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اثربخشي برنامة مداخلهاي ايمنسازي رواني دانشجويان در برابر
تجربههاي هيجاني منفي بر اساسِ الگوي پيشگيري پنسيلوانيا

چکيده

واژگان کليدي :برنامه پیشگیری پنسیلوانیا ،خوشبینی ،رضای
عاطفث منفی.

از زندگی ،عاطفث مثب

 .4تحقیق حاضر با حمای مالی معاون محترم پژوهشی اانشگاه شهید بهشتی انجام شده اس .
* استاایار گروه روااشناسی ،اانشگاه شهید بهشتی (مسئول مکاتبات)oshokri@yahoo.com :
** اانشیار گروه روااشناسی ،اانشگاه شهید بهشتی
*** استاا گروه روااشناسی ،اانشگاه شهید بهشتی
**** اانشیار گروه روااشناسی ،اانشگاه شهید بهشتی
***** مشاور و مدر گروه رااماا
****** اانشجوی اکترای روااشناسی عمومی ،اانشگاه شهید بهشتی

و

تاریخ پذیرش مقاله30/50/50 :

هدف :پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه پیشگیری پنسیلوانیا بر خوشبینی ،رضاای
از زندگی و تجربههای هیجانی مثب و منفای اانشاجویاا انجاام شاد .روش :ار ایان پاژوهش
شبهتجربی با طرح پیشآزموا پسآزموا همراه با پیگیاری ،شصا اانشاجوی اانشاگاه شاهید
بهشتی ار او گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از آموزش به آزموا تجدیدنظر شدة جه گیاری
زنادگی ( ،LOT-Rاسااریر ،کااارور و بریگااز ،)4991 ،مقیاا افسااراگی ،اضااطراو و تنیاادگی
( ،DASSالویباند و الویباند ،)4991 ،برنامه عاطفی مثب و منفی ( ،PANASواتسوا ،کالرک
و تلگن )4911 ،و مقیا رضای از زندگی ( ،SWLSاینر ،ایمونس ،الرسن و گاریفین)4911 ،
پاسخ اااند .ار هف جلسه او ساعته آموزش برنامه پیشگیری پنسیلوانیا به شیوه گروهای بارای
گروه آزمایش اجرا شد .يافتهها :نتایج تحلیل کواریانس نشاا ااا که ار کوتاه مدت و بلند مادت
برنامه مداخلهای ار افزایش میزاا خوشبینی ،سطح رضاامندی از زنادگی و عاطفاث مثبا و ار
کاهش میزاا افسراگی ،اضطراو ،تنیدگی و سطح عاطفث منفی اانشجویاا موثر باوا .نتيجهگيري:
نتایج مطالعث حاضر از نقش تعیین کنندة آموزش تاوآوری به کمک تقوی تفکار خاوشبیناناه،
بهبوا مدیری هیجانی و مهارتهای روابط بینفرای ،برای کمک به تحقق ایدة ایمنسازی روانی
فراگیراا به طور تجربی حمای کرا.
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با توجه به فراگیری پدیده هیجااهای پیشرف ار موقعی های تحصیلی (بااا و
اُلیندیک  ،) 001 ،توسعه برنامههای مداخلهای با هدف آموزش مدیری انطباقی
تجربههای هیجانی ار موقعی های پیشرف و فراهمآوری ایمنسازی روانی فراگیراا،
یک ضرورت پژوهشی اجتناوناپذیر قلمداا میشوا (استینهارت و االبیر  001 ،؛
هیروکاوا ،یاگی و میاتا 00 ،1الف؛ هیروکاوا و همکاراا 00 ،و؛ کئوگ ،بوند و
فالکسماا .) 002 ،1به بیاا ایگر ،مرور اقیق و موشکافانث شواهد تجربی مختلف
نشاا میاهد که ار حال حاضر برای غالب یااگیرندگاا ار سطوح مختلف ،تجربث
موقعی های پیشرف اعم از مدرسه و اانشگاه با گسترة وسیعی از هیجااهای
پیشرف همراه اس  .عالوه بر این ،نتایج مطالعات مختلف نشاا میاهد که الگوی
تجربههای هیجانی یااگیرندگاا ار موقعی های پیشرف ار تبیین تمایز قابل مشاهده
ار کیفی زندگی تحصیلی آنها از اهمی قابل مالحظهای برخوراار اس (گوئتز،
فرنزل ،پکراا و هال 002 ،2؛ گوئتز ،فرنزل ،هال و پکراا 001 ،؛ پکراا ،گوئتز ،تیتز و
پری  .) 00 ،بر این اسا  ،تعداا زیاای از محققاا عالقهمند به موضوع محوری
پیشبرا سطح کیفی زندگی تحصیلی فراگیراا کوشیدهاند تا با توسعه و اجرای
برنامههای مداخلهای مختلف ،فرص مدیری بهینث مطالبات انگیزانندة زندگی
تحصیلی را برای فراگیراا مختلف فراهم آورند.
رویکرا مفهومی پیشنهاای ابرامسوا ،سلیگمن و تیزال ( 491؛ نقل از پیترساوا و
استین ) 009 ،1اربارة خوشبینی با تأکید بر مفهوم سبکهاای تبیینای ،منطاق نظاری
زیربنایی برنامث تاو آوری پنسیلوانیا را تشاکیل مایاهاد .طباق ایادگاه آبرامساوا و
همکاراا (49 1؛ نقل از پترسوا و استین ،) 009 ،مفهاوم الگاوی اساناای باه مثاباث
مهارتی آموخته شده ،بر تبیین ارجح فرا برای وقوع علل رخدااها االلا اارا .طباق
این چهارچوو مفهومی ،ار مواجهه با رخدااهای منفی ،گرایش فرا به استفااه از علل
بیرونی ،ناپایدار و خاص بیانگر سبک تبیینی خوشبینانه 9و تمایل فارا باه اساتفااه از
1. achievement emotions
2. Bodas1 & Ollendick
3. Steinhardt & Dolbier
4. Hirokawa, Yagi & Miyata
5. Keogh, Bond & Flaxman
6. Goetz, Frenzel, Pekrun & Hall
7. Titz & Perry
8. Peterson & Steen
9. optimistic explanatory style
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علل ارونی ،پایدار و فراگیر بیانگر الگوی اسناای بدبینانه 4اس  .مرور شواهد تجربای
مختلف نشاا میاهد که استفااه فراگیراا از الگوهای اسناای غیرانطبااقی ،باا گساترة
وسیعی از بدکارکراهای انگیزشی ،هیجانی و جسمانی ار آنها رابطاه اارا (سایفرت ،
 001؛ پیترسوا و استین.) 009 ،
مرور شواهد تجربی نشاا میاهد که محققاا مختلف برای کمک باه تحقاق ایادة
خطیر ایمنسازی روانی فراگیراا ار مواجهه باا تجرباههاای تانشزای تحصایلی ،بار
آموزش مؤلفههایی نظیر راهبراهای مقابلهای ماوثر و کارآماد ،ارزیاابیهاای شاناختی
چالشی ،مدیری زماا ،آموزش حال مسائله اجتمااعی و تقویا مناابي انگیزشای و
شناختی تأکید کراهاند (استینهارت و االبیر 001 ،؛ هیروکاوا و همکااراا 00 ،الاف؛
هیروکاوا و همکاراا 00 ،و؛ کئوگ و همکاراا 002 ،؛ باکر .) 00 ،به بیاا ایگار،
محققاا عالقهمند به الگوی عوامل محافظتی ار برابر تجربههای انگیزانندة موقعیا -
های تحصیلی تأکید کراهاند که برخای عوامال مراقبتای نظیار سرساختی( 1کوباساا،1
1
 ،)49 9عزت نفس( 2ماا ،هاسماا ،اسرالما و ایوریس  ،) 001 ،حمای اجتمااعی
4
اجتماعی( 1پنگلی و ااوا ،) 000 ،9خوشبینی( 40چانا  )4991 ،44و عاطفاث مثبا
(فریدریکسن و لونسوا  ،)4991 ،4از راه تعامل با تجربههای تنشزا ار کاهش ساطح
پیامدهای منفی مواجهه با این تجربههای ،اثرگذار واقي می شوند.
تعداا زیاای از محققاا ،اثربخشی برنامههای مدیری تجربههای هیجانی را ار زمینههای
تحصیلی مطالعه کراهاند .شواهد تجربی مختلف نشاا اااهاند که این مداخلهها به طور عمده
با هدف کاهش تجربههای تنشزا (اکارو ،باالینگر و هویا  ،) 00 ،41پیامادهای هیجاانی
وابسته به این تجربههای مانند اضطراو (اکرو و همکاراا 00 ،؛ ازایگیلوسکی ،ریسا ا
مارتی و تارناگ 001 ،41؛ شاپیرو ،شوارتز و بانر4991 ،42؛ بیسلی ،تامپساوا و ایویدسان ،4
1. pessimistic explanatory style
2. Seifert
3. protective factors model
4. hardiness
5. Kobasa
6. self-esteem
7. Mann, Hosman, Schaalma & de Vries
8. social support
9. Pengilly & Dowd
10. optimism
11. Chang
12. positive affect
13. Fredrickson & Levenson
14. Deckro, Ballinger & Hoyt
15. Dziegielewski, Roest-Marti & Turnage
16. Shapiro, Schwartz & Bonner
17. Beasley, Thompson & Davidson
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 00؛ میسرا ،مککین ،وس و تاونی ) 000 ،4و افساراگی (شااپیرو و همکااراا4991 ،؛
میسرا و همکاراا ) 000 ،و آشفتگی روااشناختی اساتفااه شادهاناد (ساارساتروم ،االبیار،
الیفرمن و استینهارت  000 ،؛ راسوا ،بالمر و کندال  .) 004 ،مهمترین ابعاا تشکیل اهندة
اهندة برنامههای مداخلهای مورا استفااه برای مدیری تجربههای هیجانی ار موقعی هاای
تحصیلی ،شامل فناوا آرمیادگی( 1اکارو و همکااراا 00 ،؛ ازایگیلوساکی و همکااراا،
 001؛ شااپیرو و همکااراا ،)4991 ،آماوزش مهاارتهاای شاناختی ا رفتااری (اکارو و
همکاراا 00 ،؛ ازایگیلوسکی و همکاراا 001 ،؛ ریکینسوا ،)499 ،1حمایا اجتمااعی
(ازایگیلوسکی و همکاراا 001 ،؛ ریکینسوا )499 ،و آموزش روانی( 2اکرو و همکااراا،
 00؛ ازایگیلوسکی و همکاراا 001 ،؛ شاپیرو و همکاراا )4991 ،بواه اس  .ار آموزش
فنوا آرمیدگی مانند تنفس ایافراگمی  ،آرمیدگی ماهیرهای پیشرونده ،1مراقباه 9و باازخورا
بازخورا زیستی ،40هدف اصالی ،مادیری بهیناث پاساخهاای فیزیولويیاک ار مواجهاه باا
تجربههای تنشزا اس  .ار آموزش راهبراهای شاناختی ا رفتااری ،بار شناساایی و تيییار
الگوهای فکری غیرانطباقی مانند همه یا هیچ ،44تعمیم مفرط  4و فاجعهپنداری  4و الگوهای
رفتاری سازشنایافته مانند سوء مصرف مواا تأکید میشوا .آموزشهای مبتنای بار حمایا
اجتماعی ،نیازمند تالش برای ایجاا محیطی سالم و همدالنه اس که از آا راه افراا تشاویق
میشوند ایگراا را ار تجربهها ،افکار و احساساات خویشاتن ،تشاویق کنناد .ار آماوزش
روانی ،خزانث اانش فرا اربارة علل تبیین کنندة تجرباههاای تانشزا و پیامادهای شاناختی،
هیجانی ،رفتاری و فیزیولويیک مواجهه با این تجربهها تجهیز میشوا .بسیاری از محققاا ار
مطالعات مختلف ،به منظور تأکید بر نقش محوری مفهوم حمای اجتمااعی ااراک شاده ار
باف مطالعاتی تجربههای تنشزا ،بر الگوی اثرات ضربهگیرانث 41ااراک از تجاارو حماایتی

1. Misra & McKean
2. Soderstrom, Dolbier, Leiferman & Steinhardt
3. Rawson, Bloomer & Kendall
4. relaxation techniques
5. Rickinson
6. psychoeducation
7. diaphragmatic breathing
8. progressive muscle relaxation
9. meditation
10. biofeedback
11. all-or-none
12. overgeneralization
13. catastrophizing
14. buffering effects model
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در برابر عوامل تنشزا تأکید کردهاند (ويتن  158 ،؛ شوارز و کنول  002 ،؛ میسرا ,کريست
کريست و برانت  00 ,؛ ويلکس  005 ،؛ ويلکس و اسپیوي.) 001 ،8
بر اين اساس ،پژوهش حاضر ،به مثابة انتخاب پژوهشی مکمل ،در صدد استت تتا
اثربخشی مداخلههاي شناختی ت اجتماعی مبتنی بر الگتوي پیشتگیري پنستیلوانیا را در
بهبود يا افزايش برخی عوامل محافظتی مانند الگوهاي اسنادي انطباقی يا خوشبینانه و
تجربههاي هیجانی مثبت و از طرف ديگر در کاهش تجربههاي تنشزا و همبستههتاي
هیجانی منفی اين تجربهها مانند اضطراب و افسردگی بیازمايد .از آنجا که طرح برنامة
آموزش پیشگیري پنسیلوانیا بر مدلهاي نظري شناختی رفتاري مبتنتی استت ،در ايتن
برنامة آموزشی بر بهبود مهارتهتاي رفتتاري بته کمتی ت ییتر در شتناختارها ،تأکیتد
میشود .مرور شواهد تجربی نشان می دهتد کته تتا کنتون اثربخشتی برنامتة آموزشتی
پیشگیري پنسیلوانیا در کاهش اضطراب ،افسردگی ،اختالالت ستازگاري و مشتکالت
رفتاري افرا د در بتیش از بیستت مطال ته در کشتورهاي مختلتو آزمتون شتده استت
(گیووانی و النا  001 ،؛ ريويچ و سلیگمن 0 ،2؛ پنت  ،لتی ،زو ،متايوو ،چتن ،يتو،
لیيو و وان .) 0 ،5
با توجه به آنچه گفته شد ،ضرورت و اهمیت انجام پژوهش حاضر ،حتداقل از دو
جنبه قابل تبیین و تفستیر استت .اول ،در شتراي ف لتی ،بتر استاس شتواهد تجربتی
مختلو ،از يی طرف ،مواجهه با مطالبات زنتدگی تحيتیلی و بته تبت آن فراختوانی
سطوح متمايزي از تجربههتاي تحيتیلی تتنشزا در موق یتتهتاي پیشترفت ،امتري
اجتنابناپذير است .از طرف ديگر ،تأکید شده است که يکی از مهمترين نشتانگرهاي
تبیینکننتدة اثربخشتی موق یتتهتاي پیشترفت ،بتا مطال ته ارزيتابی دانشتجويان از
تجربه هاي هیجانی وابسته به زندگی تحيیلی ،مشخص میشود (يو و لتی.) 005 ،1
بنابراين ،هر گونه تالش براي تجهیز و توانمندسازي فراگیتران در جهتت متديريت
پرکیفیت تجربه هاي هیجانی آنها در موق یتهتاي تحيتیلی ،در پتیشبینتی الگتوي
اثربخشی محی هاي تحيیلی اثرگذار است .دوم ،عالوه بر اين ،ضرورت و اهمیتت
1. Wheaton
2. Knoll
3. Crist & Burant
4. Wilks
5. Spivey
6. Giovanni & Elena
7. Reivich & Seligman
8. Peng, Li, Zuo, Miao, Chen, Yu, Liu & Wang
9. Yu & Lee
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انجام پژوهش حاضر ،با تأکید بر مفهوم محوری «سالم تحصیلی ،»4به عنواا یکی از
از مهمترین مؤلفههای تبیین کنندة کیفیا زنادگی تحصایلی ار باین اانشاجویاا ،ار
قلمرو مطالعاتی کیفی تجربههای هیجانی ار زمینههای تحصیلی ،بیش از پایش قابال
تعمق و تأمل اس  .هماا طور که پیشتر اشاره شده ،شواهد تجربای مختلاف تأکیاد
کراهاند که مدیری ناکارآمد تجربههای هیجانی ار موقعی های تحصیلی ا باه مثاباه
عامل خطرا ،اثربخشی زندگی تحصیلی اانشجویاا را با چالش جدّی مواجه میکناد.
همسو با پیشنهاا شکری ( ،)4 11استفااه از برنامههای مداخلهای چندسطحی و چناد
وجهی و راهبراهای چندگانه ار موقعی های تحصایلی ،باا هادف پیشابرا ساالم
تحصیلی ،موضوع محوری رویکرا بینرشتهای روااشناسی ساالم تحصایلی  ،ا باه
عنواا قلمرو مطالعاتی بینرشتهای و کاربرای ا را تشکیل میاهد.
بنابراین ،با توجه به نتایج مطالعات مختلف ارباارة ضارورت انجاام مطالعااتی باا
هدف تجهیز روااشناختی اانشجویاا ار مواجهاه باا تجرباههاای هیجاانی منفای ار
موقعی های تحصیلی ،محققاا پژوهش حاضر ار نظر اارند که برای اولین بار با طرح
برنامث مداخلهای مبتنی بر بازآموزی اسناای ،ار قلمرو مطالعاتی مدیری تجرباههاای
هیجانی ار زمینههای تحصیلی ،اثربخشی این برنامث آموزشی را به طور تجربای ماورا
آزموا قرار اهند .مطالعث حاضر بر اسا گزارههای زیر هدای شدند:
 -4آیا بین اانشجویاا گروههای کنترل و آزمایش از لحاظ عاطفث مثب و منفی
تفاوت وجوا اارا؟
 آیا بین اانشجویاا گروههای کنترل و آزمایش از لحاظ افسراگی ،اضطراو وتنیدگی تفاوت وجوا اارا؟
 آیا بین اانشجویاا گروههای کنترل و آزمایش از لحاظ رضای از زندگیتفاوت وجوا اارا؟
 -1آیا بین اانشجویاا گروههای کنترل و آزمایش از لحاظ خوشبینی گرایشی
تفاوت وجوا اارا؟

روش

پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبهآزمایشی با طرح پیشآزموا پسآزموا گروه
غیرمعاال همراه با پیگیری بوا .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همث اانشجویاا
1. academic health
2. academic life effectiveness
)3. Academic Health Psychology (AHP
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روااشناسی و مشاورة مقطي کارشناسی اانشکده روااشناسی اانشگاه شهید بهشتی بواند.
ار این مطالعه ،او گروه از اانشجویاا روااشناسی سال اول به روش نمونهگیری ار
استر انتخاو شدند و ار او گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .ار این مطالعه که
شامل او گروه آزمایش و کنترل بوا ،بر اسا روش پیشنهاای کوهن ( ،4912سرمد،
بازرگاا و حجازی )4 1 ،با پذیرش   =0/01و اندازه اثر برابر با  ،0/20از طریق انتخاو
سی مشارک کننده برای هر یک از او گروه کنترل و آزمایش و ار نهای تواا آزموا
آماری برابر با  ،0/11حجم نمونه شامل شص واحد آزمایشی تعیین شد.

ابزارهاي سنجش

) آزمون تجديد نظر شدة جهتگيري زن دگي ( :)LOT-Rیکای از پراساتفااهتارین
ابزارهای اندازهگیری خوشبینی گرایشی ،آزموا جه گیری زندگی اس  .آزموا جه -
گیری زندگی را اولین بار اسریر و کارور ( )4911با هدف سنجش خوشبینای گرایشای
طراحی نمواند .سپس ،اسریر و همکاراا ( )4991با هدف بهبوا ویژگیهای فنی ،LOT
نسخث اصلی آزموا جه گیری زندگی را مورا تجدیدنظر قرار اااند .آزموا تجدید نظار
شده جه گیری زندگی شامل اه سوال اس و مشارک کنندگاا به سوالها بار اساا
مقیا پنج ارجهای لیکرت از کامالً مخالف ( )0تا کامالً موافق ( )1پاساخ مایاهناد .ار
 ،LOT-Rسه سوال به صورت مثب (سوالهای  1 ،4و  )40و سه سوال (سوالهای ،
و  )9به صورت منفی نوشته شده اس  .ار  ،LOT-Rباه منظاور محاسابث نمارة کلای،
سوال منفی به طور معکو نمرهگذاری میشوند .بنابراین ،نمارة بااالتر ار  ،LOT-Rبار
سطوح باالتر خوشبینی ااراک شده االل اارا .بر این اسا  ،برای هر یک از مشاارک
کنندگاا ،نمرهها ار اامنه  0تا  1به اس میآید .ار مطالعه اساریر و همکااراا ()4991
نتایج تحلیل عامل اکتشافی  LOT-Rبا استفااه از چرخش واریمکاس ،باا سااختار تاک
عاملی مشخص شد .ار مطالعه اسریر و همکاراا ( ،)4991ضریب همسانی ارونی نسخث
تجدید نظر شده آزموا جه گیری زندگی 0/ 1 ،به اس آمده اسا  .ار مقابال ،نتاایج
4
تحلیل عاملی نسخث تجدید نظر شده آزماوا جها گیاری زنادگی ار مطالعاات ناکاانو
( ) 001و جووانویک و گاوریلوی ا جارکوویک (  ) 04از ساختار او عاملی LOT-R
شامل سوالهای خوشبینانه با عبارتبندی مثب و سوالهای بدبیناناه باا عباارتبنادی

1. Nakano
2. Jovanović & Gavrilov-Jerković
3. positively phrased optimistic items
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منفی به طور تجربی حمایت کرد .در مطالعة حاضر ،ضریب همسانی درونی نمره کلی و
دو مقیاس سوالهای خوشبینانه با عبارتبندی مثبت و سوالهای بدبینانة عبارتبندی شده
منفی در پیش آزمون به ترتیب برابر با  0/10 ،0/1و  ،0/55در پسآزمون اول بهه ترتیهب
برابر با  0/16 ،0/55و 0/55و در پسآزمون دوم به ترتیب برابر با  0/1 ،0/55و  0/55بهه
دست آمد.
 )2برنامه عاطفه مثبت و منفی ( :)PANASدر این مطالعه ،به منظور بررسی بُعد
عاطفی بهزیستی ،بر اساس برنامه عاطفی مثبت و منفی (واتسهون و هماهاران) 511 ،
از صفتههای خلقهی بیسهتتهایی اسهتفاده شهد .سهوالههای  PANASهیجانهات و
احساسات مختلفی را توصیف میکند و هر یک در مقیهاس عاطفهه مثبهت یها مقیهاس
عاطفه منفی گروهبندی میشوند .مشارکتکنندگان تمام سوالها را بهر اسهاس مقیهاس
پنج درجهای لیارت پاسخ میدهند .در این طیف عدد یک نشهاندهنهده عهدم تجربهه
هیجان و عدد پنج بیانگر تجربه بسیار زیاد هیجان است .برای هر آزمودنی نمهره کلهی
عاطفه مثبت با جمع نمرهههای مشهارکتکننهده در ههر یهک از ده صهفت توصهیفگر
هیجانات مثبهت (عالقههمنهد ،6هیجهانزده  ،نیرومنهد  ،مشهتا  ،5سهربلند ،1هوشهیار،5
خوشذو  ،1مصمم ،5متوجه ، 0فعال ) و نمره کلهی عاطفهه منفهی از طریهع جمهع
نمرات مشارکت کننده در هر یک از ده صفت توصیفگر هیجانات منفهی (پریشهان، 6

ناراحههت  ،گناهاههار  ،وحشههتزده ، 5متخاصههم ، 1تحریههکپههریر ، 5شرمسههار، 1
عصبی ، 5بیقرار ،60ترسان  )6محاسبه شد .در مطالعه شاری ( ،) 11نتایج تحلیه

1. negatively phrased pessimistic items
2. interested
3. excited
4. strong
5. enthusiastic
6. proud
7. alert
8. inspired
9. determined
10. attentive
11. active
12. distressed
13. upset
14. guilty
15. scared
16. hostile
17. irritable
18. ashamed
19. nervous
20. jittery
21. afraid
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مولفههای اصلی با استفااه از چرخش ابلیمین بر اسا نمونهای از اانشاجویاا (400
ایرانی و  401سوئدی) نشاا ااا که ساختار عاملی  PANASشامل او مقیا عاطفاث
مثب و منفی بوا .عالوه بر ایان ،ار مطالعاث شاکری ( )4 11شااخصهاای بارازش
تحلیل عاملی تأییدی بر پایه نرمافزار  ,LISRELوجوا عوامل اوگانه را تأیید کرا .ار
مطالعث حاضر ،ضرایب آلفای کرانباخ مقیا های عاطفث مثب و منفی ار مرحلث پایش
آزموا به ترتیب برابر با  0/1و  ،0/ 1ار مرحلث پس آزموا اول باه ترتیاب برابار باا
 0/10و 0/و ار مرحلث پس آزموا اوم به ترتیب برابار باا  0/ 1و  0/ 9باه اسا
آمد.
 )3م قياس رضايت از زندگي  ( SWLSاینار و ایگاراا )4911 ،باه منظاور
اندازه گیری بُعد شناختی بهزیستی ذهنی افراا ،اینر و ایگراا ( )4911نسخه پنج
مااه ای مقیاا رضاای از زنادگی را توساعه اااناد .ار ایان مقیاا  ،شارک
کنندگاا به هر مااه بر اسا طیف هف ارجهای لیکرت (از یک کامالً مخاالف
تا هف کامالً موافق) پاسخ میاهند .یافته های مطالعات اینر و ایگاراا ()4911
و پاااوت ،ایناار ،کااالوین و سااندویک ( )4994از ساااختار تااک عاااملی SWLS
حمای کرا .ار پژوهش شکری ( )4 11همسو با نتایج اینر و ایگراا ( ،)4911کاه
با هدف آزموا ساختار عاملی مقیاا رضاای از زنادگی تحصایلی و باا اساتفااه از
روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی انجام شد ،ساختار تک عاملی  ،SWLSار
بین اانشجویاا ایرانی و سوئدی ،تأیید شد .ار مطالعث شکری ( )4 11ضاریب آلفاای
کرانباخ  SWLSبرای اانشجویاا ایرانی برابر باا  0/11و بارای اانشاجویاا ساوئدی
برابر با  0/11به اس آمد .ار مطالعث حاضر ،ضریب پایایی مقیا رضای از زندگی
با استفااه از روش همسانی ارونی ار مرحلث پیش آزموا برابر با  ،0/11ار مرحلث پس
آزموا اول برابر با  0/1و ار مرحلث پس آزموا اوم برابر با  0/1به اس آمد.
 )1مقياس افسردگي ،اضطراب و تنش ( :)DASSلویباناد و لاویباناد ()4991
نسخث اصلی مقیا افسراگی اضطراو و تنش 4را با هادف انادازهگیاری افساراگی،
اضطراو و تنش توسعه اااند .نسخث  1پرسشی  DASSشاامل مجموعاهای از ساه
زیرمقیا خواسنجی اس که برای اندازهگیری حال های هیجانی منفای افساراگی،
اضطراو و تنش استفااه میشوا .هر یاک از ساه زیرمقیاا افساراگی ،اضاطراو و
تنیدگی شامل  41مااه اس و مشارک کنندگاا به هر سوال بر اساا طیاف چهاار
ارجهای از «هرگز اربارة من صد نمیکند» ( )0تا «همیشث اربارة من صد میکناد»
)1. Depression Anxiety Stress Scale (DASS
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( ) پاسخ میاهند .ار مقیا افسراگی ،مالل  ،4ناامیدی  ،بیارزش شمراا زندگی ،
خوا ناارزندهسازی ،1فقداا عالقاه /مشاارک  ،1بایلاذتی 2و ساکوا ؛ ار زیرمقیاا
اضطراو ،انگیختگی خواکار ،1تأثیرات اساکلتی ماهیراهای ،9اضاطراو ماوقعیتی 40و
تجربه ذهنی احسا اضطراو 44و ار نهای ار مقیا تنیدگی ا که نسب به سطوح
انگیختگی غیراختصاصی مزمن حسا اس ا ،اشاواری ار آرمیادگی  ،4انگیختگای
41
عصبی  ،4سهول ار تحریک شدگی /ناآرامی ،41فزوا تحریکپذیری /واکنشپذیری
و عدم تحمل 42اندازهگیری میشوا .ار مطالعث حاضر ،ضارایب آلفاای کرانبااخ بارای
مقیا های افسراگی ،اضطراو و تنیدگی ار مرحلث پیش آزموا باه ترتیاب برابار باا
 0/ 1 ،0/1و  ،0/ 1ار مرحلث پس آزموا اول به ترتیب برابر با  0/ 1 ،0/10و ،0/ 2
و ار مرحلث پس آزموا اوم به ترتیب برابر با  0/ 1 ،0/ 9و  ،0/ 9به اس آمد.

روش اجراي پژوهش

پس از انتخاو اانشجویاا و واگذاری آنها به گروههای کنترل و آزمایش ،ار مرحلث
پیش آزموا به منظور کنترل آماری تفاوتهای فرای واحدهای آزمایشی ار اندازههای
مربوط به خوشبینی گرایشی ،رضای از زندگی ،عاطفث مثب و منفی و مقیا های
افسراگی ،اضطراو و تنیدگی ،قبل از ارائث بستث آموزشی برای گروه آزمایش،
واحدهای آزمایشی ار هر او گروه به آزموا تجدید نظر شدة جه گیری زندگی،
برنامه عاطفه مثب و منفی ،مقیا رضای از زندگی و مقیا افسراگی،
اضطراو و تنیدگی پاسخ اااند .سپس ،برای مشارک کنندگاا گروه آزمایش به
مدت هف هفته و هر هفته او ساع «برنامث پیشگیری پنسیلوانیا» ارائه شد(جدول
 )4پس از پایاا جلسات ،اندازههای پسآزموا اول ار او گروه به اس آمد .ار
1. dysphoria
2. hopelessness
3. devaluation of life
4. self-depreciation
5. lack of interest/involvement
6. anhedonia
7. inertia
8. automatic arousal
9. skeletal muscle effects
10. situational anxiety
11. subjective experience of anxious affect
12. difficulty relaxing
13. nervous arousal
14. being easily upset/agitated
15. irritable/over-reactive
16. impatient
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نهای  ،پس از گذش سه ماه ،به منظور آزموا ماندگاری اثر برنامث آموزشی ،بار ایگر
ار مرحلث پیگیری از او گروه اندازههای مربوط به متيیرهای اصلی تحقیق جميآوری
شد .الزم به ذکر اس با هدف تأمین اخال پژوهش ،پس از گراآوری اااهها ار
مرحله پیگیری ،محتوای برنامه آموزشی منتخب ار پنج جلسه به افراا گروه کنترل که
ار فهرس انتظار به سر میبراند ،نیز ارائه شد.
جدول ( ) فهرست محتوايي برنامة پيشگيري پنسيلوانيا به تفکيک اهداف و فعاليتها
جلسه
اول

جلسه
دوم
جلسه
سوم

جلسه
چهارم
جلسه
پنجم

جلسه
ششم

جلسه
هفتم

جلسات اهداف
آشنایی اعضا با یکدیگر و
مدر و تشریح برنامه آموزشی
پنسیلوانیا (آموزش روانی)
آموزش الگوی رابطث بین
حاالت هیجانی پس از
رویارویی با رخدااهای منفی با
نظام باورهای فرا بر اسا مدل
پیشنهاای الیس
ارزیابی الگوی اسناای افراا ار
مواجهه با رویدااهای ناخوشایند
مجااله و مقابله با نگرشها و
باورهای فاجعهپندارانه
تشخیص سبکهای رفتاری
افراا
آموزش مراحل پنج گانث
مهارتهای حل مسئله

آموزش مهارتهای اجتماعی
ابراز وجوا (جرأتورزی) و
مذاکره

فعاليتها
اجرای پیشآزموا ،مرور مجمل زیربنای نظری برنامه پیشگیری
پنسیلوانیا
ارائه چندین سناریوی اربراارندهی هر اتفا ناراح کننده،
پیامدهای مواجهه با این رویدااها و باورهای زیربنایی این
پیامدها
تعریف مفهوم اسناا -خوشبینی ار برابر بدبینی -تبیین رویدااها
براسا الگوی الیس-
بر اسا الگوی الیس او عامل مجااله و انريیاهندگی به کمک
سناریوهای مختلف آزموا شد .مشارک کنندگاا به کمک چهار
اصل  -4:گراآوری شواهد  -مطرح کراا تفسیرهای جایگزین
 اجتناو از فاجعهپنداری  -1تدوین نقشث حمله ،فن مجاالهبا افکار منفی را میآموزند.
آموزش برقراری ارتباط پویا
با کمک مدل ایسک
برای استیابی به حل موفقی آمیز و کارآمد مسائل پنج مرحله:
 -4ارن کراا و اندیشیدا  -از ایدگاه ایگراا به امور
نگریستن  -تعیین اهداف  -1انتخاو شیوهای برای عمل پس
از تعیین موارا مثب و منفی  -1آزموا اثربخشی راهحل انتخابی.
ار آموزش مهارت جرأتورزی بر گامهای ذیل تأکید شد-4 :
توصیف وقایي عینی  -بیاا احساسات  -خواستار تيییر
اختصاصی و مختصر  -1بررسی تأثیر تيییر بر نحوة احسا  .برای
مذاکره نکات زیر تأکید شد -4 :مشخصسازی یک خواس منطقی
و اس نیافتنی  -به زبااآوراا خواس منطقی  -توجه به
خواستههای طرف مقابل  -1تالش برای رسیدا به توافق  -1تدوام
مذاکره تا استیابی به توافق .اجرای پسآزموا.
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يافتهها
جدول ( ) اندازههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارا متيیرهاای اصالی تحقیاق
شامل خوشبینی گرایشی ،رضاای از زنادگی ،عاطفاث مثبا و منفای و افساراگی،
اضطراو و تنیدگی را ار او گروه آزمایش و کنترل ار سه مرحلث پیش آزماوا ،پاس
آزموا و پیگیری نشاا میاهد.
جدول ( )2ميانگين و انحراف استاندارد متغيرها در گروههاي آزمايش و کنترل در
پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري()n=60
متغير

مرحله
پيش آزمون
پس آزمون

خوشبيني گرايشي
پيگيري
پيش آزمون
رضايت از زندگي

پس آزمون
پيگيري
پيش آزمون
پس آزمون

عاطفة مثبت
پيگيري
پيش آزمون
عاطفة منفي

پس آزمون
پيگيري
پيش آزمون

گروه
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش

M

SD

4 /9
4 /2
/20
41/ 2
/
4 /22
0/91
0/ 1
1/91
0/41
1/11
4/0
1/11
1/91
10/12
1/4
14/09
1/12
0/ 4
4/ 1
4 /10
4/11
4 /2
0/9
1/91

/01
/11
/ 9
/ 2
/94
/1
1/9
1/2
1/ 2
1/ 1
1/2
1/11
1/ 9
1/1
1/ 9
1/22
1/ 1
1/
1/20
1/01
1/19
1/ 4
1/1
1/02
/19
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مرحله

افسردگي

پس آزمون
پيگيري
پيش آزمون

اضطراب

پس آزمون
پيگيري
پيش آزمون

تنيدگي

پس آزمون
پيگيري

گروه
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
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M

SD

1/ 0
/09
1/90
4/99
1/41
1/10
1/ 1
/04
1/
4/91
1/14
1/91
2/9
/44
2/11
/49
2/10

/11
/0
/
/ 0
/10
/ 4
1/40
/ 4
1/10
/
1/10
/4
1/41
/0
1/ 0
/42
1/11

ار این بخش ،به منظور تعیین اثر گروه بر اندازههای پس آزماوا اول و اوم ،پاس
از تفکیک سهم اندازههای جميآوری شدة پیش آزموا بارای متيیرهاای خاوشبینای
گرایشی ،رضای از زندگی ،عاطفث مثب و منفی و مقیا های افسراگی ،اضاطراو و
تنیدگی از متيیرهاای وابساته ،ار کوتااه مادت و بلناد مادت از چناد طارح تحلیال
کواریانس تکمتيیری و چندمتيیری استفااه شد.
قبل از به کارگیری فن آماری تحلیل کواریانس ،برای طرحهای تحلیال کواریاانس
تک متيیری ،مفروضههای خطی بواا رابطث باین کوریا و متيیار برآماد و همگنای
شیبهای رگرسیونی 4آزماوا و تأییاد شادند .عاالوه بار ایان ،قبال از باه کاارگیری
طرحهای تحلیل کواریانس چندمتيیری ،مفروضاههاای آزماوا امبااکس بارای تعیاین
همگنی ماتریسهای کواریانس و آزموا لوا برای تعیین همگنی واریانسهای خطاا
آزموا و تایید شدند.
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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ار بخش اول ،نتایج آزموا آماری تحلیل کواریانس تکمتيیاری بارای تعیاین اثار
گروه بر نمرة خوشبینی گرایشی اانشجویاا ار کوتاه مدت و بلند مدت نشاا ااا کاه
اثاار عاماال گااروه باار نماارة خااوشبیناای گرایشاای اانشااجویاا ار کوتاااه ماادت
[  1 ( = 44/11 ,P<0/01, =0/4و  ]F )4و بلناادم [= 9/1 ,P<0/01, =0/41
(  1و  ]F )4از لحاظ آماری معنااار اس .
ار بخش اوم ،نتایج آزموا آماری تحلیل کواریانس تکمتيیاری بارای تعیاین اثار
گروه بر نمرة رضای از زندگی اانشجویاا ار کوتاه مدت و بلند مدت نشااا ااا کاه
اثاار عاماال گااروه باار نماارة رضااای از زناادگی اانشااجویاا ار کوتاااه ماادت
[ 1 ( = 1/9 ,P<0/01, =0/40و  ]F )4و بلند مدت [ 41/ 1 ,P<0/004, =0/
= (  1و  ]F )4از لحاظ آماری معنااار اس .
ار بخش سوم ،نتایج فن آماری تحلیل کواریانس چندمتيیری برای تعیین اثر گروه
بر ترکیب خطی مقیا های عاطفث مثب و منفی اانشاجویاا ار کوتااه مادت و بلناد
مدت نشاا ااا که اثر عامل گروه بر ترکیب خطی مقیا هاای عاطفاث مثبا و منفای
اانشجویاا ار کوتاه مدت [ ,P<0/01, =0/ 1ویلکز النادا 11( = 41/0، 0/22 = 4و
)  ]Fو بلند مدت [ ,P<0/01, =0/ 1ویلکاز النادا =  11( = 2/0،01/1و ) ]F
از لحاظ آماری معنااار اس  .ار بخش اول خروجی تحلیال کواریاانس چنادمتيیری،
معناااری آماری تأثیر عامل گروه بر مقیا های عاطفه منفی و مثب بیاانگر آا اسا
که متيیر برآمد جدید ا منظور ترکیب خطای متيیرهاای برآمداا ،ار تفکیاک ساطوح
متيیر مستقل اثرگذار اس  .بنابر این ،بر اسا بخش اوم خروجی تحلیال کواریاانس
چند متيیری پاسخ به این سوال که کدامیک از متيیرهای وابساته ار تفکیاک ساطوح
متيیر مستقل موثر بواهاند اهمی مییابد .نتایج جدول ( ) نشاا میاهد که ار کوتااه
مدت و بلند مدت مقیا های عاطفث مثب و منفی هر او به طور معنااااری از لحااظ
آماری ار تفکیک سطوح متيیر مستقل موثر بواهاند.

 .4ار مطالعث حاضر ،بر اسا

پیشنهاا انسی و ریدی ( )4999محققاا از بین آمارههای چهارگانه [پیالیی

( ،)Pillai’s Traceویلکز الندا ( ،)Wilks’ Lambdaهاتلین

( )Hotelling’s Traceو ریشه ری ( Roy’s

 ])Largest Rootآزموا ویلکز الندا را برای محاسبه  Fانتخاو کراند.
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جدول ( )3نتايج اثرات بينگروهي زيرمقياسهاي  PANASدر مرحله پسآزمون و
پيگيري
مرحله
پس آزمون
پيگيري

متيیر
گروه
عاطفة مثبت
عاطفة منفي
گروه
عاطفة مثبت (0/01 0/ 1 4/1 )4
عاطفة منفي

(F)df

2

P

(44/04 )4
(1/ 2 )4

0/42
0/ 1

0/01

(1 / 1 ) 4

0/1

0/01

0/01

ار بخش چهارم ،نتایج آزموا آماری تحلیل کواریانس چنادمتيیری بارای تعیاین اثار
گروه بر ترکیب خطی مقیا های افسراگی ،اضاطراو و تنیادگی اانشاجویاا ار کوتااه
مدت و بلند مدت نشاا ااا که اثر عامل گروه بر ترکیب خطای مقیاا هاای افساراگی،
اضااطراو و تنیاادگی اانشاجویاا ار کوتاااه ماادت [ ,P<0/01, =0/ 1ویلکااز النادا =
 1 ( = 9/0،14/21و )  ]Fو بلند مدت [  ,P<0/01, =0/ویلکز الندا = = 1/0، 1/2
(  1و )  ]Fاز لحاظ آماری معنااار اسا  .ار بخاش اول خروجای تحلیال کواریاانس
چندمتيیری ،معناااری آماری تاثیر عامل گاروه بار مقیاا هاای افساراگی ،اضاطراو و
تنیدگی بیانگر آا اس که متيیر برآمد جدید (منظور ترکیب خطی متيیرهاای برآماد) ،ار
تفکیک سطوح متيیر مستقل اثرگذار اس  .بنابر این ،بر اسا بخش اوم خروجی تحلیل
کواریانس چندمتيیری پاسخ به این سوال که کدامیاک از متيیرهاای وابساته ار تفکیاک
سطوح متيیر مستقل موثر بواهاند اهمی مییابد .نتایج جدول ( )1نشاا مایاهاد کاه ار
کوتاه مدت و بلند مدت مقیاا هاای افساراگی ،اضاطراو و تنیادگی هار او باه طاور
معناااری از لحاظ آماری ار تفکیک سطوح متيیر مستقل موثر بواهاند.
جدول ( )4نتايج اثرات بينگروهي زيرمقياسهاي  DASSدر مرحله پسآزمون و پيگيري
مرحله

متيیر

پس آزمون

افسردگي
اضطراب
تنيدگي

پيگيري
اضطراب
تنيدگي

(F)df

2

گروه
0/41
(9/19 )4
0/4
(40/9 )4
0/
(1/ )4
گروه
افسردگي (0/01 0/41 9/1 )4
0/49
(4 / 2 ) 4
0/ 4
(1/42 )4

P
0/01
0/01
0/01

0/01
0/01
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بحث و نتيجهگيري
مطالعث حاضر با هادف آزماوا اثربخشای برناماث آموزشای پیشاگیری پنسایلوانیا بار
خوشبینی گرایشی ،رضامندی از زنادگی ،هیجاااهاای مثبا و منفای و افساراگی،
اضطراو و تنیدگی گروهی از اانشجویاا انجام شد .نتایج مطالعث حاضر با یافتاههاای
4
مطالعات پن و همکااراا ( ،) 041سالیگمن ،ارنسا  ،گیلهاام ،رویاچ و لینکیانس
( ،) 009فورگارا و سالیگمن (  ،) 04برانواسار ،گلیهاام و کایم ( ،) 009کاتاالی،
1
چاپلین ،گلیهام ،ریاویچ 1و سالیگمن ( ،) 002آنا  ،بارگیمن ،بیساکانتی و والانس
( ) 002از اثربخشی برنامث آموزشی پیشگیری پنسیلوانیا ار کاهش تجربههای هیجانی
منفی ،افزایش سطح تجربههاای هیجاانی مثبا و رضاامندی از زنادگی و همرناین
افزایش میزاا خوشبینی ااراک شده ار اانشجویاا به طور تجربی حمای کرا.
طبااق ایاادگاه پنا و همکاااراا ( ) 041و اسااتینهارت و االبیاار ( ) 001یکاای از
مسیرهای مفهومی مفروض بارای افااع از تاواا تبیینای و تفسایری برناماث آموزشای
پیشگیری پنسیلوانیا ار افزایش تجربههای هیجانی مثب و سطح رضامندی از زنادگی
و کاهش تجربههای هیجانی منفای باا تأکیاد بار نقاش غیار قابال انکاار سابکهاای
تنظیمگری هیجانی 2قابل رایابی اس  .به بیاا ایگر ،سلطهگاری شاناختی الگوهاای
تفاسیر خواتوانمندساز( 1ار مقابل نمایشگری تفاسیر خواناتوانمندساز ،)9و ضرورت
ضرورت انکارناپذیر استفااه از ارزیابیهای شناختی سازش یافته و چالشی( 40ار برابر
ارزیابیهای شناختی غیرانطباقی و تهدید کنناده ،44از طریاق تقویا مناابي مقابلاهای
اروا) بروا فرای ار مواجهه با موقعی های فشاارزا ،زمیناه را فازوایاافتگی میازاا
پسایندهای هیجانی مثب مانند امید و کاهش سطح تجربههاای هیجاانی منفای مانناد
یأ و نامیدی فراهم میآورا .عالوه بر این ،نتایج مطالعات مختلف نشاا اااهاناد کاه
ار مواجهه با تجارو شکس  ،التزام به اساتفااه از تفاسایر خواتوانمندسااز ار برابار
تفاسیر خواناتوااساز از طریق بازااری هیجانات منفی غیرفعالسااز  4مانناد احساا
1. Seligman, Ernest, Gillham, Reivich & Linkins
2. Forgeard
3. Brunwasser, Gillham & Kim
4. Cutuli, Chaplin, Gillham & Reivich
5. Ong, Bergeman, Bisconti & Wallace
6. emotion regulation styles
7. cognitive emprialism
8. Empowering Interpretations
9. disempowering Interpretations
10. challenge oriented
11. threat oriented
12. non-active negative emotions
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شرم و تحقیرشدگی از فروغلتیدا افراا ار ورطث نقصاا انگیزش 4جلاوگیری مایکناد
(هاروی و مارتینکو  009 ،؛ کورت و استندین  00 ،؛ سیفرت.) 001 ،
یکی ایگر از مسیرهای نظری مفروض برای افاع از ظرفی تبیینی برنامث آموزشی
پیشگیری پنسیلوانیا ار افزایش هیجانات مثب و کاهش هیجانات منفی با تأکید بر
آموزههای برآمده از نظریث بسط و ساخ هیجانات مثب ( 1فراریکسوا و کوهن،1
 ) 001امکاا مییابد .طبق ایدگاه فراریکسوا (  ) 04نظریث بسط و ساخ شامل
او فرضیث «بسط» و «ساخ » اس  .ار «فرضیث بسط» تأکید میشوا که هیجانات
مثب به مثابث محصول انعطافپذیری شناختی 2با وسع بخشیدا به گسترة افکار و
میل به عملگری ار افزایش سطح رضامندی و کاهش تجربههای هیجانی منفی موثر
واقي میشوند .بر اسا فرضیث بسط ،هیجانات مثب  ،که خوا محصول سلطهگری
تفاسیر خواتوانمندساز هستند ،با فراخوانی الگوهایی از تفکر منعطف و فراگیر
(بالتی ،گاسکی و کول 00 ،1؛ کامپتوا ،ویرتز ،پژومند ،کلو هیلر 001 ،9؛
اریسباخ و گاسکی ،) 001 ،40تفکر خال ( 44فیلیپس ،بال ،آاامز و فراسر  00 ،4؛
راوی ،هیرش و آندرسوا  ،) 00 ،4تفکر منسجم و یکپارچه( 41آیسن ،روزنبی و
یون  )4994 ،41و تفکر سطح باال و پیشرونده( 42پیونی  4و آیسن ) 044 ،ار افزایش
سطح کنشوری افراا و به تبي آا افزایش رضامندی ار آنها از اهمی زیاای
برخوراار اس  .عالوه بر این ،بر اسا آموزههای فرضیث بسط ،هیجانات مثب از
یک طرف میل به عملگری را افزایش میاهد و از طرف ایگر با گشواگی بیشتر
نسب به بهرهگیری از گسترة وسیيتری از انتخاوهای رفتاری همراه میشوند
(فراریکسوا.) 04 ،
1. demotivation
2. Harve & Martinko
3. Kordt & Standing
4. broaden-and build theory of positive emotions
5. Fredrickson & Cohn
6. cognitive flexibility
7. flexible and inclusive thinking
8. Bolte, Goschke & Kuhl
9. Compton, Wirtz, Pajoumand, Claus & Heller
10. Dreisbach & Goschke
11. creative thinking
12. Phillips, Bull, Adams & Fraser
13. Rowe, Hirsh & Anderson
14. integrative
15. Isen, Rosenzweig & Young
16. forward-looking and high-level thinking
17. Pyone
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بر اسا فرضیث ساخ  ،استاورا عظیم وسع یافتگی اامنث افکار ،فعالیا هاا و
روابط به مثابث پاسخی باه تجرباث هیجاناات مثبا ار فرضایث بساط ،زمیناه را بارای
شکلگیری منابي مقابلهای فرای شدة ایرپا مانند افازایش خواکارآمادی و تااوآوری
فراهم میآورا .طبق ایادگاه فراریکساوا (  ) 04سااخ یاافتگی مناابي فارای باا
پیشبینی سطح هیجانات مثب فراروی ،ار ایجااا ماارپیچ باالرونادهای 4از هیجاناات
مثب متعاقب ،نقش قابل مالحظهای را ایفا میکند.
مرور پیشینه تجربی نشاا میاهد که نه تنها کارکرا فرضیههای بسط و ساخ به
عنواا او انتخاو مفهومی ارجح برای تبیین الگوی اثرگذاری هیجانات مثب ار نظریث
بسط و ساخ هیجانات مثب  ،بلکه کارکرا او «فرضیث پرورش » و «فرضیث
توانمندسازی » ار قلمرو مطالعاتی تنیدگی ا مقابله نیز ار تبیین اثربخشی برنامث
آموزشی پیشگیری پنسیلوانیا بر الگوی تجربههای هیجانی افراا و سطح رضامندی آنها
از زندگیشاا از اهمی قابل مالحظهای اارا .بر اسا فرضیث پرورش ،جایگزینی
الگوی اسناای سازش یافته با گسترش منابي مقابلهای فرای و موقعیتی سبب میشوا
که فرا ار مواجهه با رخدااهای تنشزا ار موقعی های مختلف ار مدیری مدل
پاسخ فرای به تجربههای انگیزاننده ،احسا کارآمدی کند .به بیاا ایگر ،بر اسا
فرضیث پرورش ،ار قلمرو مطالعاتی تنیدگی ا مقابله تأکید میشوا که نمرة باال ار
خوشبینی با افزایش سطح تجربههای حمایتی ااراک شده ا به مثابث یک منبي
مقابلهای موقعیتی ارزشمند ا و منابي مقابلهای فرای و ار نهای  ،افزایش ار استفااه
از راهبراهای مقابلهای انطباقی ار مدیری پاسخ به رویدااهای تنشزا اثرگذار واقي
میشوا (شوارز و کنول.) 00 ،1
عالوه بر این ،بر اسا آموزههای قلمرو مطالعاتی تنیدگی ا مقابله ،نقش تفسیری
اسنااهای خوشبینانه ،به مثابه یک منبي مقابلهای ،ار رابطث بین تجربههای انگیزانندة
پیرامونی و واکنشها به این تجربهها ،با فرضیه «توانمندسازی» قابل تبیین اس  .ار
فرضیه توانمندسازی تأکید میشوا که تجربث بسط ار منابي مقابلهای اجتماعی و فرای
با برانگیختن باورهای خواکارآمدی ار پیشبینی مدل انطباقی پاسخ به تجربههای
تنشزا ار موقعی های مختلف ،اثرگذار میشوا .بنابر این ،همسو با پیشنهاا
1. upward spiral
2. cultivation
3. enabling
4. Schwarzer & Knoll
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باکیفی واکنشهای هیجانی و
بندورا )4991(4فرض میشوا که ظرفی مدیری
فیزیولويیک به رخدااهای انگیزاننده ار موقعی های مختلف ،یک منبي با اهمی ،
تقوی باورهای خواکارآمدی تلقی میشوا.
یکی از محدوای های مطالعث حاضر آا اس که به الیل عدم واگذاری تصاافی
واحدهای آزمایشی به سطوح متيیر مستقل آزمایشی ،تعمیمپذیری نتایح تحقیق به
اانشجویاا منتخب ار اانشکدة روااشناسی و علوم تربیتی اانشگاه شهید بهشتی
محدوا میشوا .محدوای ایگر مطالعث حاضر این اس که به الیل پیشبینی عدم
استرسی به گروه اانشجویاا منتخب ،مدت زماا تعیین شده برای آزموا اثرات بلند
مدت مداخله ماه مشخص گراید .از ایگر محدوای های تحقیق حاضر این بوا که
به الیل بیپاسخ گذاراا سوال مربوط به گروه جنسی از سوی واحدهای آزمایشی،
محققاا نتوانستند ار مطالعث حاضر ،با هدف کمک به افزایش تواا آزموا آماری ار
تشخیص تفاوتهای واقعی ،سهم عامل جنس را ار تبیین تيییرپذیری اندازههای
منتسب به متيیرهای وابسته از اثرات خطا متمایز کنند .ار نهای  ،آخرین محدوای
مطالعث حاضر به تعداا جلسات انتخاو شده برای آموزش بستث پنسیلوانیا مربوط
میشوا .طبق ایدگاه سلیگمن و همکاراا ( ) 009مطلوو اس برای آموزش
مهارتهای شناختی اجتماعی برنامث پنسیلوانیا به گروههای سنی پایینتر تعداا
جلسات بین  1تا  4جلسه انتخاو شوا.
مرور شواهد تجربی روزآمد ار قلمرو مطالعاتی آزموا اثربخشی برنامههای
مداخلهای ار موقعی های تحصیلی ،مقایسه اثربخشی برنامث آموزشی پیشگیری
پنسیلوانیا را با برنامث آموزش تاوآوری (استینهارت و االبیر ،) 001 ،برنامث رواا-
ارمانگری مثب نگر (سلیگمن ،رشید و پارکس ،) 002 ،1برنامث «شاهزااة کوچک
افسراه اس ( »1وان  ،فو ،چاا ،چاا ،لیو ،الو ییپ ،) 04 ،2برنامث آموزش
راهبراهای مدیری اضطراو و بهزیستی ارمانی( 1تومبا ،بالسی ،آتولینی ،روینی،

1. Bandura
2. resilience education program
3. positive psychotherapy
4. Seligman, Rashid & Parks
)5. The Little Prince is Depressed (LPD
6. Wong, Fu, Chan, Chan, Liu, Law & Yip
7. anxiety-management strategies training program
)8. Well-Being Therapy (WBT
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برآوی ،آلبری ،رافانلی ،کافو و فاوا ،) 040 ،4خوشبینی استرالیایی :برنامث مهارتهای
(رونی ،حسن ،کانی ،رابرتس و نسا  ) 04 ،و برنامههای مداخلهای
تفکر مثب
2
1
1
مدرسهمحور (ااووا  041 ،؛ کالیر و چلیستنسن  040 ،؛ رونی ،آتولینی ،تومبا،
بالسی ،آلبری ،ویسانی ،آفیدانی ،کافو و فاوا  009 ،؛ نیل 1و چلیستنسن ) 009 ،به
مثابث ضرورتی پژوهشی بیش از پیش مورا تأکید قرار میاهد.
ار مجموع ،نتایج مطالعث حاضر با یافتههای مطالعاات پنا و همکااراا (،) 041
ریویچ و سلیگمن ( ،) 044گیاووانی و الناا ( ،) 009سالیگمن و همکااراا (،) 009
گیلهااام و همکاااراا ( ) 001و برانواسار و همکاااراا ( ) 009بااا حمایا تجرباای از
اثربخشی برنامث آموزش پیشگیری پنسیلوانیا بر خوشبینی گرایشی ،تجربههای هیجانی
مثب و منفی و سطح رضامندی از زنادگی اانشاجویاا همساو اسا و از نقاش باا
اهمی آموزش تاوآوری به کمک تقوی تفکر مثب نگر ،بهبوا مادیری هیجاانی و
مهارتهای روابط بینفرای برای تحقق ایمنسازی روانی فراگیاراا ار موقعیا هاای
تحصیلی افاع میکند.

1. Tomba, Belaise, Ottolini, Ruini, Bravi, Albieri, Rafanelli, Caffo & Fava
)2. Aussie Optimism: Positive Thinking Skills Program (AOP-PTS
3. Rooney, Hassan, Kane, Roberts & Nesa
4. school-based intervention programs
5. Dawood
6. Calear & Christensen
7. Ruini, Ottolini, Tomba, Belaise, Albieri, Visani, Offidani, Caffo & Fava
8. Neil

581

... اثربخشي برنامة مداخلهاي ايمنسازي رواني دانشجويان در برابر

منابع

 روشهاي تحقيق در علوم.)3131(  الهه، عباس و حجازي، زهره؛ بازرگان، سرمد
. انتشارات آگاه: تهران.رفتاري
 مقايسه الگمي روابط علّو ييشوايهدها و ييامودهاي تهيودگ.)3133(  اميد، شکري
.تحصيل دانشجميان دختر و يسر در يارادايمهواي فرههگو معو گورا و فردگورا
. دانشگاه تربيت معلم تهران.رسالة دکتري

 Bandura, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy
in changing societies. In: Bandura, A. (ed.), Self-efficacy in
Changing Societies, Cambridge University Press, Cambridge MA.
 Beasley, M.; Thompson, T. & Davidson, J. (2003). Resilience in
response to life stress: the effects of coping style and cognitive
hardiness. Personality and Individual Differences, 34: 77–95.
 Bodas, J. & Ollendick, T. H. (2005). Test anxiety: A crosscultural perspective. Clinical Child and Family Psychology
Review, 8 (1): 65-88.
 Bolte, A.; Goschke, T. & Kuhl, J. (2003). Emotion and intuition:
Effects of positive and negative mood on implicit judgments of
semantic coherence. Psychological Science, 14 (5): 416–421.
 Brunwasser, S.; Gillham, J. & Kim, E. (2009). A meta-analytic
review of the Penn Resiliency Program’s effect on depressive
symptoms. Journal of consulting and clinical psychology, 77:
1042–1054.
 Calear, A. L. & Christensen, H. (2010). Systematic review of
school-based prevention and early intervention programs for
depression. Journal of Adolescence, 33: 429–438.
 Chang, E. C. (1998). Dispositional optimism and primary and
secondary appraisal of a stressor: controlling for confounding
influences and relations to coping and psychological and physical
adjustment. Journal of Personality and Social Psychology, 74:
1109–1120.
 Compton, R. J.; Wirtz, D.; Pajoumand, G.; Claus, E. & Heller, W.
(2004). Association between positive affect and attentional
shifting. Cognitive Therapy and Research, 28 (6): 733–744.
 Cutuli, J. J.; Chaplin, T. M.; Gillham, J. E.; Reivich, K. J. &
Seligman, M. R. (2006). Preventing co-occurring depression
symptoms in adolescents with conduct problems. The Penn
Resilience Program. Annual New York Academy of Sciences,
1094(1): 282–286.

فصلنامه مطالعات اندازهگیري و ارزشیابي آموزشي

581

 Dawood, R. (2014). Positive psychology and child mental health:
A premature application in school-based psychological
intervention? Social and Behavioral Sciences, 113: 44 – 53.
 Deckro, G. R,; Ballinger, K. M. & Hoyt, M. (2002). The
evaluation of a mind/body intervention to reduce psychological
distress and perceived stress in college students. Journal of
American College Health, 50: 281–287.
 Diener, E.; R. A. Emmons; R. J. Larsen, & S. Griffin (1985). The
Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment,
49 (1): 71-75.
 Dreisbach, G. & Goschke, T. (2004). How positive affect
modulates cognitive control: Reduced perseveration at the cost of
increased distractibility. Journal of Experimental Psychology:
Learning, Memory, and Cognition, 30 (2): 343–353.
 Dziegielewski, S. F.; Roest-Marti, S. & Turnage, B. (2004).
Addressing stress with social work students: a controlled
evaluation. Journal of Social Work Education, 40: 105–119.
 Forgeard, M. J. C. & Seligman, M. E. P. (2012). Seeing the glass
half full: A review of the causes and consequences of optimism.
Pratiques psychologiques, 18 :107–120.
 Fredrickson, B. L. (2013). Positive emotions broaden and build.
Advances in Experimental Social Psychology, 47: 1-53.
 Fredrickson, B. L. & Cohn, M. A. (2008). Positive emotions. In
M. Lewis, J. Haviland-Jones & L. F. Barrett (Eds.), Handbook of
emotions (pp. 777–796). (3rd ed). New York: Guilford Press.
 Fredrickson B. L. & Levenson, R. W. (1998). Positive emotions
speed recovery from the cardiovascular sequel of negative
emotions. Cognition and Emotion. 12: 191–220.
 Giovanni, A. F. & Elena, T. (2009). Increasing psychological
well-being and resilience by psychotherapeutic methods. Journal
of Personality, 77 (6): 1903–1934.
 Goetz, T.; Frenzel, A. C.; Hall, N. C. & Pekran, R. (2008).
Antecedents of academic emotions: Testing the internal/external
frame of reference model for academic enjoyment. Contemporary
Educational Psychology, 33: 9-33.
 Goetz, T.; Frenzel, A.; Pekrun, R. & Hall, N. (2006). Emotional
intelligence in the context of learning and achievement. In R.
Schulze & R. D. Roberts (Eds.), Emotional intelligence: An
international handbook (pp. 233–253). Cambridge, MA: Hogrefe
& Huber.
 Harve. P. & Martinko, M. J. (2009). Attribution theory and
motivation. Jones and Bartlett Publishers, LLC. 147-164.
 Hirokawa, K.; Yagi, A. & Miyata, Y. (2002a). An examination of
the effects of stress management training for Japanese college
students of social work. International Journal of Stress
Management, 9 (2): 113-123.

581

... اثربخشي برنامة مداخلهاي ايمنسازي رواني دانشجويان در برابر

 Hirokawa, K.; Yagi, A. & Miyata, Y. (2002b). Effects of stress
coping strategies on psychological and physiological responses
during speeches in Japanese and English. Social Behavior and
Personality, 30 (2): 203-212.
 Isen, A. M.; Rosenzweig, A. S. & Young, M. J. (1991). The
influence of positive affect on clinical problem solving. Medical
Decision Making: An International Journal of the Society for
Medical Decision Making, 11 (3): 221.
 Jovanovic, V. & Gavrilov-Jerkovic, V. (2013). Dimensionality
and Validity of the Serbian Version of the Life Orientation TestRevised in a Sample of Youths. Journal of Happiness Studies, 14:
771-782.
 Kang, Y. S.; Choi, S. Y. & Ryu, E. (2009). The effectiveness of a
stress coping program based on mindfulness meditation on the
stress, anxiety, and depression experienced by nursing students in
Korea. Nurse Education Today, 29: 538–543.
 Keogh, E.; Bond, F. W. & Flaxman, P. E. (2006). Improving
academic performance and mental health through a stress
management intervention: Outcomes and mediators of change.
Behavior Research and Therapy, 44: 339-357.
 Kobasa S. C. (1979). Stressful life events, personality, and health:
an inquiry into hardiness. Journal of Personality and Social
Psychology, 37: 1–11.
 Kordt, E. & Standing, C. (2007). Always the optimist?
Proceedings of Conference on Information Management and
Internet Research (CIMIR). Perth: We-B Centre, Edith Cowan
University, 272-281.
 Lovibond, S. H. & Lovibond, P. f. (1995). Manual for the
Depression anxiety Stress Scales. (2nd Ed) Sydney: Psychology
Foundation.
 Mann, M.; Hosman C. M. H.; Schaalma, H. P. & de Vries, N.
(2004). Self-esteem in a broad-spectrum approach for mental
health promotion. Health Education Research, 19: 357–372.
 Misra, R.; Crist, M. & Burant, C. J. (2003). Relationships among
life stress, social support, academic stressors, and reactions to
stressors of international students in the United States.
International Journal of Stress management, 10 (2): 137-157.
 Misra, R.; McKean, M.; West, S. & Tony, R. (2000). Academic
Stress of College Students: Comparison of Student and Faculty
Perceptions. College Student Journal, 34 (2): 236-246.
 Nakano, K. (2004). Psychometric properties of the Life
Orientation Test-Revised in samples of Japanese students.
Psychological Reports, 94: 849–855.
 Neil, A. L. & Christensen, H. (2009). Efficacy and effectiveness
of school-based prevention and early intervention programs for
anxiety. Clinical Psychology Review, 29: 208–215.

فصلنامه مطالعات اندازهگیري و ارزشیابي آموزشي

588

 Ong, A. D. O.; Bergeman, C. S.; Bisconti, T. L. & Wallace, K. A.
W. (2006). Psychological resilience, positive emotions, and
successful adaptation to stress in later life. Journal of Personality
and Social Psychology, 91 (4): 730–749.
 Peng, L.; Li, M.; Zuo, X.; Miao, Y.; Chen, L.; Yu, Y.; Liu, B. &
Wang, T. (2014). Application of the Pennsylvania resilience
training program on medical Students. Personality and Individual
Differences, 61–62: 47–51.
 Pekrun, R.; Goetz, T.; Titz, W. & Perry, R. P. (2002). Academic
emotions in student’ self-regulated learning and achievement: A
program of qualitative and quantitative research. Educational
Psychologist, 37 (2): 91-105.
 Pengilly J. W. & Dowd, E. T. (2000). Hardiness and social
support as moderators of stress. Journal Clinical Psychology, 56:
813–820.
 Peterson, C. & Steen, T. (2009). Optimistic explanatory style. In:
Snyder, C., Lopez, S. (Eds.), Oxford handbook of positive
psychology. Oxford University Press, New York, 313–321.
 Phillips, L. H.; Bull, R.; Adams, E. & Fraser, L. (2002). Positive
mood and executive function: Evidence from stroop and fluency
tasks. Emotion, 2 (1): 12–22.
 Pyone, J. S. & Isen, A. M. (2011). Positive affect, intertemporal
choice, and levels of thinking: Increasing consumers’ willingness
to wait. Journal of Marketing Research, 48 (3): 532–543.
 Rawson, H. E.; Bloomer, K. & Kendall, A. (2001). Stress,
anxiety, depression, and physical illness in college students.
Journal of Genetic Psychology, 155: 321–330.
 Reivich, K. J. & Seligman, M. E. P. (2011). Master resilience
training in the U. S. Army. American Psychologist, 66(1): 25–34.
 Rickinson, B. (1997). Evaluating the effectiveness of counseling
intervention with final year undergraduates. Counseling
Psychology Quarterly, 10: 271–285.
 Rooney, R.; Hassan, S.; Kane, R.; Roberts, C. M. & Nesa, M.
(2013). Reducing depression in 9-10 year old children in low SES
schools: A longitudinal universal randomized controlled trial.
Behavior Research and Therapy, 51: 845-854.
 Rowe, G.; Hirsh, J. B. & Anderson, A. K. (2007). Positive affect
increases the breadth of attentional selection. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America,
104 (1): 383–388.
 Ruini, C.; Ottolini, F.; Tomba, E.; Belaise, C.; Albieri, E.; Visani,
D.; Offidani, E.; Caffo, E. & Fava, G. A. (2009). School
intervention for promoting psychological well-being in
adolescence. Journal of Behavioral Therapy & Experimental
Psychiatry, 40: 522–532.

581

... اثربخشي برنامة مداخلهاي ايمنسازي رواني دانشجويان در برابر

 Scheier, M. F.; Carver, C. S. & Bridges, M. W. (1994).
Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, selfmastery, and self-esteem): A re-evaluation of the life orientation
test. Journal of Personality and Social Psychology, 67: 1063–
1078.
 Schwarzer, R. & Knoll, N. (2007). Functional roles of social
support within the stress and coping process: A theoretical and
empirical overview. International Journal of Psychology, 42 (4):
243–252.
 Seifert, T. L. (2004). Understanding student motivation.
Educational Research, 46 (2): 137-149.
 Seligmana, M. E. P.; Ernstb, R, M.; Gillham. C. J.; Reivich, K. &
Linkinsd, M. (2009). Positive education: positive psychology and
classroom interventions. Oxford Review of Education. 35 (3):
293–311.
 Seligman, M. E. P.; Rashid, T. & Parks, A. C. (2006). Positive
psychotherapy. American Psychology. 61: 774-788.
 Shapiro, S. L.; Schwartz, G. E. & Bonner, G. (1998). Effects of
mindfulness based stress reduction on medical and premedical
students. Journal of Behavioral Medicine. 21: 581–599.
 Soderstrom, M.; Dolbier, C. L.; Leiferman, J. A. & Steinhardt. M.
A. (2000). The relationship of hardiness, coping strategies, and
perceived stress to symptoms of illness. Journal of Behavioral
Medicine, 23: 311–328.
 Steinhardt, M. A. & Dolbier, C. L. (2008). Evaluation of a
resilience intervention to enhance coping strategies and protective
factors and decrease symptomatology. Journal of American
College Health, 56 (4): 445-453.
 Tomba, E.; Belaise, C.; Ottolini, F.; Ruini, C.; Bravi, A.; Albieri,
E.; Rafanelli, C.; Caffo, E. & Fava, G. A. (2010). Differential
effects of well-being promoting and anxiety-management
strategies in a non-clinical school setting. Journal of Anxiety
Disorders, 24: 326–333.
 Watson, D.; Clark, L. A. & Tellegen, A. (1988). Development and
validation of brief measures of positive and negative affect: the
PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54:
1063–1070.
 Wheaton, B. (1985). Models for the stress-buffering functions of
coping resources. Journal of Health and Social Behavior, 26 (4):
352-364.
 Wilks, S. E. (2008). Resilience amid academic stress: The
moderating impact of social support among social work students.
Advances in Social Work, 9: 106-125.
 Wilks, S. E. & Spivey, C. A. (2009). Resilience in Undergraduate
Social Work Students: Social Support and Adjustment to
Academic Stress. Social Work Education: The International
Journal, 14: 1470-1227.

فصلنامه مطالعات اندازهگیري و ارزشیابي آموزشي

511

 Wong, P. W. C.; Fu, K. W.; Chan, K. K.; Chan, W. S. C.; Liu, P.
M. Y.; Law, Y. W. & Yip, P. S. F. (2012). Effectiveness of a
universal school-based programme for preventing depression in
Chinese adolescents: A quasi-experimental pilot study. Journal of
Affective Disorders, 142: 106–114.
 Yu, G. & Lee, D. J. (2008). A model of quality of college life
(QCL) of students in Korea. Social Indicators Research, 87 (2):
269-286.

