز الندا =  , >9 ,00/0P=99/0]مدت بر راهبردهای غیرانطباقی در کوتاه

  [F( 4و  06= ) 10/9, 14/0ویلکز الندا =  , >9 ,00/0P=99/0]مدت و بلند [F( 4و  06)
مدت و بلندمدت هد که در کوتاهدنشان می 1آماری معنادار است. نتایج جدول  ازلحاظ

 اند.بوده رمؤثآماری در تفکیک سطوح متغیر مستقل  ازلحاظمعناداری  طوربهراهبردهای مقابلة 
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 مقابلة غیرانطباقیگروهی راهبردهای . نتایج اثرات بین6جدول 

 F P 9 متغیر مرحله

 06/0 69/0 64/1 خودسرزنشگری 
 06/0 60/0 04/3 نشخوارگری 

 06/0 61/0 19/60 سازیفاجعه زمونآپس
 06/0 60/0 13/0 دگرسرزنشگری 
 06/0 66/0 10/1 خودسرزنشگری 

 06/0 64/0 03/1 نشخوارگری پیگیری
 06/0 64/0 10/60 سازیفاجعه 
 06/0 69/0 01/0 دگرسرزنشگری 

روه بر اثر گ نتایج روش آماری برای تعیین اثر گروه بر راهبردهای انطباقی نشان داد که
و  43= ) 16/1, 01/0ویلکز الندا =  , >9 ,00/0P=49/0]مدت راهبردهای انطباقی در کوتاه

0 )F] مدت و بلند[9=91/0 ,00/0P< ,  = ( 0و  43= ) 10/1, 01/0ویلکز النداF] ازلحاظ 
مدت و بلندمدت راهبردهای دهد که در کوتاهنشان می 1آماری معنادار است. نتایج جدول 

 اند.بوده مؤثرآماری در تفکیک سطوح متغیر مستقل  ازلحاظمعناداری  طوربهقی انطبا

 مقابله انطباقیگروهی راهبردهای . نتایج اثرات بین7جدول 

 F P 9 متغیر مرحله

 06/0 69/0 46/0 پذیرش 
 06/0 61/0 11/66 بازتمرکز مثبت 

 06/0 96/0 96/64 مجدد ریزیبرنامه آزمونپس
 06/0 60/0 41/0 مثبت رزیابیباز ا 
 06/0 99/0 30/64 گیریدیدگاه 
 06/0 66/0 31/4 پذیرش 
 06/0 61/0 11/66 بازتمرکز مثبت 

 06/0 99/0 69/69 ریزی مجددبرنامه پیگیری
 06/0 03/0 96/0 مثبت باز ارزیابی 
 06/0 96/0 14/69 گیریدیدگاه 

 گیریبحث و نتیجه
بر اسنادهای علّی و  شناختیروانآوری اثربخشی برنامة آموزش تاب در مطالعة حاضر

نتایج روش آماری تحلیل ، درمجموعشد.  ررسیبراهبردهای مقابله در دانشجویان 
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ری آومدت و بلندمدت برنامه آموزش تابچندمتغیری نشان داد که در کوتاه کوواریانس
ر یافته مقابله و دو راهبردهای سازشدر افزایش نمرة اسنادهای علّی مثبت  شناختیروان

 بود. مؤثرکاهش نمرة اسنادهای علّی منفی و راهبردهای سازش نایافته مقابله 
شکری و ، (6931های مطالعات محبی و همکاران )نتایج مطالعة حاضر همسو با یافته

شکری و ، (6939منصوری و همکاران )، (6931گشتاسبی و همکاران )، (6930همکاران )
( و پنگ و 9001استینهارت و دالبیر )، (6939شکری و همکاران )، (6931رشهریار )پو

آوری با هدف تعمیق منابع ( از نقش تعیین کنندة برنامة آموزش تاب9064همکاران )
د. تجربی حمایت کر طوربه هاآنای فراگیران و کمک به تحقق مصونیت روانی در مقابله

( و استینهارت و دالبیر 9003برانواسر و همکاران )، (9064طبق دیدگاه پنگ و همکاران )
( یکی از مسیرهای مفهومی مفروض برای دفاع از توان تبیینی و تفسیری برنامة 9001)

 افتهیدر افزایش اسنادهای علّی انطباقی و راهبردهای سازش شناختیروانآوری آموزش تاب
ا و راهبردهای غیرانطباقی مقابله ب کارکرد اسنادگزینیمقابلة شناختی و کاهش اشکال بد

، دیگربیانهباست.  یابیردقابلگری هیجانی های تنظیمسبک انکاریرقابلغبر نقش  تأکید
گری تفاسیر در مقابل نمایش ،9سازالگوهای تفاسیر خودتوانمند ،6گری شناختیسلطه

و  یافتهناختی سازشهای شو ضرورت انکارناپذیر استفاده از ارزیابی 9خودناتوانمندساز
ابع از طریق تقویت من، یدکنندهتهدهای شناختی غیرانطباقی و در برابر ارزیابیچالشی 

 یافتگی میزانهای فشارزا زمینه فزونفردی در مواجهه با موقعیتای درون ـ برونمقابله
. دآورپسایندهای هیجانی مثبت و کاهش سطح تجارب هیجانی منفی مانند را فراهم می

زام به الت، اند که در مواجهه با تجارب منفینتایج مطالعات مختلف نشان داده، عالوه بر این
هیجانات  ساز از طریق بازداریاستفاده از تفاسیر خودتوانمندساز در برابر تفاسیر خودناتوان

 کند.منفی از فروغلتیدن افراد در ورطة نقصان انگیزش جلوگیری می
ری گیهای این مطالعه همسو با موضعطرنشان ساخت که یافتهاین باید خا عالوه بر

های های اسنادیافتگی ویژگیشود که ترکیبمفهومی غالب در تئوری اسناد یادآور می
های علّی اسنادهای منفی از طریق فراخوانی هیجانات علّی مثبت در مقایسه با ویژگی

را  یرصتفانگیزشی یادگیرندگان  بر نیمرخ تأثیرگذاریمثبت در مقابل هیجانات منفی با 
، دداننانگیز را بر تکالیف ساده ارجح میانتخاب تکالیف چالش هاآنآفرینند که می

                                                                                                                                        
1. cognitive imperialism 
2. empowering interpretations 

3. disempowering interpretations 
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پرواضحی  ورطبه، کوشندروی بیشتر می تر تکالیف پیشانجام هرچه پرکیفیت منظوربه
ین در همچن دهند وروی نشان می اشتیاق بیشتری برای پاسخ به مطالبات تحصیلی پیش

کننده کمتر به استفاده از بافت رویارویی با تجارب شکست یا رویدادهای ناکام
نظمی در انجام بی، کاریاهمال، گریزیگر مانند تالشسازوکارهای دفاعی خودمراقبت

سازی گرایش دارند. بر اساس آنچه گفته شد تئوری گرایی و خودناتوانکمال، تکالیف
تفسیری  هیجان و انگیزش بر نقش، مکانیزم زیربنایی فرایندِ اسنادبر  تأکیدبا  اساساًاسناد 

دهنده رابطه بین اسنادهای علّی و قواره یک عامل توضیح عنوانبهعنصر اطالعاتی هیجان 
 (.9001، 6؛ مارتین9004، کند )سیفرتمی تأکید، انگیزشی یادگیرندگان

اخت یری نظریه بسط و سبر توان تفس تأکیدبر اساس مبانی نظری و تجربی موجود 
توضیح منطق اثربخشی برنامه آموزش  ( در9001، 9هیجانات مثبت )فردریکسون و کوهن

رخوردار از نقش بااهمیتی ب، های علّی یادگیرندگانای و اسنادگزینیمنابع مقابله آوری برتاب
( بر نقش تبیینی دو 9069، است. در نظریه بسط و ساخت هیجانات مثبت )فردریکسون

شود می دتأکیدر فرضیه بسط ، یطورکلبهشود. می تأکیدعنصر اطالعاتی بسط و ساخت 
 هانآای افراد و متعاقب آن تشویق که چگونه هیجانات مثبت با وسعت دادن به منابع مقابله

لزوم  ،به استفاده از تفاسیر شناختی انطباقی در مقایسه با تفاسیر شناختی غیر انطباقی
، 9دریسباخ و گاسکی) یانفعالهای های فعاالنه در مقایسه با رویارویییهگیری از روبهره

، ویرتز ،پذیری و جامعیت شناختی در برابر انجماد فکری )کامپتونبیش انعطاف، (9004
های مبتکرانه در مقایسه حل( و همچنین تسهیل دسترسی به راه9004، 4کلوس هیلر، پژومند

سهم ، (9001، 0هیرش و آندرسون، ای و ناکارآمد )راویهای کلیشهحلبا جستجوگری راه
ن فردریکسو، کند. عالوه بر اینتوجهی در افزایش احساس رضامندی افراد ایفا میقابل

در  کننده هیجانات مثبتشود که فرضیه بسط با تصریح نقش تعیین( یادآور می9069)
ای انطباقی را مقابلههای های رفتاری فرصت بهره جستن از رویهگستراندن انتخاب

کند که فرضیه ساخت می تأکید( 9069دهد. در ادامه فردریکسون )افزایش می ازپیشیشب
یافتن دامنه فکر و عمل در فرضیه بسط بود از طریق کمک به پدیدایی که محصول وسعت

آوری یافتگی خودباوری و همچنین تابای فردی از قبیل فزونهای مقابلهظرفیت
از  پس، کند. بر این اساسایفای نقش می، ایافراد در ساخت منابع مقابله تیشناخروان
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 سطوح بیشتری از تجارب هیجانی بینیپیشای جدید و متعاقب آن ساخت منابع مقابله
 شود.ای ممکن میای از بسط و ساخت منابع مقابلهروند فزاینده، مثبت

 ینأمتدر ، وسیعی از شواهد تجربینتایج مطالعة حاضر همسو با گروه  کهآنبا وجود 
اما ، ندکایفای نقش می هاآنای سازی روانی فراگیران از طریق تقویت منابع مقابلهایمن

این آموزش فقط به گروهی از ، قرار گیرد. اول موردتوجههای آن باید برخی محدودیت
اه شهید دانشگ شناسیرواندانشجویان یک رشته تحصیلی در دانشکده علوم تربیتی و 

حاضر  ژوهشپهای یافته ازپیشبیشضرورت بسط و تعمیم ، بنابراین؛ بهشتی محدود شد
نهاد پیش، های مختلفی از فراگیران انتخاب شوند. برای مثالنیازمند آن است که گروه

 شناختی جنس در بافت آزمون اثراتشود با هدف تصریح نقش تفسیری عامل جمعیتمی
 کهینابا توجه به ، فراگیران دو گروه جنسی انتخاب شوند. دوم، برنامة آموزشی منتخب

رسی به ترم دستکرد که با نزدیک شدن به فصل امتحانات پایان بینیپیش پژوهشگر
لذا طول مدت آزمون ماندگاری اثرات برنامة آموزشی ، ممکن نباشد راحتیبهفراگیران 

های مربوط به عدم محدودیت با توجه به، ماه محدود شد. سوم 9حداکثر به ، منتخب
به فراگیران در هفته بیش از یک ساعت به دلیل انباشت واحدهای  پژوهشگردسترسی 

ساعت در هفته امکان تماس  9بیش از  پژوهشگر، در طول نیمسال تحصیلی هاآندرسی 
اما هر یک از واحدهای آزمایشی ؛ رودررو و حضوری را با واحدهای آزمایشی نداشت

ا داشتند که از طریق ایمیل پیرامون تکالیف مربوط به هر مرحله از دورة این فرصت ر
اتی با هدف طراحی جلس، شودپیشنهاد می، بنابراین؛ مکاتبه کنند پژوهشگرآموزشی با 

 پژوهشگر باریکگاهی در طول هفته بیش از ، های آموزش داده شدهمرور مهارت منظوربه
 داشته باشند.با یکدیگر دیدار  کنندگانمشارکتو 

 سپاسگزاری
وسیله از تمامی دانشجویان معززی که مسئوالنه و مهربانانه در اجرای این پژوهش بدین

 نماییم.صمیمانه تشکر و قدردانی می، ما را یاری کردند

 منابع
(. اثربخشی آموزش هوش 6931ک. )، و کاکابرایی، ک.، نیاافشاری، س.، حسینی، ب.، فرآرام

 هاینظامفصلنامه پژوهش در آموزان. دانش مؤثربله با استرس و ارتباط معنوی بر مقا
 .690-603، (40) 69، آموزشی
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 .90-63، (91) 4، کاربردی شناسیروانفصلنامه بینی دانشجویان. ناکارآمد و خوش
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فصلنامه پژوهش آموزان دختر دوره دوم متوسطه. کاری در دانششناختی هیجان و اهمال
 .40-99، (41) 69، آموزشی هاینظامدر 
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