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  چکیده
 بر اسنادي بازآموزي ۀبرنام اثربخشی تعیین هدف با حاضر پژوهش
 انجام دانشجویان تحصیلی مشغولیت و منفی و مثبت پیشرفت هیجانات

 همراه آزمون پس - آزمون پیش طرح با تجربی شبه پژوهش این در شد.
 گروه دو در بهشتی شهید دانشگاه کارشناسی دانشجوي 41 گیري، پی با

 نامۀ پرسش کوتاه نسخۀ به آموزش از بعد و قبل کنترل و آزمایش
 مشغولیت سیاهۀ و )1394 ،پور عبدهللا ،AEQ-R( پیشرفت هیجانات
 طریق از دادند. پاسخ )2012 آپادایا، و آرو ـ سالمال ،AEI( تحصیلی
 گروهی شیوه به اسنادي بازآموزي برنامه آموزش ساعته، دو ۀجلس هفت
 نشان چندمتغیري کواریانس تحلیل نتایج شد. اجرا آزمایش گروه براي
 میزان افزایش در آموزشی برنامه بلندمدت و مدت کوتاه در که داد

 درس کالس یادگیري، هاي موقعیت به مربوط مثبت پیشرفت هیجانات
 انرژي، شامل تحصیلی مشغولیت مختلف هاي مؤلفه همچنین و آزمون و

 میزان کاهش در و دانشجویان فریفتگی شیفتگی/ و تعهد احساس
 درس کالس یادگیري، هاي موقعیت به مربوط منفی پیشرفت هیجانات

 برنامۀ کنندة تعیین نقش از حاضر مطالعۀ نتایج بود. مؤثر آنها آزمون و
 مدیریت بهبود خودتوانمندساز، تفاسیر تقویت کمک به اسنادي بازآموزي
 فردي، بین رابطۀ هاي مهارت سازي غنی همچنین و هیجانی تجارب
 مطالبات با مواجهه در فراگیران روانی مصونیت تامین به کمک براي
  کرد. حمایت تجربی طور به تحصیلی زندگی

  

  کلیدي گانواژ
   تحصیلی. مشغولیت پیشرفت، هیجانات اسنادي، بازآموزي برنامۀ

 

Abstract 
The purpose of this study was to examine the effec-
tiveness of attributional retraining program on stu-
dents’ positive and negative achievement emotions 
and academic engagement. In this pretest-posttest 
nonequivalent-group design with follow up stage, 41 
undergraduate students at Shahid Beheshti University 
in experimental and control groups responded to the 
Academic Emotion Questionnaire-Revised (AEQ-R, 
Abdollahpour, 1394) and the Academic Engagement 
Inventory (AEI, Salmela-Aro & Upadaya, 2012). The 
experimental group received seven resilience training 
sessions (Two hours a session). The results of multi-
variate covariance analysis indicated that attributional 
retraining program was effective in increasing posi-
tive class-related, learning-related and test-related 
emotion scales and components of the academic en-
gagement consisted on energy, dedication and ab-
sorption and in decreasing negative class-related, 
learning-related and test-related emotion scales in 
short term and long term. These findings suggest that 
attributional retraining program by increasing em-
powering interpretations, management of emotional 
experiences and enrichment of interpersonal relation-
ships skills could result in mental immunization in 
university students when they exposure to stressful 
situations.  
 
Keywords 
Attributional Retraining Program, Achievement Emo-
tions, Academic Engagement. 
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  مقدمه
 دهد می نشان مختلف مطالعات نتایج مرور فعلی شرایط در
 با را مختلف فراگیران تحصیلی، هاي محیط در حضور که

 آرتینو( کند، می رو هروب پیشرفت هیجانات از متفاوتی سطوح
 ؛2011 ،هوانگ ؛2012 ،سوریک و بوریک ؛2012 ،جونیس و

 مورایاما، کاساك، پکران، ؛2013 ،سندر و الرکین پوتوین،
 فلسفین ؛2014 ،پرکیل و برانر نیپل، ؛2014 ،توماس و الیوت

بنابراین، ؛ )1394 ،شکري و حکمی و 1393 ،شکري و
) 2008همسو با نتایج مطالعاتی مانند استینهارت و دالبیر (

الف و ب)، کئوگ، بوند و 2002هیروکاوا، یاگی و میاتا (
هاي  ) توسعۀ برنامه2003) و باکر (2006فالکسمان (

روانی آنها در اي با هدف تامین مصونیت  آموزشی/ مداخله
مواجهۀ با مطالبات فزایندة زندگی تحصیلی، یک ضرورت 

   .پژوهشی غیرقابل انکار است
به بیان دیگر، مرور دقیق و موشکافانۀ شواهد تجربی 

دهد که در حال حاضر براي غالب  مختلف نشان می
هاي پیشرفت  یادگیرندگان در سطوح مختلف، تجربۀ موقعیت

هاي  ا گسترة وسیعی از هیجاناعم از مدرسه و دانشگاه ب
پیشرفت همراه است. عالوه بر این، نتایج مطالعات مختلف 

دهد که الگوي تجارب هیجانی یادگیرندگان در  نشان می
هاي پیشرفت در تبیین تمایز قابل مشاهده در  موقعیت

اي  کیفیت زندگی تحصیلی آنها از اهمیت قابل مالحظه
؛ پکران، 2007ن و هال، برخوردار است (گوئتز، فرنزل، پکرا

؛ گوئتز، فرنزل، پکران و هال، 2007فرنزل، گوئتز و پري، 
). 2007؛ زیدنر، 2008؛ گوئتز، فرنزل، هال و پکران، 2006

کوشد نقش برنامۀ  بر این اساس، محقق در مطالعۀ حاضر می
و مشغولیت  2را بر هیجانات پیشرفت 1بازآموزي اسنادي

  آزمون کند. 3تحصیلی
 تیزدل و سلیگمن آبرامسون، پیشنهادي فهومیم رویکرد

 بینی خوش دربارة )2009 استین، و پیترسون از نقل ؛1987(
 نظري منطق اسنادي، یا تبیینی هاي سبک مفهوم بر تاکید با

 طبق دهد. می تشکیل را اسنادي بازآموزي برنامۀ زیربنایی
 و پترسون از نقل ؛1978( همکاران و آبرامسون دیدگاه
 مهارت یک مثابۀ به اسنادي الگوي مفهوم )،2009 استین،

                                                
1. Attributional Retraining Program (ARP)  
2. Achievement emotions 
3. Academic engagement  

 داللت رخدادها وقوع علل براي فرد ارجح تبیین بر آموختنی،
 رخدادهاي با مواجهه در مفهومی، چهارچوب این طبق دارد.
 و ناپایدار بیرونی، علل از استفاده به فرد گرایش منفی،
 به فرد تمایل و 4بینانه خوش تبیینی سبک بیانگر خاص
 اسنادي الگوي بیانگر فراگیر و پایدار درونی، علل از استفاده
 دهد می نشان مختلف تجربی شواهد مرور است. 5بدبینانه
 گسترة با غیرانطباقی، اسنادي الگوهاي از فراگیران استفاده
 در جسمانی و هیجانی انگیزشی، بدکارکردهاي از وسیعی
  ).2009 استین، و پیترسون ؛2004 (سیفرت، دارد رابطه آنها

در نهایت، در مطالعۀ حاضر متغیر مشغولیت تحصیلی 
نیز به مثابۀ یک عنصر انگیزشی با هدف تاکید بر دوایر 

  .مفهومی متداخل هیجان و انگیزش انتخاب شد
 از پس و نگر مثبت یشناس روان فکري جنبش ظهور با
 مختلف هاي حوزه در مثبت معنایی صبغۀ با هایی سازه ورود
 مشغولیت مانند مفاهیمی انتخاب موازات به ی،شناس روان
 بخش رضایت و مثبت ذهنی حالت یک مثابۀ به ـ 6اي حرفه
 و 8تعهد احساس ،7انرژي مانند هایی مؤلفه دربردارندة که

 سالمت یشناس روان قلمرو در ـ است 9 فریفتگی یا شیفتگی
 سالمت یشناس روان مطالعاتی محدودة در ،10اي حرفه

 توجه کانون در 12تحصیلی مشغولیت مفهوم ،11تحصیلی
 مارتینز، اسچافیلی،( گرفت قرار محققان از گروهی

 ب؛ و الف 2002 باکر، و ساالنووا پینتو، ـ مارکوئیس
 باکر، و ساالنووا پینتو، ـ مارکوئیس مارتینز، اسچافیلی،

 پیشنهادي مدل در .)2004 باکر، و اسچافیلی الف 2002
 که تحصیلی مشغولیت دربارة )2012( آپادایا و آرو ـ سالمال

 دربارة )2002( همکاران و اسچافیلی پیشنهادي مدل بر
 طریق از تحصیلی مشغولیت است، مبتنی اي حرفه مشغولیت
 شرایط در 13ذهنی پذیري انعطاف و انرژي باالي سطوح
 ،14معنا احساس انرژي)، (عامل تحصیلی تکالیف انجام

                                                
4. Optimistic explanatory style  
5. Pessimistic explanatory style  
6. Work engagement  
7. Vigor  
8. Dedication  
9. Absorption  
10. Occupational health psychology  
11. Academic health psychology  
12. Academic engagement  
13. Mental resilience  
14. Significance  
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 به مربوط مطالبات انجام از ناشی 2برانگیختگی و 1اشتیاق
 تمرکز نهایت، در و تعهد) احساس (عامل تحصیلی زندگی
 انجام و مطالعه خالل در آفرین شادي شدگی جذب و کامل
 شود می مشخص شیفتگی) (عامل تحصیلی تکالیف

  الف).2002 همکاران، و (اسچافیلی
 هیجانی تجارب نرخ رشد به رو روند که شد اشاره پیشتر

 چندگانۀ پسایندهاي و پیشرفت هاي موقعیت در منفی
 تعدادي که است شده سبب هیجانی تجارب این با مواجهه

 مانند مختلف آموزشی هاي برنامه اثربخشی محققان از
 با را 4آوري تاب آموزش برنامۀ و 3پنسیلوانیا آوري تاب برنامۀ
 در فراگیران روانی سازي ایمن ایدة تحقق به کمک هدف

 و استینهارت( بیازمایند تجربی طور به پیشرفت هاي موقعیت
 ب؛ و الف2002 میاتا، و یاگی هیروکاوا، ؛2008 دالبیر،
 شهیدي، شکري، ؛2006 فالکسمان، و بوند کئوگ،

 ؛1393 خانجانی، و نژاد رحیمی آبادي، فتح مظاهري،
 نژاد، رحیمی و پوراعتماد پورشهریار، شکري، منصوري،

 کجباف فوالدي، 1394 شکري، و پورشهریار ستاري، ؛1393
 اساس، این بر ).1395 بختیاري، و یعقوبی ؛1395 قمرانی، و
 تعیین هدف با که )1393( همکاران و شکري مطالعۀ در

 رضایت بینی، خوش بر پنسیلوانیا آوري تاب برنامۀ اثربخشی
 دانشجویان منفی و مثبت هیجانی هاي تجربه و زندگی از

 به آوري تاب آموزش برنامۀ که داد نشان نتایج شد، انجام
 تجارب مدیریت بهبود بینانه، خوش تفکر تقویت کمک
 براي فردي، بین روابط هاي مهارت سازي غنی و هیجانی
 با نقش از فراگیران روانی سازي ایمن ایدة تحقق به کمک
 و منصوري ۀمطالع نتاایج همچنین، بود. برخوردار اهمیتی
 برنامه اثربخشی آزمون هدف با که )1393( همکاران

 روان سازگاري و اسنادي هاي سبک بر پنسیلوانیا آوري تاب
 آموزشی برنامه که داد نشان ،شد انجام دانشجویان شناختی
 الگوي و شناختی روان سازگاري سطح افزایش در منتخب
 بدبینانۀ اسنادي الگوي کاهش و بینانه خوش اسنادي

 داد نشان مطالعه این نتایج مجموع در بود. مؤثر دانشجویان
 یک عنوان به پنسلوانیا آوري تاب برنامه از توان می که

 الگوي در تغییر براي کارآمد و مؤثر اي مداخله کوشش
                                                
1. Enthusiasm  
2. Inspiration  
3. Pennsylvania Resilience Program (PRP) 
4. Resilience Education Program (REP)  

 طریق این از و کرد استفاده دانشجویان بدکارکرد اسنادي
 قابل مقدار به را هاآن شناختی روان سازگاري سطح

 مطالعۀ نتایج این، بر عالوه داد. افزایش اي مالحظه
 اثربخشی آزمون هدف با که )2008( دالبیر و استینهارت

 ،آوري تاب اي، مقابله راهبردهاي بر آوري تاب آموزش برنامه
 عاطفۀ افسردگی، هاي نشانه و نفس عزت و مثبت عاطفۀ
 نشان شد، انجام شده ادراك استرس همچنین و منفی
 مداخلۀ یک عنوان به آوري تاب آموزش برنامه که دهد می

 براي استرس از پیشگیري و استرس مدیریت بر مبتنی
 در همچنین، است. سودمند آموزشی برنامۀ یک دانشجویان

 آزمون هدف با که )1394( همکاران و ستاري ۀمطالع
 بر پیشرفت هاي هیجان تنظیم اي مداخله بستۀ اثربخشی
 کوتاه در نتایج شد، انجام منفی پیشرفت هاي هیجان کاهش
 در منتخب آموزشی بستۀ که داد نشان بلندمدت و مدت
 یادگیري موقعیت به مربوط منفی پیشرفت هیجانات کاهش
   بود. مؤثر خستگی و نامیدي شرم، اضطراب، خشم، شامل
 خزانۀ تجهیز ضرورت به توجه با کلی، طور به
 به رو مطالبات با رویارویی در فراگیران اي مقابله هاي مهارت
 دارند نظر در حاضر پژوهش محققان تحصیلی، زندگی رشد
 را اسنادي بازآموزي بر مبتنی اي مداخله برنامۀ اثربخشی که
 هاي بافت در هیجانی تجارب مدیریت مطالعاتی قلمرو در

 تجربی طور به دانشجویان از گروهی بین در تحصیلی
  بیازمایند.

  
   روش
  گیري نمونه روش و نمونه آماري، جامعۀ
 دانشجویان کلیه شامل حاضر پژوهش آماري ۀجامع
 ةدانشکد 94 سال يدورو کارشناسی مقطع یشناس روان
 در بهشتی شهید دانشگاه تربیتی علوم و یشناس روان

 مطالعه، این در بودند. 94-95 تحصیلی سال دوم نیمسال
 براي شده نام ثبت دانشجویان کلیۀ شامل نیز آماري نمونۀ

 این در بودند. آماري استنباط و توصیفی آمار درس واحدهاي
 شده نام ثبت دانشجویان از تصادفی، کامالً طور به مطالعه،
 از و کنترل گروه در توصیفی آماري درسی واحد براي

 آماري استنباط درسی واحد براي شده نام ثبت دانشجویان
 دو شامل که مطالعه این در شد. استفاده آزمایشی گروه براي
 پیشنهادي روش اساس بر بود، کنترل و آزمایش گروه
 انتخاب با )1383 حجازي، و بازرگان سرمد، ،1986( کوهن
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 اثر اندازة بینی پیش با و 05/0 با برابر آماري معناداري سطح
 دو از یک هر براي کننده مشارکت بیست انتخاب با متوسط،
 شد. تعیین 88/0 با برابر آزمون توان آزمایش، و کنترل گروه
 دانشجویان از گروه دو مطالعه، این در این، بر عالوه
 در گیري نمونه روش طریق از اول سال یشناس روان

 قرار کنترل و آزمایش گروه دو در و شدند انتخاب دسترس
  گرفتند.

  
 سنجش ابزارهاي
 1پیشرفت هاي هیجان نامه پرسش کوتاه نسخۀ

)AEQ-R، پري و گوئتز پکران، ).1394 پور، عبدهللا 
 یک مثابۀ به را پیشرفت هاي هیجان نامه پرسش )2005(

 هاي هیجان گیري اندازه هدف با چندبعدي خودگزارشی ابزار
 پیشرفت هاي هیجان نامه پرسش این .دادند توسعه پیشرفت
 کالس شامل تحصیلی پیشرفت موقعیت سه در را مختلف
 نامۀ پرسش بنابراین، سنجد. می امتحان و مطالعه درس،
 کالس موقعیت سه از یک ره در پیشرفت هاي هیجان
 را متفاوت هیجان نوع هشت امتحان، و مطالعه درس،
 شامل پیشرفت هاي هیجان نامۀ پرسش کند. می گیري اندازه
 هاي هیجان ،2کالس به مربوط هاي هیجان مقیاس سه

 است. 4امتحان به مربوط هاي هیجان و 3یادگیري به مربوط
 هر به کنندگان مشارکت پیشرفت هاي هیجان نامۀ پرسش در

 تا مخالف کامالً =1 از اي درجه پنج طیف یک روي گویه
 مربوط هاي هیجان مقیاس دهند. می پاسخ موافق کامالً =5
 10( 5لذت زیرمقیاس هشت و گویه هشتاد شامل کالس به

 9( 8خشم )،گویه 9( 7فخر )،گویه 8( 6امیدواري )،گویه
 11ناامیدي )،گویه 11( 10شرم )،گویه 12( 9اضطراب )،گویه

 هاي مقیاس است. )گویه 11( 12خستگی و )گویه 10(
 به مربوط هاي هیجان و یادگیري به مربوط هاي هیجان

                                                
1. Academic Emotion Questionnaire-Revised (AEQ-R)  
2. Class-related emotions  
3. Learning-related emotions  
4. Test-related emotions 
5. Enjoyment  
6. Hope 
7. Pride 
8. Anger  
9. Anxiety  
10. Shame 
11. Hopelessness  
12. Boredom  

 مجموعۀ گویه، 77 و 75 با ترتیب به کدام هر امتحان
 کنند. می گیري اندازه را قبل هیجان نوع هشت از اي مشابه
 همسانی ضرایب )2004( همکاران و پکران مطالعۀ در

 خشم، آسودگی، فخر، امیدواري، لذت، هاي زیرمقیاس درونی
 هاي هیجان مقیاس در خستگی و نامیدي شرم، اضطراب،
 ،82/0 ،79/0 ،85/0 با برابر ترتیب به کالس به مربوط

 درونی همسانی ضرایب ،93/0 و 90/0 ،89/0 ،86/0 ،86/0
 شرم، اضطراب، خشم، فخر، امیدواري، لذت، هاي زیرمقیاس
 به مربوط هاي هیجان مقیاس در خستگی و نامیدي
 ،84/0 ،86/0 ،75/0 ،77/0 ،78/0 با برابر ترتیب به یادگیري

 درونی همسانی ضرایب نهایت در و 92/0 و 90/0 ،86/0
 شرم، اضطراب، خشم، فخر، امیدواري، لذت، هاي زیرمقیاس
 امتحان به مربوط هاي هیجان مقیاس در خستگی و نامیدي

 ،92/0 ،86/0 ،77/0 ،86/0 ،80/0 ،78/0 با برابر ترتیب به
 و درتاج پور، عبدهللا مطالعۀ در آمد. دست به 92/0 و 87/0

 هاي مشخصه تحلیل هدف با که ـ )1393( احدي
 در پیشرفت هیجانات نامۀ پرسش جامع نسخۀ سنجی روان
 ـ، شد انجام ایرانی پسر و دختر دانشجویان از گروهی بین
 و پکران مطالعۀ با همسو تاییدي عاملی تحلیل نتایج

 باالتر مرتبۀ عاملی ساختار بر تاکید با )2011( همکاران
 24 شامل پیشرفت هیجانات نامۀ پرسش فارسی نسخۀ
 خشم، تسکین، غرور، امید، لذت، گیري اندازه براي مقیاس

 تحصیلی هاي موقعیت در خستگی و نامیدي شرم، اضطراب،
 از تجربی طور به امتحان و یادگیري درس، کالس مختلف
 ضرایب این، بر عالوه کرد. حمایت AEQ درونی روایی

 هاي موقعیت در چندگانه هاي مقیاس درونی همسانی
 مطالعۀ در آمد. دست به 87/0 تا 74/0 بین مختلف تحصیلی
 نامۀ پرسش شدة نظر تجدید نسخۀ توسعۀ هدف با حاضر،

 تجارب گانۀ هشت ابعاد از یک هر براي پیشرفت، هیجانات
 گویه سه امتحان، و مطالعه یادگیري، قلمرو سه در هیجانی

 مکنون عامل با همبستگی میزان باالترین داراي که
 سه تجمیع از بنابراین، شدند. انتخاب بودند، آنها زیربنایی
 مطالعه، قلمرو سه از یک هر براي اي گویه 24 بستۀ

 نامۀ پرسش اي ماده 72 کوتاه نسخۀ امتحان، و یادگیري
 پور عبداهللا ۀمطالع در یافت. توسعه پیشرفت، هیجانات

براي هر یک  ها زیرمقیاس درونی همسانی ضرایب )،1394(
 به از سه قلمرو کالس درس، یادگیري و آموزش قابل قبول

  آمد. دست
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 و آرو سالمالـ ،SEI( 1تحصیلی مشغولیت سیاهۀ
 آرو ـ سالمال را تحصیلی مشغولیت سیاهۀ ).2012 آپادایا،

 2اترخت کاري مشغولیت مقیاس اساس بر )2012( آپادایا و
 9 سیاهۀ .داد توسعه الف)2002 همکاران، و (اسچافیلی

 مقیاس سه درسی، تکالیف دربارة تحصیلی مشغولیت اي ماده

 کند. می گیري اندازه را شیفتگی و تعهد احساس انرژي،
 هفت طیف یک روي بر گویه هر به کنندگان مشارکت

                                                
1. School Engagement Inventory (SEI) 
2. Utrecht Work Engagement Scale (UWES-S) 

 در دهند. می پاسخ )6( همیشه تا )0( هرگز از اي درجه
 همسانی ضریب مقدار )2012( آپادایا و آرو ـ سالمال مطالعۀ
 هاي زیرمقیاس و تحصیلی مشغولیت کلی عامل درونی
 ،94/0 با برابر ترتیب بهو شیفتگی  تعهداحساس  انرژي،

 و پور عبدهللا مطالعۀ در آمد. دست به 80/0 و 87/0 ،82/0

 نسخۀ سنجی روان تحلیل هدف با که )1394( شکري
 از گروهی بین در تحصیلی مشغولیت سیاهۀ فارسی

 اصلی هاي مؤلفه تحلیل نتایج ـ، شد انجام ایرانی دانشجویان
 فارسی نسخۀ که داد نشان واریماکس چرخش از استفاده با

 دانشگاه، در انرژي عامل سه از تحصیلی مشغولیت سیاهۀ

 )1995بر اساس (سلیگمن،  ها فهرست محتوایی برنامۀ بازآموزي اسنادي به تفکیک اهداف و فعالیت .1جدول 
 ها فعالیت                                       اهداف                         جلسات
 آموزشی برنامه تشریح و مدرس و یکدیگر با اعضا آشنایی  اول جلسه

  روانی) (آموزش پنسیلوانیا
 برنامه نظري زیربناي مجمل مرور آزمون، پیش اجراي

  اسنادي بازآموزي
 متعاقب هیجانی حاالت بین رابطۀ الگوي آموزش  دوم جلسه

 اساس بر فرد باورهاي نظام با منفی رخدادهاي با رویارویی
   الیس پیشنهادي مدل

 اتفاق یک دربردارندة سناریوي چندین ارائه
 و رویدادها این با مواجهه پیامدهاي کننده، ناراحت
   پیامدها این زیربنایی باورهاي

 رویدادهاي با مواجهه در افراد اسنادي الگوي ارزیابی  سوم جلسه
  ناخوشایند

 تبیین - بدبینی برابر در بینی خوش - اسناد مفهوم تعریف
  -الیس الگوي براساس رویدادها

 دهندگی انرژي و مجادله عامل دو الیس الگوي اساس بر  پندارانه فاجعه باورهاي و ها نگرش با مقابله و مجادله  چهارم جلسه
 شد. آزمون مختلف سناریوهاي کمک به

 گردآوري .1 اصل: چهار کمک به کنندگان مشارکت
 اجتناب .3 جایگزین تفسیرهاي کردن مطرح .2 شواهد

 با مجادله فن حمله، نقشۀ تدوین .4 پنداري فاجعه از
   آموزند. می را منفی افکار

  دیسک مدل کمک با پویا ارتباط برقراري آموزش  افراد رفتاري هاي سبک تشخیص  پنجم جلسه
 پنج مسائل کارآمد و آمیز موفقیت حل به یابی دست براي   مسئله حل هاي مهارت گانۀ پنج مراحل آموزش  ششم جلسه

 دیگران دیدگاه از .2 اندیشیدن و کردن درنگ .1 مرحله:
 اي شیوه انتخاب .4 اهداف تعیین .3 نگریستن امور به

 آزمون .5 منفی و مثبت موارد تعیین از پس عمل براي
  انتخابی. حل راه اثربخشی

 و ورزي) (جرات وجود ابراز اجتماعی هاي مهارت آموزش  هفتم جلسه
  مذاکره

 تاکید ذیل هاي گام بر ورزي جرات مهارت آموزش در
 .3 احساسات بیان .2 عینی وقایع توصیف .1 شد:

 تغییر تأثیر بررسی .4 مختصر و اختصاصی تغییر خواستار
 .1 شد: تاکید زیر نکات مذاکره براي احساس. نحوة بر

 .2 نیافتنی دست و منطقی خواست یک سازي مشخص
 هاي خواست به توجه .3 منطقی خواست آوردن زبان به

 تدوام .5 توافق به رسیدن براي تالش .4 مقابل طرف
  آزمون. پس اجراي توافق. به یابی دست تا مذاکره
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 (دلبستگی) شیفتگی و مدرسه/دانشگاه تکلیف به نسبت تعهد
 است. شده تشکیل مدرسه/دانشگاه تکالیف به نسبت
 افزار نرم پایه بر تأییدي عامل تحلیل برازش هاي شاخص

AMOS، دانشجویان نمونۀ در را گانه سه عوامل این وجود 
 سیاهۀ درونی همسانی ضرایب مقادیر کرد. تأیید ایرانی

 و دلبستگی و تعهد انرژي، عوامل براي تحصیلی مشغولیت
 ،85/0 ،73/0 با برابر ترتیب به تحصیلی مشغولیت کلی نمرة
   آمد. دست به 90/0 و 81/0

  
 همسانی ضرایب مقادیر )،1394( پور عبداهللا مطالعۀ در
 و تعهد انرژي، عوامل براي تحصیلی مشغولیت سیاهۀ درونی

 با برابر ترتیب به تحصیلی مشغولیت کلی نمرة و دلبستگی
 مقادیر حاضر، مطالعۀ در آمد. دست به 78/0 و 72/0 ،65/0

 براي تحصیلی مشغولیت سیاهۀ درونی همسانی ضرایب
 با برابر ترتیب به شیفتگی و تعهداحساس  انرژي، عوامل

  آمد. دست به 78/0 و 75/0 ،81/0
  

  پژوهش اجراي مراحل
 کنترل هاي گروه به آنها واگذاري و دانشجویان انتخاب پس
 آماري کنترل منظور به آزمون پیش مرحلۀ در آزمایش، و

 و مثبت پیشرفتافراد درباره هیجانات  فردي هاي تفاوت
 مشغولیت و آزمون و یادگیري درس، کالس به مربوط منفی

 آزمایش، گروه براي آموزشی بستۀ ارائۀ از قبل تحصیلی،
 پاسخ سنجش ابزارهاي بستۀ به گروه دو هر در دانشجویان

 کنندگان مشارکت براي سپس، .آزمون) (مرحله پیش دادند
 ساعت دو هفته هر و هفته هفت مدت به آزمایش گروه
 اتمام از پس ).1 (جدول شد ارائه »اسنادي بازآموزي برنامۀ«

 آمد. دست به گروه دو در اول آزمون پس هاي اندازه جلسات،
 ماندگاري آزمون منظور به ماه، دو گذشت از پس نهایت، در
 گروه دو از پیگیري مرحلۀ در مجدد آموزشی، برنامۀ اثر

 شد. آوري جمع تحقیق اصلی متغیرهاي به مربوط هاي اندازه
 از پس پژوهش، اخالق تامین هدف با است ذکر به الزم

 آموزشی برنامه محتواي پیگیري، مرحله در ها داده گردآوري
 کنترل گروه افراد به جلسه چهار در فشرده طور به منتخب،

  شد. ارائه نیز بردند، می سر به انتظار فهرست در که
  

  

میانگین و انحراف استاندارد هیجانات پیشرفت  .2جدول 
آزمایش و هاي  مثبت و منفی مربوط به کالس در گروه

 )=41nگیري ( آزمون و پی آزمون، پس کنترل در پیش
  M  SD   گروه    مرحله        متغیر

  
  

 اضطراب
 به مربوط
  کالس

  58/2  89/5  آزمایش  آزمون پیش
  59/2  69/5  کنترل

  94/1  63/4  آزمایش  آزمون پس
  24/2  78/6  کنترل

  49/1  72/4  آزمایش  پیگیري
  85/1  69/6  کنترل

  
  

 خشم
 به مربوط
  کالس

  53/2  22/6  آزمایش  آزمون پیش
  62/2  19/6  کنترل

  20/1  10/5  آزمایش  آزمون پس
  80/1  35/7  کنترل

  20/1  21/5  آزمایش  پیگیري
  08/2  43/7  کنترل

  
  

 نامیدي
 به مربوط
  کالس

  08/2  20/6  آزمایش  آزمون پیش
  17/2  22/6  کنترل

  87/1  72/3  آزمایش  آزمون پس
  08/2  09/6  کنترل

  34/1  50/3  آزمایش  پیگیري
  98/1  96/5  کنترل

  
  

 خستگی
 به مربوط
  کالس

  40/2  65/8  آزمایش  آزمون پیش
  60/2  98/8  کنترل  
  67/2  94/5  آزمایش  آزمون پس

  66/2  74/8  کنترل  
  13/1  28/5  آزمایش  پیگیري

  56/1  39/8  کنترل  
  
  

 شرم
 به مربوط
  کالس

  61/2  77/8  آزمایش  آزمون پیش
  09/2  87/8  کنترل  
  69/1  50/5  آزمایش  آزمون پس

  10/2  96/8  کنترل  
  94/1  39/6  آزمایش  پیگیري

  09/2  65/8  کنترل  
  

 لذت
 به مربوط
  کالس

  94/1  38/12  آزمایش  آزمون پیش
  99/1  57/11  کنترل

  03/2  11/13  آزمایش  آزمون پس
  91/1  21/11  کنترل  

  32/1  88/12  آزمایش  پیگیري
  96/1  13/11  کنترل  

  
  
 امید

 به مربوط
  کالس

  28/2  10/11  آزمایش  آزمون پیش
  31/2  91/10  کنترل  
  37/1  33/11  آزمایش  آزمون پس

  11/2  52/9  کنترل  
  65/1  61/11  آزمایش  پیگیري

  11/2  30/10  کنترل  
  
  

 غرور
 به مربوط
  کالس

  95/1  94/10  آزمایش  آزمون پیش
  21/2  52/10  کنترل  
  78/1  61/11  آزمایش  آزمون پس

  31/2  56/10  کنترل  
  17/2  89/11  آزمایش  پیگیري

  39/2  78/10  کنترل  
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   ها یافته
 توصیفی هاي اندازه ،5 تا 2 جداول نخست، بخش در

 تحقیق اصلی متغیرهاي براي را استاندارد انحراف و میانگین
 کالس به مربوط منفی و مثبت پیشرفت هیجانات شامل
 تحصیلی مشغولیت همچنین، و آزمون و یادگیري درس،
   دهد. می نشان
 هاي اندازه بر گروه اثر تعیین منظور به بخش، این در
 هاي اندازه سهم تفکیک از پس دوم، و اول آزمون پس
 و مثبت پیشرفت هیجانات براي آزمون پیش شده آوري جمع
 و یادگیري درس، کالس هاي موقعیت به مربوط منفی
 از بلندمدت و مدت کوتاه در تحصیلی، مشغولیت و آزمون
 تحلیل طرح یک و چندمتغیري کواریانس تحلیل طرح چند

   شد. استفاده متغیري تک کواریانس
 براي کواریانس، تحلیل آماري فن کارگیري هب از قبل
 خطی هاي مفروضه متغیري، تک کواریانس تحلیل طرح
 برآمد متغیر و (متغر تصادفی کمکی) کوریت بین رابطۀ بودن
 عالوه شدند. تایید و آزمون 1رگرسیونی هاي شیب همگنی و
 کواریانس تحلیل هاي طرح کارگیري به از قبل این، بر

 تعیین براي باکس ام آزمون هاي مفروضه چندمتغیري،
 تعیین براي لون آزمون و 2کواریانس هاي ماتریس همگنی
  شدند. تایید و آزمون 3خطا هاي واریانس همگنی
 کواریانس تحلیل آماري فن نتایج اول، بخش در

 هیجانات خطی ترکیب بر گروه اثر تعیین براي چندمتغیري
 خشم، (اضطراب، شامل کالس به مربوط منفی پیشرفت
 و مدت کوتاه در دانشجویان در شرم) و خستگی نامیدي،
 این خطی ترکیب بر گروه عامل اثر که داد نشان بلندمدت
 مدت کوتاه در دانشحویان در منفی هیجانی تجارب

]34/0=2h ,05/0P< , و 55( = 02/5, 55/0 = الندا ویلکز 
2( F[ بلندمدت و ]2=36/0h ,05/0P< , الندا ویلکز = 

 در است. معنادار آماري لحاظ از ]F )5 و 30( = 35/3, 64/0
 معناداري چندمتغیري، کواریانس تحلیل خروجی اول، بخش
 مربوط منفی پیشرفت هیجانات بر گروه عامل تأثیر آماري
 شرم) و خستگی نامیدي، خشم، (اضطراب، شامل کالس به

   خطی ترکیب منظور ـ جدید برآمد متغیر که است آن بیانگر

                                                
1. Homogeneity of regression  
2. Box's test of equality of covariance matrices  
3. Levene's test of equality of error variance  

میانگین و انحراف استاندارد هیجانات پیشرفت  .3جدول 
آزمایش و هاي  مثبت و منفی مربوط به یادگیري در گروه

 )=41nگیري ( آزمون و پی آزمون، پس کنترل در پیش
  M  SD   گروه    مرحله          متغیر

  
  

 اضطراب
 به مربوط
  یادگیري

  55/2  22/9  آزمایش  آزمون پیش
  80/2  69/86  کنترل

  53/1  89/7  آزمایش  آزمون پس
  14/2  39/9  کنترل

  72/1  56/6  آزمایش  پیگیري
  28/2  39/9  کنترل

  
  

 خشم
 به مربوط
  یادگیري

  84/1  37/7  آزمایش  آزمون پیش
  01/2  77/7  کنترل

  53/1  67/5  آزمایش  آزمون پس
  72/1  35/7  کنترل

  33/1  33/5  آزمایش  پیگیري
  62/1  35/7  کنترل

  
  

 نامیدي
 به مربوط
  یادگیري

  07/2  89/7  آزمایش  آزمون پیش
  27/2  80/7  کنترل

  23/1  33/5  آزمایش  آزمون پس
  63/1  61/7  کنترل

  07/1  06/5  آزمایش  پیگیري
  55/1  61/7  کنترل

  
  

 خستگی
 به مربوط
  یادگیري

  60/2  77/7  آزمایش  آزمون پیش
  56/2  35/7  کنترل

  81/1  11/5  آزمایش  آزمون پس
  09/2  30/7  کنترل

  71/1  01/5  آزمایش  پیگیري
  12/2  17/7  کنترل

  
  

 شرم
 به مربوط
  یادگیري

  09/2  55/8  آزمایش  آزمون پیش
  52/2  86/7  کنترل

  49/1  44/6  آزمایش  آزمون پس
  70/1  61/8  کنترل

  15/1  17/6  آزمایش  پیگیري
  02/2  43/8  کنترل

  
  

 لذت
 به مربوط
  یادگیري

  61/1  90/10  آزمایش  آزمون پیش
  59/1  08/11  کنترل

  60/1  72/12  آزمایش  آزمون پس
  09/2  04/11  کنترل

  77/1  89/12  آزمایش  پیگیري
  23/2  09/11  کنترل

  
  
 امید

 به مربوط
  یادگیري

  07/2  23/11  آزمایش  آزمون پیش
  27/2  42/11  کنترل

  38/1  39/12  آزمایش  آزمون پس
  03/2  30/11  کنترل

  87/1  50/12  آزمایش  پیگیري
  22/2  26/11  کنترل

  
  

 غرور
 به مربوط
  یادگیري

  99/1  22/12  آزمایش  آزمون پیش
  24/2  32/12  کنترل

  66/1  94/12  آزمایش  آزمون پس
  04/2  21/12  کنترل

  81/1  11/13  آزمایش  پیگیري
  04/2  26/12  کنترل
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 مستقل متغیر سطوح تفکیک در ـ، برآمد متغیرهاي
 تحلیل خروجی دوم بخش اساس بر بنابراین، است؛ اثرگذار

 از یک کدام که سوال این به پاسخ چندمتغیري کواریانس
 مؤثر مستقل متغیر سطوح تفکیک در وابسته متغیرهاي

  دارد. اهمیت اند، بوده
 و مدت کوتاه در که دهد می نشان 6 جدول نتایج
 به درس کالس به مربوط منفی پیشرفت هیجانات بلندمدت

 متغیر سطوح تفکیک در آماري لحاظ از معناداري طور
   .اند هبود مؤثر مستقل
 کواریانس تحلیل آماري فن نتایج دوم، بخش در

 هیجانات خطی ترکیب بر گروه اثر تعیین براي چندمتغیري
 غرور) و امید (لذت، شامل کالس به مربوط مثبت پیشرفت

 اثر که داد نشان بلندمدت و مدت کوتاه در دانشجویان در
 در منفی هیجانی تجارب این خطی ترکیب بر گروه عامل

 ویلکز , >2h ,05/0P=24/0[ مدت کوتاه در دانشحویان
 2h=22/0[ بلندمدت و ]F )2 و 34( = 58/4, 65/0 = الندا

,05/0P< , 2 و 34( = 35/4, 67/0 = الندا ویلکز( F[ از 

میانگین و انحراف استاندارد هیجانات پیشرفت  .4جدول 
آزمایش و هاي  مثبت و منفی مربوط به آزمون در گروه

 )=41nگیري ( آزمون و پی آزمون، پس کنترل در پیش
  M  SD   گروه    مرحله          متغیر

  
  

 اضطراب
 به مربوط
  آزمون

  48/2  27/9  آزمایش  آزمون پیش
  40/2  51/9  کنترل

  79/1  17/7  آزمایش  آزمون پس
  10/2  47/9  کنترل

  33/1  61/1  آزمایش  پیگیري
  07/2  39/9  کنترل

  
  
 خشم
 به مربوط
  آزمون

  55/1  94/7  آزمایش  آزمون پیش
  71/1  34/7  کنترل

  23/1  11/5  آزمایش  آزمون پس
  54/1  22/7  کنترل

  33/1  50/5  آزمایش  پیگیري
  11/2  01/7  کنترل

  
  
 نامیدي
 به مربوط
  آزمون

  87/1  98/6  آزمایش  آزمون پیش
  68/1  89/6  کنترل

  37/1  89/4  آزمایش  آزمون پس
  59/1  04/7  کنترل

  51/1  83/4  آزمایش  پیگیري
  39/2  82/6  کنترل

  
  
 شرم
 به مربوط
  آزمون

  85/1  44/8  آزمایش  آزمون پیش
  95/1  30/8  کنترل

  33/1  33/6  آزمایش  آزمون پس
  01/2  35/8  کنترل

  88/0  22/5  آزمایش  پیگیري
  35/1  26/8  کنترل

  
  
 لذت
 به مربوط
  آزمون

  26/2  77/7  آزمایش  آزمون پیش
  59/2  01/8  کنترل

  18/2  22/8  آزمایش  آزمون پس
  53/2  87/7  کنترل

  57/1  17/10  آزمایش  پیگیري
  43/2  57/7  کنترل

  
  
 امید
 به مربوط
  آزمون

  16/2  22/8  آزمایش  آزمون پیش
  04/2  43/8  کنترل

  65/1  39/10  آزمایش  آزمون پس
  09/2  35/8  کنترل

  98/1  89/11  آزمایش  پیگیري
  72/2  30/8  کنترل

  
  

 آسودگی
 به مربوط
  آزمون

  11/1  78/10  آزمایش  آزمون پیش
  21/1  90/10  کنترل

  36/1  72/12  آزمایش  آزمون پس
  13/2  17/11  کنترل

  92/1  56/11  آزمایش  پیگیري
  32/2  13/11  کنترل

  
  
 غرور
 به مربوط
  آزمون

  26/2  94/9  آزمایش  آزمون پیش
  01/2  65/9  کنترل

  69/1  39/10  آزمایش  آزمون پس
  10/2  35/9  کنترل

  90/1  72/11  آزمایش  پیگیري
  22/2  29/9  کنترل

میانگین و انحراف استاندارد ابعاد مشغولیت  .5جدول 
آزمون،  پیشآزمایش و کنترل در هاي  تحصیلی در گروه
 )=41nگیري ( آزمون و پی پس

  M  SD   گروه   مرحله  متغیر       
  
  

  تعهد
  08/2  70/7  آزمایش  آزمون پیش

  11/2  59/7  کنترل

  84/1  06/11  آزمایش  آزمون پس
  23/2  39/7  کنترل

  68/2  39/9  آزمایش  پیگیري
  66/2  65/7  کنترل

  
  

  دلبستگی
  99/1  94/7  آزمایش  آزمون پیش

  07/2  25/8  کنترل

  60/1  33/10  آزمایش  آزمون پس
  83/1  09/8  کنترل

  45/2  11/9  آزمایش  پیگیري
  48/2  35/8  کنترل

  
  

  انرژي
  12/2  55/8  آزمایش  آزمون پیش

  18/2  56/8  کنترل

  93/1  39/10  آزمایش  آزمون پس
  10/2  43/8  کنترل

  38/2  56/10  آزمایش  پیگیري
  23/2  87/8  کنترل
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 تحلیل خروجی اول، بخش در است. معنادار آماري لحاظ
 بر گروه عامل تأثیر آماري معناداري چندمتغیري، کواریانس
 امید (لذت، شامل کالس به مربوط منفی پیشرفت هیجانات

 منظور ـ جدید برآمد متغیر که است آن بیانگر غرور) و
 متغیر سطوح تفکیک در ـ، برآمد متغیرهاي خطی ترکیب
 خروجی دوم بخش اساس بر بنابراین، ؛است اثرگذار مستقل
 که سوال این به پاسخ چندمتغیري کواریانس تحلیل
 متغیر سطوح تفکیک در وابسته متغیرهاي از یک کدام

 نشان 7 جدول نتایج د.دار اهمیت ،اند بوده مؤثر مستقل
 پیشرفت هیجانات بلندمدت و مدت کوتاه در که دهد می

 در آماري لحاظ از معناداري طور به کالس به مربوط مثبت
   اند. بوده مؤثر مستقل متغیر سطوح تفکیک
  

گروهی هیجانات پیشرفت مثبت  نتایج اثرهاي بین .7جدول 
 آزمون و پیگیري مربوط به کالس در مرحله پس

 df(F P 2h(  متغیر  مرحله
  12/0  *01/0  45/5 )1(  لذت هیجان  
  14/0  *01/0  84/6 )1(  امید هیجان  آزمون پس

  08/0  *01/0  53/4 )1(  غرور هیجان  
  12/0  *01/0  61/5 )1(  لذت هیجان  

  13/0  *01/0  20/6 )1(  امید هیجان  پیگیري
  08/0  *01/0  50/4 )1(  غرور هیجان  

  
 کواریانس تحلیل آماري فن نتایج سوم، بخش در

 هیجانات خطی ترکیب بر گروه اثر تعیین براي چندمتغیري
 نامیدي، خشم، (اضطراب، یادگیري به مربوط منفی پیشرفت
 مدت بلند و مدت کوتاه در دانشجویان در شرم) و خستگی

 تجارب این خطی ترکیب بر گروه عامل اثر که داد نشان
 2h=30/0[ مدت کوتاه در دانشحویان در منفی هیجانی

,05/0P< , 5 و 30( = 52/3, 70/0 = الندا ویلکز( F[ و 
 64/0 = الندا ویلکز , >2h ,05/0P=36/0[ بلندمدت

   است. معنادار آماري لحاظ از ]F )5 و 30( = 35/3,
 چندمتغیري، کواریانس تحلیل خروجی اول بخش در

 منفی پیشرفت هیجانات بر گروه عامل تأثیر آماري معناداري
 و خستگی نامیدي، خشم، (اضطراب، شامل کالس به مربوط
 ترکیب منظور ـ جدید برآمد متغیر که است آن بیانگر شرم)
 مستقل متغیر سطوح تفکیک در ـ، برآمد متغیرهاي خطی
 تحلیل خروجی دوم بخش اساس بر بنابراین، است. اثرگذار

 از یک کدام که سوال این به پاسخ چندمتغیري کواریانس
 مؤثر مستقل متغیر سطوح تفکیک در وابسته متغیرهاي

   د.دار اهمیت اند، بوده
 و مدت کوتاه در که دهد می نشان 8 جدول نتایج
 طور به یادگیري به مربوط منفی پیشرفت هیجانات بلندمدت
 مستقل متغیر سطوح تفکیک در آماري لحاظ از معناداري

  اند. بوده مؤثر
  

 منفی پیشرفت هیجانات گروهی بین اثرهاي نتایج .8 جدول
  پیگیري و آزمون پس مرحله در یادگیري مربوط

 df(F P 2h(  متغیر  مرحله
  09/0  *01/0  80/3 )1(  اضطراب هیجان  
  22/0  *01/0  44/4 )1(  خشم هیجان  
  09/0  *01/0  75/7 )1(  نامیدي هیجان  آزمون پس

  20/0  *01/0  19/8 )1(  خستگی هیجان  
  20/0  *01/0  12/7 )1(  شرم هیجان  
  27/0  *01/0  61/12 )1(  اضطراب هیجان  

  15/0  *01/0  20/6 )1(  خشم هیجان  پیگیري
  24/0  *01/0  84/10 )1(  نامیدي هیجان  
  15/0  *01/0  11/6 )1(  خستگی هیجان  
  31/0  *01/0  50/15 )1(  شرم هیجان  

  
 کواریانس تحلیل آماري فن جنتاي چهارم، بخش در

 خطی ترکیب بر گروه اثر تعیین براي چندمتغیري
 (لذت، شامل یادگیري به مربوط مثبت پیشرفت هیجانات

 بلندمدت و مدت کوتاه در دانشجویان در غرور) و امید
 تجارب این خطی ترکیب بر گروه عامل اثر که داد نشان

 2h=15/0[ مدت کوتاه در دانشحویان در مثبت هیجانی
,05/0P< , 3 و 34( = 15/4, 71/0 = الندا ویلکز( F[ و 

گروهی هیجانات پیشرفت منفی  نتایج اثرهاي بین .6جدول 
 آزمون و پیگیري مربوط به کالس در مرحله پس

 df(F P 2h(  متغیر  مرحله
  10/0  *01/0  14/7 )1(  اضطراب هیجان  
  22/0  *01/0  84/9 )1(  خشم هیجان  
  09/0  *01/0  53/6 )1(  نامیدي هیجان  آزمون پس

  20/0  *01/0  31/8 )1(  خستگی هیجان  
  20/0  *01/0  37/8 )1(  شرم هیجان  
  27/0  *01/0  61/12 )1(  اضطراب هیجان  

  15/0  *01/0  20/6 )1(  خشم هیجان  پیگیري
  24/0  *01/0  84/10 )1(  نامیدي هیجان  
  15/0  *01/0  11/6 )1(  خستگی هیجان  
  31/0  *01/0  50/15 )1(  شرم هیجان  
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 67/0 = الندا ویلکز , >2h ,05/0P=17/0[ بلندمدت
   است. معنادار آماري لحاظ از ]F )3 و 34( = 60/4,

 چندمتغیري، کواریانس تحلیل خروجی اول بخش در
 پیشرفت هیجانات بر گروه عامل تأثیر آماري معناداري
 غرور) و امید (لذت، شامل یادگیري به مربوط مثبت
 ترکیب منظور ـ جدید برآمد متغیر که است آن بیانگر
 مستقل متغیر سطوح تفکیک در ـ، برآمد متغیرهاي خطی
 خروجی دوم بخش اساس بر بنابراین، ؛است اثرگذار
 که سوال این به پاسخ چندمتغیري کواریانس تحلیل
 متغیر سطوح تفکیک در وابسته متغیرهاي از یک کدام

   د.دار اهمیت اند، بوده مؤثر مستقل
 و مدت کوتاه در که دهد می نشان 9 جدول نتایج
 به یادگیري به مربوط مثبت پیشرفت هیجانات بلندمدت

 متغیر سطوح تفکیک در آماري لحاظ از معناداري طور
   اند. بوده مؤثر مستقل
  

 مثبت پیشرفت هیجانات گروهی بین اثرهاي نتایج .9 جدول
  پیگیري و آزمون پس مرحله در یادگیري به مربوط

 df(F P 2h(  متغیر  مرحله
  09/0  *01/0  90/3 )1(  لذت هیجان  
  13/0  *01/0  01/4 )1(  امید هیجان  آزمون پس

  085/0  *01/0  83/3 )1(  غرور هیجان  
  11/0  *01/0  61/4 )1(  لذت هیجان  

  09/0  *01/0  18/4 )1(  امید هیجان  پیگیري
  10/0  *01/0  50/4 )1(  غرور هیجان  

  
 کواریانس تحلیل آماري فن نتایج پنجم، بخش در

 خطی ترکیب بر گروه اثر تعیین براي چندمتغیري
 (اضطراب، آزمون به مربوط منفی پیشرفت هیجانات
 و مدت کوتاه در دانشجویان در شرم) و نامیدي خشم،
 خطی ترکیب بر گروه عامل اثر که داد نشان مدت بلند
 مدت کوتاه در دانشحویان در منفی هیجانی تجارب این

]23/0=2h ,05/0P< , 41/2, 76/0 = الندا ویلکز = 
 ویلکز , >2h ,05/0P=44/0[ بلندمدت و ]F )4 و 32(

 آماري لحاظ از ]F )4 و 32( = 14/6, 57/0 = الندا
   است. معنادار
 چندمتغیري، کواریانس تحلیل خروجی اول بخش در

 پیشرفت هیجانات بر گروه عامل تأثیر آماري معناداري
 و نامیدي خشم، (اضطراب، شامل آزمون به مربوط منفی

 منظور ـ جدید برآمد متغیر که است آن بیانگر شرم)
 متغیر سطوح تفکیک در برآمدـ، متغیرهاي خطی ترکیب
 خروجی دوم بخش اساس بر بنابراین، ؛است اثرگذار مستقل
 که سوال این به پاسخ چندمتغیري کواریانس تحلیل
 متغیر سطوح تفکیک در وابسته متغیرهاي از یک کدام

   د.دار اهمیت ،اند هبود مؤثر مستقل
 و مدت کوتاه در که دهد می نشان 10 جدول نتایج
 طور به آزمون به مربوط منفی پیشرفت هیجانات بلندمدت
 مستقل متغیر سطوح تفکیک در آماري لحاظ از معناداري

   .اند هبود مؤثر
  
 منفی پیشرفت هیجانات گروهی بین اثرهاي نتایج .10 جدول

  پیگیري و آزمون پس مرحله در آزمون مربوط
 df(F P 2h(  متغیر  مرحله

  15/0  *01/0  11/5 )1(  راباضط هیجان  
  17/0  *01/0  72/6 )1(  خشم هیجان  آزمون پس

  19/0  *01/0  22/8 )1(  نامیدي هیجان  
  16/0  *01/0  41/5 )1(  شرم هیجان  
  24/0  *01/0  91/10 )1(  اضطراب هیجان  

  12/0  *01/0  37/4 )1(  خشم هیجان  پیگیري
  20/0  *01/0  66/8 )1(  نامیدي هیجان  
  41/0  *01/0  05/24 )1(  شرم هیجان  

  
 کواریانس تحلیل آماري فن نتایج ششم، بخش در

 خطی ترکیب بر گروه اثر تعیین براي چندمتغیري
 (لذت، شامل آزمون به مربوط مثبت پیشرفت هیجانات

 و مدت کوتاه در دانشجویان در آسودگی) و غرور امید،
 خطی ترکیب بر گروه عامل اثر که داد نشان بلندمدت

 مدت کوتاه در دانشحویان در مثبت هیجانی تجارب این
]15/0=2h ,05/0P< , 49/2, 76/0 = الندا ویلکز = 
 ویلکز , >2h ,05/0P=40/0[ بلندمدت و ]F )4 و 32(

 آماري لحاظ از ]F )4 و 32( = 27/5, 60/0 = الندا
   است. معنادار
 چندمتغیري، کواریانس تحلیل خروجی اول، بخش در

 پیشرفت هیجانات بر گروه عامل تأثیر آماري معناداري
 و غرور امید، (لذت، شامل آزمون به مربوط مثبت

 منظور ـ جدید برآمد متغیر که است آن بیانگر آسودگی)
 متغیر سطوح تفکیک در ـ، برآمد متغیرهاي خطی ترکیب
 دوم بخش اساس بر بنابراین، ؛است اثرگذار مستقل
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 سوال این به پاسخ چندمتغیري کواریانس تحلیل خروجی
 متغیر سطوح تفکیک در وابسته متغیرهاي از یک کدام که

   د.دار اهمیت اند، بوده مؤثر مستقل
 و مدت کوتاه در که دهد می نشان 11 جدول نتایج
 طور به آزمون به مربوط مثبت پیشرفت هیجانات بلندمدت
 مستقل متغیر سطوح تفکیک در آماري لحاظ از معناداري

   .اند هبود مؤثر

  
 کواریانس تحلیل آماري فن نتایج هفتم، بخش در

 ابعاد خطی ترکیب بر گروه اثر تعیین براي چندمتغیري
 انرژي) و دلبستگی (تعهد، شامل تحصیلی مشغولیت مختلف

 اثر که داد نشان مدت بلند و مدت کوتاه در دانشجویان در
 در مثبت هیجانی تجارب این خطی ترکیب بر گروه عامل

 ویلکز , >2h ,05/0P=41/0[ مدت کوتاه در دانشحویان
 2h=30/0[ بلندمدت و ]F )3 و 34( = 89/7, 59/0 = الندا

,05/0P< , 3 و 34( = 70/4, 66/0 = الندا ویلکز( F[ از 
 تحلیل خروجی اول، بخش در است. معنادار آماري لحاظ

 بر گروه عامل تأثیر آماري معناداري چندمتغیري، کواریانس
 و دلبستگی (تعهد، شامل تحصیلی مشغولیت مختلف ابعاد

 منظور ـ جدید برآمد متغیر که است آن بیانگر انرژي)
 متغیر سطوح تفکیک در ـ، برآمد متغیرهاي خطی ترکیب
 دوم بخش اساس بر بنابراین، ؛است اثرگذار مستقل
 سوال این به پاسخ چندمتغیري کواریانس تحلیل خروجی

 متغیر سطوح تفکیک در وابسته متغیرهاي از یک کدام که
   د.دار اهمیت ،اند هبود مؤثر مستقل

 و مدت کوتاه در که دهد می نشان 12 جدول نتایج
 طور به تحصیلی مشغولیت مختلف ابعاد بلندمدت
 مستقل متغیر سطوح تفکیک در آماري لحاظ از معناداري

   اند. بوده مؤثر
  

  گیري نتیجه و بحث
 آزمون هدف با حاضر مطالعۀ که شد اشاره پیشتر

 پیشرفت هیجانات بر اسنادي بازآموزي برنامۀ اثربخشی
 از گروهی بین در تحصیلی مشغولیت و منفی و مثبت

 کلی، طور به شد. انجام کارشناسی مقطع دانشجویان
 کوتاه در اسنادي بازآموزي برنامۀ که داد نشان نتایج
 پیشرفت هیجان هاي مقیاس افزایش در بلندمدت و مدت
 به مربوط و یادگیري به مربوط کالس، به مربوط مثبت
 مشغولیت هاي مؤلفه میزان افزایش در همچنین و آزمون

 در و تعهد احساس و فریفتگی انرژي، شامل تحصیلی
 به مربوط منفی پیشرفت هیجانات کاهش در نهایت،
 بین در امتحان به مربوط و یادگیري به مربوط کالس،

  بود. مؤثر دانشجویان
 مطالعات هاي یافته با همسو حاضر مطالعۀ نتایج
 همکاران و منصوري )،1394( همکاران و شکري

 و هیروکاوا )،1394( همکاران و ستاري )،1393(
 و دالبیر )،2008( مارتین ب)، و الف2002( همکاران
 نقش از )2012( هادگس و کیم و )2008( استینهارت

 با اي مداخله / آموزشی هاي برنامه توسعۀ کنندة تعیین
 با مواجهه در فراگیران روانی ایمنی تامین به کمک هدف

 حمایت تجربی طور به تحصیلی زندگی فزایندة مطالبات
   کند. می

گروهی هیجانات پیشرفت مثبت  نتایج اثرهاي بین .11جدول 
 آزمون و پیگیري مربوط به آزمون در مرحله پس

 df(F P 2h(  متغیر  مرحله
  10/0  *01/0  90/4 )1(  لذت هیجان  
  13/0  *01/0  45/5 )1(  امید هیجان  
    09/0  *01/0  83/3 )1(  غرور هیجان  آزمون پس

    08/0  *01/0  39/4 )1(  آسودگی هیجان  
  18/0  *01/0  65/7 )1(  لذت هیجان  

  23/0  *01/0  18/9 )1(  امید هیجان  پیگیري
    09/0  *01/0  49/4 )1(  غرور هیجان  
    14/0  *01/0  95/5 )1(  آسودگی هیجان  

گروهی ابعاد مختلف مشغولیت  نتایج اثرهاي بین .12جدول 
 پیگیريآزمون و  تحصیلی در مرحله پس

 df(F P 2h(  متغیر  مرحله
  24/0  *01/0  56/12 )1(  تعهد  
  20/0  *01/0  74/10 )1(  دلبستگی  آزمون پس

  11/0  *01/0  42/5 )1(  انرژي  
  21/0  *01/0  15/11 )1(  تعهد  

  17/0  *01/0  74/9 )1(  دلبستگی  پیگیري
  10/0  *01/0  74/4 )1(  انرژي  
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 این در مختلف مطالعات نتایج مرور کلی، طور به
 پیش از بیش تالش که دهد می نشان مطالعاتی قلمرو
 و فراگیران اي مقابله هاي مهارت خزانۀ تجهیز براي

 آنها در پیرامونی و فردي اي مقابله منابع تقویت همچنین،
 اثربخشی کنندة تبیین مفهومی بسترهاي ترین مهم از یکی
 مصونیت تامین به کمک براي متعارف آموزشی هاي برنامه
 مطالبات و ها چالش موانع، با مواجهه در فراگیران روانی
 (مارتین، است تحصیلی زندگی رنجانندة و رشد به رو

 همکاران، و ستاري ؛1393 همکاران، و شکري ؛2008
 استینهارت، و دالبیر ؛1393 همکاران، و منصوري ؛1394
 مبانی مرور دیگر، بیان به ).2012 هاگس، و کیم ؛2008
 تأثیر مطالعاتی قلمرو در موجود تجربی و نظري
 مطالبات مدیریت ارجح الگوي بر آموزشی هاي برنامه
 تفاسیر جایگزینی که دهد می نشان تحصیلی زندگی

 تبع به و 2ساز خودناتوان تفاسیر جاي به 1خودتوانمندساز
ی اسنادهاي گري سلطه آن  با مقایسه در انطباقی علّ

ی اسنادهاي  رخ نیم که شود می سبب غیرانطباقی علّ
 انگیزشی / هیجانی وضعیت نمایانگر هاي مشخصه
 هیجانی تجارب نمایش به تمایل طریق از فراگیران
 از برخورداري و منفی هیجانی تجارب با مقایسه در مثبت

 انگیزش نقصان از رنجیدگی با مقایسه در بهینه انگیزش
   شود. مشخص
 با همسو حاضر مطالعۀ نتایج اساس، همین بر
 مطالعاتی بافت در 3اسناد نظریۀ مفهومی هاي آموزه

 وقتی که دهد می نشان تحصیلی پیشرفت انگیزش
ی اسنادهاي هاي ویژگی ترکیب  ظهور و بروز زمینۀ علّ

ی اسنادهاي  اسنادهاي با مقایسه در را یافته سازش علّ
ی  فراگیران که آنجا از ؛سازد می ممکن نایافته سازش علّ
 معرض در بیشتر منفی، هیجانی تجارب با مقایسه در

 انگیز چالش تکالیف گیرند، می قرار مثبت هیجانی تجارب
 پرکیفیت انجام براي دهند، می ترجیح ساده تکالیف بر را

 رخدادهاي با مواجهه در کنند، می تالش بیشتر تکالیف
 یا 4رسان خودآسیب رهبردهاي از کمتر کننده ناکام

                                                
1. Empowering interpretations  
2. Disempowering interpretations  
3. Attribution theory  
4. Self-harm strategies  

 گریزي، تالش مانند 5شکست از اجتناب راهبردهاي
 کمتر 8گرایی کمال حتی و 7سازي خودناتوان ،6کاري اهمال
 هیجان اسناد، نظریۀ اساس بر بنابراین، ؛کنند می استفاده

 بینی پیش منظور به ـ، دهنده اطالع عنصر یک مثابۀ به
 ارجح الگوي طریق از فراگیران انگیزشی مختصات
 غیرقابل تبیینی نقش از آنها اسنادي هاي ویژگی ترکیب
   است. برخوردار انکاري
 طور به کوشد می اسناد ۀنظری دیگر، بیان به

 و هیجان اسناد، فرایند زیربنایی سازوکار پرواضحی
 عنصر نقش طریق این از تا بکشد تصویر به را انگیزش
 بین رابطۀ در مفقوده حلقۀ یک مثابۀ به را هیجان

ی اسنادهاي  تصریح را فراگیران انگیزشی وضعیت و علّ
  کند.

 از دفاع براي مفروض نظري مسیرهاي از دیگر یکی
 افزایش در اسنادي بازآموزي برنامۀ تبیینی ظرفیت
 پیشرفت هیجانات کاهش و مثبت پیشرفت هیجانات
 و بسط نظریۀ از برآمده هاي آموزه بر تاکید با منفی
 )2008 کوهن، و (فردریکسون 9مثبت هیجانات ساخت
   یابد. می امکان

 و بسط نظریۀ )2013( فردریکسون دیدگاه طبق
 در است. »ساخت« و »بسط« فرضیۀ دو شامل ساخت
 مثابۀ به مثبت هیجانات که شود می تاکید »بسط فرضیۀ«

 وسعت طریق از 10شناختی پذیري انعطاف محصول
 در تنها نه گري عمل به میل و افکار گسترة به بخشیدن
 انتخاب تسهیل در بلکه ندمؤثر منفی هیجانات کاهش

 فراگیران انگیزشی وضعیت بهبود و رانهامد پیش رفتارهاي
 هیجانات بسط، فرضیۀ اساس بر شوند. می واقع مؤثر نیز

 تفاسیر گري سلطه محصول خود که ـ مثبت
 تفکر از الگوهایی فراخوانی با ـ، هستند خودتوانمندساز

 ؛2003 کول، و گاسکی (بالتی، 11فراگیر و منعطف
 و دریسباخ ؛2004 هیلر، کلوس پژومند، ویرتز، کامپتون،
 فراسر، و آدامز بال، (فیلیپس، خالق تفکر )،2004 گاسکی،

                                                
5. Failure avoidance strategies  
6. Procrastination   
7. Self-handicapping  
8. Perfectionism  
9. Broaden-and build theory of positive emotions  
10. Cognitive flexibility  
11. Flexible and inclusive thinking  
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 و منسجم تفکر )،2007 آندرسون، و هیرش راوي، ؛2002
 سطح تفکر و )1991 یونگ، و روزنبیگ (آیسن، 1یکپارچه

 افزایش در )2011 آیسن، و (پیونی 2رونده پیش و باال
 انگیزش افزایش آن تبع به و افراد وري کنش سطح

   است. برخوردار زیادي اهمیت از آنها در پیشرفت
 بسط، فرضیۀ هاي آموزه اساس بر این، بر عالوه
 افزایش را گري عمل به میل طرف یک از مثبت هیجانات

 به نسبت بیشتر گشودگی با دیگر طرف از و دهند می
 رفتاري هاي انتخاب از تري وسیع گسترة از گیري بهره
   ).2013 (فردریکسون، شوند می همراه
 عظیم دستاورد ساخت، فرضیۀ اساس بر
 مثابۀ به روابط و ها فعالیت افکار، دامنۀ یافتگی وسعت
 زمینه بسط، فرضیۀ در مثبت هیجانات تجربۀ به پاسخی

 مانند دیرپا شدة فردي اي مقابله منابع گیري شکل براي را
 طبق آورد. می فراهم آوري تاب و خودکارآمدي افزایش
 از فردي منابع یافتگی ساخت )2013( فردریکسون دیدگاه
 ایجاد در فراروي، مثبت هیجانات سطح بینی پیش طریق
 قابل نقش متعاقب مثبت هیجانات از 3اي باالرونده مارپیچ
  کند. می ایفا را اي مالحظه
 کارکرد تنها نه که دهد می نشان تجربی پیشینه مرور
 مفهومی انتخاب دو عنوان به ساخت و بسط هاي فرضیه
 در مثبت هیجانات اثرگذاري الگوي تبیین براي ارجح
 دو کارکرد بلکه مثبت، هیجانات ساخت و بسط نظریۀ
 قلمرو در »5توانمندسازي فرضیۀ« و »4پرورش فرضیۀ«

 برنامۀ اثربخشی تبیین در نیز مقابله ـ استرس مطالعاتی
 و افراد هیجانی تجارب الگوي بر اسنادي بازآموزي
 اي مالحظه قابل اهمیت از آنها انگیزشی وضعیت
   است. برخوردار
 اسنادي الگوي جایگزینی پرورش، فرضیۀ اساس بر
 و فردي اي مقابله منابع گسترش طریق از یافته سازش
 رخدادهاي با مواجهه در فرد که شود می سبب موقعیتی
 پاسخ مدل مدیریت در مختلف هاي موقعیت در زا استرس
 به کند. کارآمدي احساس انگیزاننده تجارب به فردي

                                                
1. Integrative  
2. Forward-looking and high-level thinking  
3. Upward spiral  
4. Cultivation 
5. Enabling  

 مطالعاتی قلمرو در پرورش فرضیۀ اساس بر دیگر، بیان
 بینی خوش در باال نمرة که شود می تاکید مقابله ـ استرس

 ـ شده ادراك حمایتی تجارب سطح در افزایش طریق از
 منابع و ـ ارزشمند موقعیتی اي مقابله منبع یک مثابۀ به

 از استفاده در افزایش نهایت، در و فردي اي مقابله
 به پاسخ مدیریت در انطباقی اي مقابله راهبردهاي
 و (شوارز شود می واقع اثرگذار زا استرس رویدادهاي

  ).2007 کنول،
 مطالعاتی قلمرو هاي آموزه اساس بر این، بر عالوه
 ـ بینانه خوش اسنادهاي تفسیري نقش مقابله، ـ استرس

 تجارب بین رابطۀ در ـ اي مقابله منبع یک مثابه به
 طریق از تجارب، این به ها واکنش و پیرامونی انگیزانندة
   است. تبیین قابل »توانمندسازي« فرضیه
 تجربۀ که شود می تاکید سازي توانمند فرضیه در
 طریق از فردي و اجتماعی اي مقابله منابع در بسط

 مدل بینی پیش در خودکارآمدي باورهاي تحریض
 هاي موقعیت در زا استرس تجارب به پاسخ انطباقی
 پیشنهاد با همسو بنابراین، ؛شود می واقع اثرگذار مختلف،
 مدیریت ظرفیت که شود می فرض )2001( بندورا

 به فیزیولوژیک و هیجانی هاي واکنش پرکیفیت
 منبع یک مختلف، هاي موقعیت در انگیزاننده رخدادهاي
  شود. می تلقی خودکارآمدي باورهاي تقویت بااهمیت
 به که است آن حاضر مطالعۀ هاي محدودیت از یکی
 سطوح به آزمایشی واحدهاي تصادفی نشدن واگذار دلیل
 به تحقیق نتایح پذیري تعمیم آزمایشی، مستقل متغیر

 علوم و یشناس روان دانشکدة در منتخب دانشجویان
   شود. می محدود بهشتی شهید دانشگاه تربیتی

 دلیل به که است این حاضر مطالعۀ دیگر محدودیت
 منتخب، دانشجویان گروه به نداشتن دسترسی بینی پیش
 مدت بلند اثرهاي آزمون براي شده تعیین زمان مدت
   گردید. مشخص ماه سه مداخله
 بود این حاضر تحقیق هاي محدودیت از دیگر یکی

 جنسی گروه به مربوط سوال گذاردن پاسخ بی دلیل به که
 در نتوانستند محققان آزمایشی، واحدهاي وسیلۀ به

 آزمون توان افزایش به کمک هدف با ـ حاضر مطالعۀ
 عامل سهم ـ، واقعی هاي تفاوت تشخیص در آماري
 به منتسب هاي اندازه تغییرپذیري تبیین در را جنس

  کنند. متمایز خطا اثرهاي از وابسته متغیرهاي
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 هاي یافته با همسو حاضر مطالعۀ نتایج مجموع، در
 و منصوري )،1394( همکاران و شکري مطالعات
 هیروکاوا )،1394( همکاران و ستاري )،1393( همکاران

 و دالبیر )،2008( مارتین ب)، و الف2002( همکاران و
 نقش از )2012( هادگس و کیم و )2008( استینهارت

 مانند اي مداخله / آموزشی هاي برنامه توسعۀ کنندة تعیین
 و پنسیلوانیا آوري تاب برنامۀ اسنادي، بازآموزي برنامۀ
 ایمنی تامین به کمک هدف با آوري تاب آموزش برنامۀ
 زندگی فزایندة مطالبات با مواجهه در فراگیران روانی

  کند. می حمایت تجربی طور به تحصیلی
  

 منابع
 بین رابطۀ ).1394( امید شکري، و زهرا حکمی،

 تحصیلی: بهزیستی و پیشرفت هدف هاي گیري جهت
 فصلنامۀ پیشرفت. هیجانات میانجیگر اثرهاي الگوي

 پنجم، سال ،آموزشی ارزشیابی و گیري اندازه مطالعات
  .31- 65 ،11 شمارة
 ).1394( امید شکري، و حسین پورشهریار، ؛بهزاد ستاري،

 بر پیشرفت هاي هیجان تنظیم اي مداخله بستۀ اثربخشی
 یشناس روان مجلۀ ان.آموز دانش منفی هاي هیجان کاهش
  .76- 93 ،4 شمارة ،مدرسه
 ).1394( امید شکري، و حسین پورشهریار، ؛بهزاد ستاري،

 هاي مقیاس درونی همسانی و تاییدي عاملی تحلیل
 ،تربیتی گیري اندازه فصلنامۀ یادگیري. با مرتبط هیجان
  .31- 53 ،2 شمارة ششم، دورة
 تحقیق هاي روش ).1383( ا حجازي، و ع بازرگان، ؛ز سرمد،
  آگاه. انتشارات تهران: رفتاري. علوم در
 ساختاري معادالت تحلیل ).1394( آزاد محمد پور، عبداهللا

 آزمون پیشرفت: هیجانات اجتماعی ـ شناختی الگوي
 اسالمی، آزاد دانشگاه در دکتري رسالۀ رقیب. الگوهاي
  تهران. تحقیقات و علوم واحد

 ).1393( حسن احدي، و فریبرز درتاج، ؛آزاد محمد پور، عبداهللا
 در پیشرفت هیجانات نامۀ پرسش عاملی ساختار ارزیابی

 و گیري اندازه مطالعات فصلنامۀ .ایرانی دانشجویان
  .161- 186 ،8 شمارة ،4 دورة ،آموزشی ارزشیابی

 بین ساختاري روابط ).1393( امید شکري زینب، فلسفین
ی، اسنادهاي  جویی خودنظم و پیشرفت هاي هیجان علّ
 2 ،شناختی یشناس روان فصلنامۀ دانشجویان. در تحصیلی

)2( :46 -58.   
 ).1395( امیر قمرانی، و محمدباقر کجباف، اسما؛ فوالدي،

 تحصیلی معناي بر تحصیلی سرزندگی آموزش اثربخشی
 اول دورة سوم پایۀ دختر آموزان دانش تحصیلی عملکرد و

 یادگیري در پژوهش فصلنامۀ مشهد. شهر متوسطه
   .93- 103 ،3 شمارة ،4 سال ،مجازي و آموزشگاهی

 پوراعتماد، ؛حسین پورشهریار، ؛امید شکري، ؛الهام منصوري،
 برنامۀ اثربخشی ).1393( نپیما نژاد، رحیمی و حمیدرضا

 سازگاري و اسنادي هاي سبک بر پنسیلوانیا آوري تاب
 ،کاربردي یشناس روان فصلنامۀ دانشجویان. شناختی روان
  .129- 144 ،30 شمارة ،8 سال
 آموزش تاثیر ).1395( مریم بختیاري، و ابوالقاسم یعقوبی،
 دختر. آموزان دانش تحصیلی فرسودگی بر آوري تاب

 سال ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش فصلنامۀ
  .70- 16 ،13 شمارة ،4
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