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  چکیده
 روانی سالمت به مربوط مشکالت که دهدمی نشان مختلف مطالعات نتایج

هاي بدکارکرد تبیین در آنها یشناختروان سرمایۀ تضعیف طریق از یادگیرندگان
 در. است برخوردار انکارنشدنی نقش از یادگیرندگان هیجانی و انگیزشی، شناختی
 شناسایی و آوريتاب مداخلۀ کاربرد اثربخشی تعیین هدف با، حاضر مطالعۀ
. شد استفاده فراتحلیل روش از مطالعاتی قلمرو این در چندگانههاي گرتعدیل
 برنامۀ بر مبتنیاي همداخلهاي تالش، خروج و ورودهاي مالك تصریح از پس
 147 و پژوهش 22، طریق این از و استخراج اطالعاتیهاي بانک از آوريتاب
 افزارنرم با پژوهش اینهاي داده. شدند انتخاب نهایی تحلیل براي اثر اندازه

CMA2 کلی اثر اندازه که داد نشان هاداده تحلیل نتایج. شدند تحلیل 
، همچنین. آمد دست به 562/0 آوريتاب برنامۀ بر مبتنی مداخالت اثربخشی
 فرهنگ و آزمودنی نوع، وابسته متغیر نوع بر مبتنی گرتعدیل اثرات تحلیل نتایج
 شاملهاي پژوهش در اثر اندازه که داد نشان آوريتاب برنامۀ اثربخشی میزان بر

 اثر اندازه، منفی وابستۀ متغیر با مقایسه در مثبت وابستۀ متغیر شوندة
 در و آموزاندانش با مقایسه در دانشجویان روي بر شده انجامهاي پژوهش
 جوامع با مقایسه در گراجمع جوامع در شده انجامهاي پژوهش اثر اندازه، نهایت
 آوريتاب برنامۀ چه اگر، داد نشان نتایج، کلی طور به. است بیشتر، فردگرا

 شناختیهاي ارزیابی تفسیريهاي ظرفیت بر تاکید با اساسی طور به پنسیلوانیا
، امید، بینیخوش مانند آنهااي همقابل منابع سازيآماده و یادگیرندگان
 را انگیزچالشهاي گیرمطالبه با فعاالنه مواجهۀ راهبرد، آوريتاب و خودکارآمدي
 نقش بر تمرکز اما کند؛می محورهیجان و گریزانهتالشهاي رویه جایگزین
 یا مثبت ماهیت حتی و هدف جامعه، فرهنگ مانند گرهاتعدیل برخی تبیینی
 برخورداراي هویژ اهمیت از نیزاي همداخل مدل انتظار موردهاي پسایند منفی
. است

  کلیدي واژگان
. گرهاتعدیل، پنسیلوانیا برنامۀ، آوريتاب، فراتحلیل

Abstract 
The results of various studies show that mental health 
problems in learners have an undeniable role by weakening 
their psychological capital in explaining the cognitive, 
motivational and emotional dysfunction of learners. The 
meta-analysis method was used to determine the effective-
ness of resilience intervention and the identification of 
multiple moderators in this study. Interventional efforts 
based on the Resilience Program were extracted from the 
databases and 22 research and 147 effect sizes were select-
ed for the final analysis. Data were analyzed using CMA2 
software. The results showed that the overall effect size 
regarding to effectiveness of the interventions based on the 
Resilience Program was 0. 562. The results of analyzing 
moderator effects based on the type of dependent variable, 
subject type and culture on the effectiveness of Program 
showed that the effect size in the research included the 
positive dependent variable in comparison with the nega-
tive dependent variable. The effect of research on student 
sample compared with university students and, finally, the 
effect size of the research on collective culture was more 
than that of individualist cultural. In general, the results 
showed that although the Resilience Program basically 
emphasized the interpretive capacities of learners' cogni-
tive assessments and the equipping of their coping re-
sources, strategy an active encounter with challenging 
demands replaces exaggerated attempts and responses, but 
focuses on the explicit role of some moderators, such as of 
culture, the target community, and even the positive nature 
or negative expected predictions of the selected interven-
tion model is also of particular importance.  
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  مقدمه
 حدود حالی در، دهدمی نشان مختلف تجربی شواهد مرور
 سطوح مختلف سنیهاي وهله در یادگیرندگان از درصد 20

 این که دهندمی نشان را روانی اختالالت از متفاوتی
، تحصیلی مشکالت مانند پسایندهایی با اختالالت

 اشکال و مزمنهاي بیماري، اجتماعی روانیهاي آسیب
 دهدمی نشان رابطه، سالمت بازدارندةهاي رفتار از مختلفی

، مطالعات برخی نتایج اساس بر. )2011، همکاران و کلینگ(
 در آنها روانی اختالالت خاستگاه، افراد از نیمی حدود براي
 که شودمی مربوط آنها رشد ازاي هوهل به، بزرگسالی دورة
 حتی یا و مدرسه در حضور دوران کردن سپري حال در آنها

، جونس ؛2010، همکاران و مریکانگاس( هستند دانشگاه
 مدرسه مانند رسمی آموزشهاي محیط، بنابراین؛ )2013
هاي برنامه به پیش از بیش دسترسی سازيآسان با توانندمی

 الگوي به دهیشکل در، یادگیرندگان روانی سالمت ارتقاي
 شوند واقع موثر آنها یشناختروان یافتگی تحول کیفی

، ارنست، سلیگمن ؛2014، تال و توماس، پاتل، فاضل(
  . )2009، لینکینس و رویچ، گیلهام

هاي گروه همۀ، فراگیر محورمدرسههاي برنامه
 خطر عوامل یا هاآمادگی از نظر صرف را یادگیرندگان
 محتوایی شمولِ گسترة. گیردمیبر در آنها روانی مشکالت
 تا محور سالمت پیشگیرانۀهاي تالش از هاییبرنامه چنین
 بین رابطۀهاي مهارت سازيغنی و روانی سالمت ارتقاي
 ؛2013، نوچاسکی و بازیک، آربسمان( است تغییر در 1فردي
 و آباديفتح، شکري، گشتاسبی ؛2016، همکاران و اینس
 که دهدمی نشان تجربی شواهد مرور. )1396، شریفی
هاي مداخله این تفسیريهاي ظرفیت اثربخشی آزمودن
 مدیریت مانند قلمروهایی بر تمرکز با روانی آموزشی
س ی اجتماعی یادگیري، 2استر هاي مهارت و 3هیجان
، اسچلینگر و تیلور، دیمنکی، ویسبرگ، دارلک( 4ايمقابله
 ؛2006، ابوسعد و هوسمن، کاك، زیگرس، کراگ ؛2011

 شایستگی)، 1396، شریفی و آبادي فتح، شکري، گشتاسبی
 ؛2007، همکاران و هوئادووگ( روانی سالمت و تحصیلی
، نژاد رحیمی و آبادي فتح، شریفی، گشتاسبی، شکري

                                                
1. Enrichment of Interpersonal Relationship Skills  
2. Stress Management  
3. Social-Emotional Learning  
4. Coping Skills  

، مان و ریچارد، فیسک( اضطراب)، 2014، هاوارد ؛1395
 و يگرگر-يبدر، یمیرح ؛2009، چریستنسن و نیل ؛2011
، افسردگی و) 2008، دالبیر و استینهارت ؛2016، یغالم

 و هورویتز ؛2010، چریستنسن و کالییر( شودمی مشخص
، بان، شاو، استیسی ؛2012، همکاران و مري ؛2006، گاربر
 این غالبِ محتواي، عالوه به؛ )2009، رودي و مارتی
 یا رفتاري شناختی نظریۀ اصول بر، ايمالخلههاي تالش
  . )2014، همکاران و پنگ( است مبتنی فردي بین نظریۀ

هاي برنامه اثرات از، تنها نه، مختلف مطالعات نتایج
 کاهش در افسردگی از پیشگیري فراگیرِ محورِمدرسه

 ماندگاري از بلکه اندکرده حمایت یادگیرندگان افسردگی
 و میري( اندکرده حمایت نیز تجربی طور به آنها تاثیرات
، هابرنامه این انکارنشدنی اثرات وجود با. )2012، همکاران
 مداخالت چنین توسعۀ فرهنگ گستراندن هدف با هاتالش

 و یانگ، سیسال، گاربر، هورویتز( است نبوده کافی، فراگیري
، همکاران و شفیلد ؛2010، همکاران و ساویر ؛2007، مافسن
. )2016، کوال و ریچاردسون، تیسیکیویتز فولر، تامین ؛2006
 شواهد بر مبتنیهاي برنامه نیافتن توسعه دالیل از یکی

 پیشگیرانۀهاي ظرفیت از عملی نکردن استفاده و تجربی
 درك بر یادگیرندگان در روانی سالمت ارتقايهاي برنامه
 فردي عوامل بین رابطۀ زیربناییهاي سازوکار نکردن
، تاپار( است مبتنی یادگیرندگان در افسردگی و مراقبتی
، اخیرهاي سال در، بنابراین؛ )2012، تاپار و پاین، کولیشاو
 یک کنندة توصیفهاي مولفه سیستمیک تحلیل ضرورت
 متقن نظري منطق یک از برخوردار و موفق فراگیر برنامۀ
 عنوان به محققان از زیادي گروه بین در، یادگیرندگان براي
 کثرت، اساس این بر است؛ بوده مطرح پژوهشی اولویت یک

 برنامۀ تبیینیهاي ظرفیت از کننده حمایت تجربی شواهد
 به رجوع نرخ کاهش و پیشگیري در پنسیلوانیا آوريتاب
 نظري منطق یک از برخورداري و رسانخودآسیبهاي رفتار

 کارکرديهاي ویژگی نظامدار تحلیل ضرورت، زیربنایی
، کالییر( کندمی تصریح پیش از بیش را نظر مورد مداخلۀ

  . )2015، مري و کاکس، هیتریک ؛2010، پریستنسن
، فریرس و برانواسر، گلیهام( 5پنسیلوانیا آوريتاب برنامه

 طور به که است فراگیري مداخالت محدود زمرة در) 2008
 استفادة مورد مختلف فرهنگیهاي قلمرو در، ايگسترده

                                                
5. Pennsylvania Resilience Program  
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، مظاهري، شهیدي، شکري( است گرفته قرار محققان
، شکري، منصوري ؛1393، خانجانی و نژاد رحیمی

 یمیپوررح ؛1393، نژاد رحیمی و پوراعتماد، پورشهریار
، خانجانی ؛1394، ارپوریبخت و يعسگر، ياحد، یمرن

، نژاد رحیمی و مظاهري، شکري، آبادي فتح، شهیدي
 ؛1396، نژاد رحیمی و ایزانلو، آبادي حسن، طوالبی ؛1394
 زیر، هاوارد و لنتینگ، چاهین، نگ ؛2014، همکاران و پنگ
، گیلهام و فررز، برونوسر ؛2016، همکاران تاکو چاپ؛
 آموزشی روانیاي همداخل، پنسیلوانیا آوريتاب برنامه. )2018
 براي که استاي هدقیق 120 تا 90 جلسه 12 بر مشتمل

 برنامه. است استفاده قابل سال 14 تا 10 یادگیرندگان
 شناختی نظریۀ از پیروي با اساساً که پنسیلوانیا آوريتاب
) 1962( الیس ABCDE2 تفکر مدل و) 1979( 1بک

 یک و فردي درون شناختی مولفۀ یک از، است یافته توسعه
 است شده تشکیل فردي بین اجتماعی مسئلۀ حل مولفۀ

 شناختی مولفۀ، خالصه طور به. )2008، همکاران و گیلهام(
، 3شناختی دگرسازماندهی بر پنسیلوانیا آوريتاب برنامه
 غیرانطباقی مقابلۀهاي راهبرد و یادگیرندگان تبینی سبک
 مسئلۀ حل مولفۀ. )2008، همکاران و گیلهام( است مبتنی
 هفت دربردارندة، عمده طور به، پنسیلوانیا آوريتاب برنامه
 مسامحه، آرمیدگی، مذاکره، ورزيجرات شامل فردي مهارت
 مسئله حل و گیريتصمیم، اجتماعیهاي مهارت، 4کردن
 برنامه، کلی طور به. )2008، همکاران و گیلهام( است
 هدف، اول کند؛می دنبال را هدف دو پنسیلوانیا آوريتاب
هاي پیامد و غیرانطباقیهاي شناختار بین رابطۀ دادن قرار

 سبک کشاندن چالش به با آن متعاقب رفتاري هیجانی
 گزینیهدف ارتقاي، دوم و یادگیرندگان ثابت تبیینی

 منفعالنههاي پاسخ طلبیدن مصاف به طریق از یادگیرندگان
 نشان تجربی شواهد مرور. )2004، ریویچ و گیلهام( آنها
هاي محیط پرسنل و روانی سالمت متخصصان که دهدمی

 همچنین و سناریو بر مبتنیهاي فعالیت بر تاکید با، آموزشی
 مورد را پنسیلوانیا آوريتاب برنامه، خانگی تکالیف انجام

                                                
1. Beck's Cognitive Theory  
2 . Thinking Model of Activating, Beliefs, Conse-

quences, Disputing, Energization  
3. Cognitive Restructuring  
4. Procrastination  

نگ( دهندمی قرار استفاده ، واالس و بیسکانتی، برگیمن، اُ
  . )2006، سلیگمن و ریویچ، گیلهام، چاپلین، کاتالی ؛2006

 در انعکاس با پنسیلوانیا آوريتاب برنامه محتواي
 در، فراگیر محورمدرسههاي برنامه از دیگري مجموعۀ
هاي برنامه. است شده استفاده مختلف فرهنگیهاي گروه
، همکاران و تاك( »5کامل قدرت در« مانند محوريمدرسه
، کوالی( 6یبینخوش زندگیهاي مهارت برنامۀ)، 2012

 برنامۀ)، 2001، ایبسورثی و کانی، رابرتس، دیزوراویس
 مشتقات عالوة به) 2006، رابرتس( 7استرالیایی بینیخوش
 ؛2006، همکاران و رونی( 8مثبت تفکر برنامۀ مانند آن

، مفهومی نظر از) 2013، نسا و روبرتس، کانی، حسن، رونی
. اندبرگزیده را پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ با مشابه هاییروش
 محورمدرسه برنامۀ یک، کامل قدرت در آموزشی برنامۀ

 50 جلسۀ 16 شمول با که است افسردگی از پیشگیري
 14 تا 12 نوجوانان براي شمولیجهان صورت بهاي هدقیق
 برنامۀ مانند، کامل قدرت در برنامۀ. است استفاده قابل سال
 تفکر مدل مفهومیهاي آموزه بنیان بر، پنسیلوانیا آوريتاب
 در. است مبتنی) 1979( بک شناختی نظریۀ و) 1962( الیس
 پرسنل و روانی سالمت متخصصان نیز آموزشی برنامۀ این

، تبیینی سبک، شناختیهاي تحریف مانند قلمروهایی مدرسه
 را یادگیرندگان اجتماعیهاي مهارت واي همقابلهاي راهبرد
  . )2012، همکاران و تاك( دهندمی قرار هدف

 از دیگر یکی نیز انهبینخوش تفکرهاي مهارت برنامۀ
 با که است محورپیشگیرياي همداخلهاي تالش مجموعۀ
 پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ فکري/محتوایی منطق از پیروي
 توسعه استرالیایی سال 13 تا 10 نوجوانان در استفاده براي
 شمول با برنامه این. )2001، همکاران و کوالی( است یافته

 و رفتاري شناختیدرمان به اتکاء با واي هدقیق 80 جلسۀ 8
 9اسنادي سبک بازآموزي هدف با، ABCDE تفکر مدل

 شامل نیز استرالیایی بینیخوش برنامۀ. شودمی قرار استفاده
 11 نوجوانان براي که استاي هدقیق 60 هفتگی جلسۀ 20
 برنامۀ. )2006، روبرتس( شودمی استفاده سال 13 تا

، رفتاري شناختی درمان اساس بر استرالیایی بینیخوش

                                                
5. ‘Op Volle Kracht’ (OVK)  
6. Optimism Lifeskills Program (OLP)  
7. Aussie Optimism Program (AOP)  
8. Positive Thinking Program (PTP)  
9. Attributional Retraining  
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 تفکر سبک و فردي بینهاي مهارت، منفی تبیینی سبک
، همکاران و روبرتس( دهدمی قرار هدف را یادگیرندگان

  . )2013، همکاران و رونی ؛2010
 پژوهش یک در) 2009( کیم و گیلهام، برانسویر
 نشانگان بر پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ اثربخشی فراتحلیل
 17هاي یافته، پژوهش این در. کردند بررسی را افسردگی
 و شد فراتحلیل وارد کننده مشارکت 2498 روي مطالعه
 آوريتاب برنامۀ در کنندگان شرکت که داد نشان نتایج

 عالئم گیريپی نیز و آزمونپس مراحل در، پنسیلوانیا
 کنترل گروه با مقایسه در معناداري طور به را یافسردگ
 اثر اندازة، فراتحلیل مطالعه این در. کردند گزارش کمتر
 آمد؛ دست به 21/0 تا 11/0 بین آموزشی روانی مداخلۀ
 برنامۀ اثربخشی که داد نشان فراتحلیل این نتایج، همچنین

 از پیشگیري بر آن تاکید که مطالعاتی در پنسیلوانیا آوريتاب
 در نیز و بوده افسردگی نشانگان کاهش جاي به افسردگی
. بود بیشتر، اندداشته باالتري سن هاآزمودنی که مطالعاتی
 اثرات که داد نشان فراتحلیل پژوهش این نتایج، همچنین
 اتمام از پس سال یک تا حداقل پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ

، کاالقان، باستونیس، عالوه به. است بوده پایدار مداخالت
، دیگر فراتحلیل پژوهش یک در) 2016( مایکل و بانرجی

 بر را پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ بر مبتنی مداخالت اثربخشی
 تبیینی سبک بهبود و افسردگی و اضطراب کاهش
، فراتحلیل این در. کردند تحلیل ساله 17 تا 8 آموزاندانش

. داشتند فراتحلیل به ورود براي را الزم شرایط، مطالعه 9
 يشواهد چیه که داد نشان فراتحلیل مطالعۀ این کلی نتیجۀ
 و یافسردگ کاهش در پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ تاثیر دربارة

  . ندارد وجود یادگیرندگان تبیینی سبک بهبود و اضطراب
 بر، فراتحلیل مطالعۀ یک انجام مراحل ینترمهم از یکی
 اثر. است مبتنی گرتعدیلهاي متغیر تاثیر الگوي شناسایی
 فرض آن در که دارد داللت علّی مدلی بر گريتعدیل
 متغیر یک، افراد از گروه کدام براي و وقت چه شودمی

 یک، کلی طور به. گذاردمی اثر وابسته متغیر یک بر مستقل
 دهدمی تغییر را علّی رابطۀ جهت و شدت، گرتعدیل متغیر

 پس، حاضر پژوهش در، اساس این بر. )2008، زیمبو و وو(
 برنامۀ بر مبتنی مداخالت کلی تاثیر روشمند تحلیل از

 تعدیلهاي متغیر از برخی تاثیر الگوي، پنسیلوانیا آوريتاب
 بر. شودمی مطالعه مداخالت این اثربخشی میزان بر کننده
 شامل کنندگانمشارکت گروه، مطالعات برخی نتایج اساس

 از یکی عنوان به، آموزاندانش برابر در دانشجویان
 نتایج اساس بر. شد انتخاب حاضر پژوهشهاي گرتعدیل
 میزان بر تواندمی کنندگان مشارکت سن، مطالعاتهاي پار

 پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ بر مبتنی مداخالت اثربخشی
 پژوهشگرانهاي دغدغه از یکی، بنابراین باشد؛ تاثیرگذار
 سنیهاي گروه در آنها عضویت بر، مداخالت اجراي هنگام
 برنامۀ فراگیر ماهیت بر تاکید وجود با. است مبتنی مختلف
 برنامۀ این بر مبتنی مداخالت دیگر و پنسیلوانیا آوريتاب
 تاثیر الگوي فرهنگی بین تحلیل، محورپیشگیرياي همداخل
، پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ مانند روانی آموزشیهاي برنامه
 اثرات مدل کنندة تبیین مفهومیهاي بستر از دیگر یکی
 بافتاري عنصر تفسیريهاي ظرفیت بر تمرکز با، علّی

 از دیگر یکی، همچنین است؛ ردیابی قابل، فرهنگ
 بافت در گرتعدیل اثرات الگوي شناساییهاي مسیر

 ماهیت بر، پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ تاثیرات مطالعاتی
 شواهد اساس بر. است مبتنی وابسته متغیر منفی یا مثبت
 آوريتاب برنامۀ تاثیر الگوي پیرامون موجود تجربی

هاي متغیر، مختلف فرهنگی و سنیهاي گروه در پنسیلوانیا
، یشناختروان يسازگار مانند مفاهیمی شامل مثبت وابسته
 عاطفۀ، زندگی از رضایت، بینیخوش، مثبت علّیهاي اسناد
، لذت، مثبت یابیبازارز، يهبراخودر، خود به اعتماد، مثبت
هاي متغیر و يخودارزشمند و یاجتماعهاي مهارت، دیام

، یمنف علّیهاي اسناد مانند مفاهیمی شامل نیز منفی وابستۀ
هاي نگرش، تنیدگی، اضطراب، افسردگی، منفی عاطفۀ
 خودآیند افکار، کنندهمختل و پرخاشگرانههاي رفتار، مدآناکار
 بود؛ تنهایی احساس و یخستگ، ديینام، خشم، منفی

 مداخله به پاسخ الگوي در تمایزیافتگی به توجه با، بنابراین
 اثرات علّی مدل تحلیل، وابسته متغیر ماهیت حسب بر

 برنامۀ تاثیرات مطالعۀ بطنِ در وابسته متغیر نوع گرتعدیل
 مختلف فرهنگی و سنیهاي گروه در پنسیلوانیا آوريتاب

  . دارداي هویژ اهمیت
 نتایج دربارة تناقض وجود، سو یک از، اساس این بر
 از و پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ تاثیرگذاري کیفیت با مربوط
 آوريتاب برنامۀ تاثیرات تحلیل ضرورت، سوي دیگر

ی مدل بر تمرکز با پنسیلوانیا  مانند گرهاییتعدیل اثرات علّ
 ماهیت و فرهنگ بافتاري عنصر، کنندگانمشارکت گروه
 آوريتاب برنامۀ فراتحلیل مطالعۀ ضرورت، وابسته متغیر
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 تبیین، مزبور گرتعدیلهاي متغیر شمول با را پنسیلوانیا
  . کندمی

  
 روش
 فراتحلیل. است فراتحلیل پژوهش این در رفته کار به روش
 را مختلفهاي پژوهش نتایج که است آماري روش یک

 یک به که کندمی کمک پژوهشگران به و کندمی ترکیب
 از یکی. یابند دست نظر مورد موضوع درباره جامع دیدگاه
 قوي آماري توان یک به دستیابی، فراتحلیل اصلی مزایاي
 دست به مجزا مطالعات بررسی طریق از مهم این که است
هاي تفاوت توانندنمی مجزا مطالعات، واقع در. آیدنمی

 برآورد معتبري صورت به را مختلف مطالعات میان معنادار
 مراحل. )1396، زاده بهرام و سخایی، بهرامی، نیازي( کنند

 تعیین کرد: خالصه زیر موارد در توانمی را فراتحلیل کلی
 يبرا راهبرد کی تعیین، خروج و ورود دقیقهاي معیار
 براي استاندارد فرم یک تهیۀ، مرتبط مطالعات ییشناسا
 محاسبۀ و افزارنرم به اطالعات ورود، اطالعات آوريجمع

، پیگوت( مرتبط محاسبات سایر انجام و کلی اثر اندازه
 و مشکالت معرض در فراتحلیل روش، این وجود با. )2011
 به مربوطهاي خطا، 1انتشار تورش قبیل از خطراتی
 و 3مقاالت چندگانۀ انتشار تورش، 2اطالعاتیهاي بانک
 این با مقابله براي پژوهشگر. دارد قرار 4هاداده ارائۀ تورش
 عنوان به کند؛می استفاده مختلفیهاي روش از خطرات
 5قیفی نمودار بررسی از انتشار تورش با مقابله براي، مثال

 از توانمی، خطا منابع سایر با مقابله براي و شودمی استفاده
  . برد بهره پژوهشی دقیق ریزيطرح

  
  جستجو راهبرد

، پژوهش هدف با مرتبط مطالعات به دستیابی منظور به
 و آوريتاب، پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ مانند هاییکلیدواژه

                                                
1. Publication Bias 
2. Database Bias 
3. Multiple Publication Bias 
4. Bias in Provision of Data 
5. Funnel Chart 
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PRP خارجی و داخلیهاي پایگاه در )SID ،magiran ،
noormags ،elmnet ،Science Direct ،ERIC ،
PsycInfo و PubMed (جستجوي این در. شد جستجو 

 مرتبطهاي کلیدواژه حاوي نحوي به که مقاالتی تمام، اولیه
 داشتند ربط پژوهش اصلی موضوع بهاي هگون به یا و بودند
 تعیینهاي معیار به توجه با بعدي مراحل در تا شدند ثبت
 نهایی تحلیل به آنها ورود یا و حذف مورد در شده

 منظور به و مرحله این در همچنین شود؛ گیريتصمیم
 نیز دیگر راهبرد دو از، مرتبط مطالعات حداکثري شمول
 مرتبط مقاالت بخش در مقاالت جستجوي شد؛ استفاده
 طریق از مقاالت جستجوي، اطالعاتیهاي پایگاه برخی
 این در. شده شناسایی قبال مقاالت منابع بخش به مراجعه
 براي و شد شناسایی مطالعه 82 تعداد مجموع در، مرحله
 قرار شده تعبیه لیست در آنها، کلی اطالعات بیشتر بررسی
  . گرفت
  
  ورودهاي معیار
 فراتحلیل این براي شده تعیین ورودهاي معیار جمله از
 برنامۀ بر شده انجام مداخلۀ کرد؛ اشاره موارد این به توانمی
 در نظر مورد پژوهش، باشد مبتنی پنسیلونیا آوريتاب

 مقاله، باشد شده چاپ پژوهشی علمی درجۀ داراي مجالت
، باشد شده چاپ انگلیسی یا فارسیهاي زبان از یکی به

 شبه یا آزمایشی نیمه، آزمایشی نوع از پژوهش طرح
 افزارنرم به هاداده ورود براي الزمهاي آماره، باشد آزمایشی
 کامل متن، باشد شده گزارش، اثر اندازه محاسبۀ براي

هاي گروه در نمونه حجم، باشد دسترس در مطالعه گزارش
 از یک هر نبود. باشد نفر 15 حداقل کنترل و آزمایش
 پژوهش از مطالعه آن خروج معنی به شده ذکرهاي معیار
  . بود

 24 نهایت در شده شناسایی مطالعۀ 83 از مرحله این در
 این در. بودند فراتحلیل به ورودهاي معیار واجد مطالعه
 که بود شده گزارش اثر اندازه 157) مطالعه 24( هاپژوهش
 پرت علت به اثر اندازه 2، اولیههاي تحلیل انجام از پس
 24 با نهایی تحلیل و شدند گذاشته کنار تحلیل از بودن

 مراحل، 1 نمودار در. شد انجام اثر اندازه 155 و پژوهش
  . است شده داده نشان مختلف مطالعات حذف و گزینش

، پژوهش این در هاداده تحلیل براي رفته کار به افزارنرم
 هم هاداده ورود نحوة. بود 1فراتحلیل جامع افزارنرم 2 نسخۀ
 هر براي 2پریسما لیست چک ابتدا که بود صورت این به
 اطالعات، لیست چک این در شد؛ تکمیل مطالعات از یک

 شد ثبت شده گزارشهاي آماره و نمونه حجم مانند مختلفی
. شد CMA2 برنامه وارد، پژوهش هرهاي داده سپس و

 حداقل به منظور به، مرحله این در که است ذکر به الزم
 از یک هرهاي داده ورود هنگام به، انسانیهاي خطا رساندن
 اطالعات، مرتبط لیست چک طریق از افزارنرم در مطالعات
 تطبیق پژوهش اصلی فایل اطالعات با مجددا لیست چک
  . گردید برطرف موجودهاي خطا و شد داده

 بر، CMA2 افزارنرم با شده محاسبههاي اثر اندازه
 و هجز. شد محاسبه) 1985( اولکین و هجز فرمول اساس
 گروه میانگین تفاوت صورت به را اثر اندازه) 1985( اولکین
 تعریف معیار انحراف به توجه با کنترل گروه و آزمایش
 مثبت تاثیر دهندة نشان مثبت) gs(هاي هجز جی. اندکرده
 کوهن نظر از. باالعکس منفی) gs(هاي هجز جی و مداخله

 بزرگ 8/0 و متوسط 5/0، کوچک2/0 اثر اندازه)، 1988(
 انحراف و میانگین پژوهش این در. است شده بنديطبقه
 وارد شده گزارش کنترل و آزمایشهاي گروه به مربوط معیار
 در هاآماره این به نکردن اشاره صورت در و گردید افزارنرم

  . شد وارد P و F نسبت مانند هاقالب سایر، مقاالت
  

  هایافته
 بر مبتنی مداخالت اثربخشی بررسی براي حاضر پژوهش در

. شد استفاده) اثر اندازه 155( پژوهش 24 از پنسیلوانیا برنامۀ
، تحلیل در شده واردهاي پژوهش ازاي هخالص، 1 جدول در

  . است شده داده نشان
 تحلیل، پرتهاي داده بررسی براي پژوهش این در

هاي اثر اندازه، قیفی نمودار اساس بر تا شد انجام حساسیت
، 1 شماره قیفی نمودار در دقت با. شدند مشخص پرت

 به هستند؛ پرت هاداده از تعدادي که شودمی مشخص
 گذاشته کنار، تحلیل در 2 بااليهاي اثر اندازه دلیل همین
 تحلیل از 2 باالي اثر اندازه دو تعداد ترتیب این به شدند؛

                                                
1. Comprehensive Meta Analysis (CMA) Version 2 
2. PRISMA Checklist 
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 نمودار( شد ارائه قیفی نمودار دوباره و شدند گذاشته کنار
  . )3 شماره قیفی
 ترکیب، فراتحلیل هر اصلی هدف اینکه به توجه با

 شاخص یک قالب در اولیههاي پژوهش عدديهاي شاخص
 بر خالصه یا ترکیبی اثرهاي اندازه، 2 جدول در، است کلی

 ارائه اثر اندازه 155 براي تصادفی و ثابت مدل دو اساس
 اثر مدل آماري مدل دو بر، هافراتحلیل غالب. است شده

 ثابت اثر مدل در. هستند مبتنی تصادفی اثرات مدل و ثابت
 که دارد وجود واقعی اثر اندازه یک که شودمی فرض
 اثرهاي اندازههاي تفاوت همه و هاستتحلیل همه زیربناي

 خطاي از ناشی اولیههاي پژوهش در شده مشاهده
   فرض تصادفی اثرات مدل در، مقابل در است؛ گیرينمونه

  فراتحلیل در شده وارد مطالعات خالصۀ. 1 جدول

یف
رد

  

یف  وابسته متغیر  انتشار سال و پژوهشگر نام
رد

  

  وابسته متغیر  انتشار سال و پژوهشگر نام

  افسردگی  ) 2003( همکاران و کتولی  13  یمنف اسناد، مثبت اسناد، یشناختروان يسازگار  ) 1393( همکاران و منصوري  1

  ) 1393( همکاران و شکري  2
 عاطفۀ، زندگی از رضایت، گرایشی بینیخوش
، اضطراب، افسردگی، منفی عاطفۀ، مثبت
  تنیدگی

  آفرین مشکلهاي رفتار، افسردگی، اضطراب  ) 2004( همکاران و رابرتز  14

 یمنف راهبرد  ) 1394( واحدي و غالمی  3
  بدبینی، یخوابیب، یافسردگ عالئم  ) 2006( همکاران و چاپلین  15  مثبت راهبرد

، ینیبخوش، استرس، اضطراب، یافسردگ  ) 1394( همکاران و خانجانی  4
  افسردگی  ) 2007( همکاران و گیلهام  16  ناکارامدهاي نگرش

 و يعسگر، ياحد، یمرن یمیپوررح  5
  ) 1394( ارپوریبخت

هاي مقابل سبک، ینیبخوش، یزندگ تیفیک
  ) 2008( دولبیر و استینهارت  17  مدارنجایهاي همقابل سبک، مدارمسئله

 حل، اجتناب، حمایت( سازگاريهاي راهبرد، آوريتاب
 هیجان، بینیخوش( حمایتی عوامل)، امیدواري و مسئله
 منفی نشانگان)، خودرهبري، خود به اعتماد، مثبت

  ) بیماري، منفی هیجان، استرس، افسردگی(

  ) 1395( همکاران و شکري  6
، یذهن ينشخوارگر، يگرخودسرزنش

، مجدد يزیربرنامه، مثبت بازتمرکز، يسازفاجعه
، رشیپذ، گرينشدگرسرز، مثبت یابیبازارز
  یلیتحص يآورتاب، يریگ دگاهید

، خودکار افکار، کنندهمختل و پرخاشگرانههاي رفتار  ) 2014( هاوارد  18
  تحصیلی عملکرد

، لذت، شرم، یخستگ، ديینام، خشم، اضطراب  ) 1396( همکاران و گشتاسپی  7
هاي ارزش، یمنف احساسات، مثبت احساسات، يآورتاب  ) 2014( همکاران و پنگ  19  يانرژ، یدلبستگ، تعهد، غرور، دیام

  یانیب يبازدار، یشناخت
  اسناديهاي سبک  ) 2014( کیسیل و سانکارانیاران  20  پیشرفتهاي رفتار، یشناخت هايیابیارز  ) 1396( زانلویا، يآباد حسن، یطوالب  8
 غالمی و گرگري بدري، رحیمی  21  افسردگی  ) 1999( ریویچ و گیلهام  9

  استرس و افسردگی، اضطراب  ) 2016(
  افسردگی نشانگان  ) 2016( همکاران تاکو  22  اجتماعیهاي مهارت و افسردگی  ) 2001( استیونسون-لیند و پاتیسون  10
  افسردگی  ) 2016( گیلهام و ساکسنواسر  23  خودارزشمندي، تنهایی، اسناد سبک، افسردگی  ) 2001( همکاران و کوایل  11
 و سازيدرونیهاي رفتار، اضطراب، افسردگی  ) 2003( همکاران و رابرتز  12

  تبیین سبک و افسردگی  ) 2018( گیلهام و فررز، برونوسر  24  سازيبرونی

 

  پژوهش 24هاي دار قیفی اندازه اثرنمو. 2 نمودار
 

 حذف از (پس پژوهش 24هاي اثر اندازه قیفی نمودار. 3 نمودار
  پرت)هاي اثر اندازه
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 در دیگر پژوهش به پژوهشی از واقعی اثر اندازه که شودمی
 وجود، تغییر این اصلی علل از یکی. است تغییر حال
 متغیر و مستقل متغیر بین رابطه در کنندهمداخلههاي متغیر
. )2009، روزشتاین و هیگینز، هجز، برنشتاین( است وابسته
 مقادیر، فراتحلیل این در، شودمی مشاهده که گونه همان
 مدل براي اثر اندازه 155 از حاصل ترکیبی اثرهاي اندازه
 562/0 با برابر تصادفی مدل براي و 320/0 با برابر ثابت
 معنادار آماري لحاظ از اثرهاي اندازه این دوي هر که است
 مشخص حاضر فراتحلیل نهایی مدل اینکه براي. هستند
 براي ناهمگنیهاي تحلیل مجموعه یک بایستی، شود

 در. شود انجام کننده تعدیلهاي متغیر وجود از اطمینان
، اولیههاي پژوهش اثرهاي اندازه در ناهمگنی وجود صورت
 جامعه در که شودمی فرض و شودمی انتخاب تصادفی مدل
 تأثیر تحت، وابسته و مستقل متغیر بین روابط ماهیت، آماري
  . یابدمی تغییر کننده تعدیلهاي متغیر

  
 تحقیقات بین در اثرهاي اندازه ناهمگنیهاي شاخص. 3 جدول

  اولیه
Q مجذور کوکران I  معناداري آزادي درجه  

653 .612 76 .439  154  0001/0  
  

 در، اثرهاي اندازه ناهمگنی بررسی نتایج، 3 جدول در
 ارائه کوکران Q شاخص اساس بر، اولیههاي پژوهش بین
 از که است 612. 653 با برابر Q شاخص مقدار. است شده
 بین واقعی تفاوت نشانگر که) پی(. است معنادار آماري لحاظ
 محدودیت به توجه با. است اولیههاي پژوهش اثرهاي اندازه

 اثرهاي اندازه تعداد چه هر - معناداري لحاظ از Q شاخص
 – شودمی بیشتر همگنی رد براي آزمون توان، شود بیشتر

 اندکرده توصیه را I مجذور از استفاده گرانفراتحلیل
 از مقداري داراي شاخص این. )2009، همکاران و برنشتاین(

 درصد صورت به را ناهمگنی مقدار که است 100% تا صفر

 92 باالي که دهدمی نشان I مجذور نتایج. دهدمی نشان
 و واقعی اولیههاي پژوهش نتایج در موجود پراکنش از درصد
 دهنده نشان که است کننده تعدیلهاي متغیر وجود از ناشی
 دو هر اساس بر. است اولیههاي پژوهش در ناهمگنی وجود

 کننده تعدیلهاي متغیر که شد مشخص، ناهمگنی شاخص
 نقش پنسیلوانیا برنامۀ بر مبتنی مداخالت اثربخشی در

 مدل عنوان به تصادفی مدل بنابراین و دارند معناداري
 مقدار همان ترکیبی اثر اندازه و شد انتخاب فراتحلیل

  . شد گرفته نظر در 562/0
 اثر میانگین با( شده گم مطالعات تعداد تعیین روزنتال

 که را صفر فرضیۀ موید مطالعات تعداد یعنی)، صفر با برابر
 کلی اثر یک آماري لحاظ از و شود اضافه تحلیل به باید

 پیشنهاد، دهد تغییر را نتیجه و داده دست به غیرمعنادار
) 1fsN( خطربی ناکامل تعداد را تعداد این کوپر. کندمی

  . است نامیده
 

  )خطربی ناکامل تعداد( خطا از ایمن N محاسبات. 4 جدول
  73679. 23 شده مشاهده مطالعات براي z مقدار
  . 0001 شده مشاهده مطالعات براي p مقدار
 . 05 آلفا
 2 ) دنباله( مانده باقی

z 96. 1 آلفا براي 
 155 شده مشاهده مطالعات تعداد
 آلفا به را p مقدار کهاي هشدگم مطالعات تعداد
 رساندمی

22580  

  
 اندازه 155( اثرها اندازه تعداد به توجه با پژوهش این در
 آلفا به را p مقدار کهاي هشدگم مطالعات تعداد)، اثر
 اساس این بر آمد؛ دست به مورد 22580 با برابر رساندمی
 نهایی نتایج در تا شود انجام دیگر مطالعۀ 22580 باید

 از حاکی نتیجه این و دهد رخ خطایی، هاتحلیل و محاسبات
 پژوهش این از آمده دست به اطالعات باالي صحت و دقت
  . است
 ادامه در، کننده تعدیلهاي متغیر نقش شدن مشخص با
هاي متغیر تعامل شدت و نقش مورد در بیشترهاي تحلیل به

 نوع)، منفی یا مثبت( وابسته متغیر نوع کننده تعدیل
 یا آموزدانش( تحقیقات در شده استفادههاي آزمودنی

                                                
1. Fail-Safe N 

 تصادفی و ثابت اثرات ترکیبی اثرهاي اندازه. 2 جدول
  پنسیلوانیا برنامۀ بر مبتنی مداخالت اثربخشی

  مدل
 تعداد
 اندازه
  اثر

 اندازه
 اثر

  ترکیبی

 خطاي
  معیار

 اطمینان فاصله
 P مقدار  Z مقدار  95%

  باال حد پایین حد 
  . /0001  476. 17  . /356  . /284  . /018  . /320  155  ثابت

 . /0001  779. 13  . /642  . /482  . /041  . /562  155  تصادفی
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 الزم. شد پرداخته) غربی یا شرقی( فرهنگ نوع و) دانشجو
هاي مدل طبق بر نتایج نیز هاتحلیل این در، است ذکر به

 ناهمگنیهاي تحلیل که چرا، است شده گزارش تصادفی
هاي متغیر این خود داخل اثرهاي اندازه که داد نشان
 ناهمگنی وجود به توجه با. هستند ناهمگن هم کنندهتعدیل
 تصادفی مدل به مربوط نتایج فقط، اولیههاي پژوهش در
  . شودمی ارائه

 
 آوريتاب برنامه اثربخشی تصادفی مدل ترکیبی اثر اندازه. 5 جدول

  وابسته متغیر نوع اساس بر پنسیلوانیا
متغیر نوع

  وابسته
 تعداد
 اندازه
  اثرها

 اثر اندازه
  ترکیبی

 خطاي
  معیار

  %95 اطمینان فاصله
 P مقدار Z مقدار

  باال حد  پایین حد
  . /585001. 10  . /581  . /399  . /046  . /490  101  منفی
  . /001  586. 7  . /851  . /535  . /081  . /693  54  مثبت

 
 مدل با ترکیبی اثر اندازه که داد نشان فراتحلیل نتایج
، بود منفی نوع از وابسته متغیر که هاییپژوهش در تصادفی
 در تصادفی مدل با ترکیبی اثر اندازه و 490/0 با برابر

 با برابر، بود مثبت نوع از وابسته متغیر که هاییپژوهش
 که هاییپژوهش در ترکیبی اثر اندازه، بنابراین بود؛ 693/0
 در ترکیبی اثر اندازه از باالتر، بود مثبت نوع از وابسته متغیر

  . بود منفی نوع از وابسته متغیر که بود هاییپژوهش
 

 برنامه اثربخشی تصادفی مدل ترکیبی اثر اندازه. 6 جدول
  کنندگان مشارکت گروه اساس بر پنسیلوانیا آوريتاب

 متغیر نوع
  وابسته

 تعداد
 اندازه
  اثرها

 اندازه
 اثر

  ترکیبی

 خطاي
  معیار

 اطمینان فاصله
 مقدار Z مقدار  95%

P باال حد  پایین حد  
  . /001  752. 6  . /353  . /194  . /041  . /274  78  آموزدانش
  . /001 368. 12  005/1  . /730  . /070  . /867  77  دانشجو

  
 مدل با ترکیبی اثر اندازه که داد نشان فراتحلیل نتایج
، بودند آموزدانش هاآزمودنی که هاییپژوهش در تصادفی
 در تصادفی مدل با ترکیبی اثر اندازه و 274/0 با برابر

 867/0 با برابر، بودند دانشجو هاآزمودنی که هاییپژوهش
 که هاییپژوهش در ترکیبی اثر اندازه، بنابراین بود؛

  . بود بیشتر، بودند دانشجو هاآزمودنی
  
  

 برنامه اثربخشی تصادفی مدل ترکیبی اثر اندازه. 7 جدول
  فرهنگی پارادایم نوع اساس بر پنسیلوانیا آوريتاب

 نوع
  فرهنگ

 تعداد
 اندازه
  اثرها

 اندازه
 اثر

  ترکیبی
 خطاي
  معیار

  %95 اطمینان فاصله
 مقدار  Z مقدار

P باال حد  پایین حد  
  . /001  037. 18  079. 1  . /835  . /052  . /936  74  شرق
  . /001 388. 6  . /279  . /148  . /033  . /213  81  غرب
  

 مدل با ترکیبی اثر اندازه که داد نشان فراتحلیل نتایج
 فرهنگیهاي بافت در شده انجامهاي پژوهش در تصادفی
 تصادفی مدل با ترکیبی اثر اندازه و 936/0 با برابر، گراجمع
 فردگرا فرهنگیهاي بافت در شده انجامهاي پژوهش در

 در ترکیبی اثر اندازه، بنابراین آمد؛ دست به 213/0 با برابر
 در گراجمع فرهنگیهاي بافت در شده انجامهاي پژوهش
  . بود بیشتر، فردگرا فرهنگیهاي بافت با مقایسه
  
  بحث و گیرينتیجه
 بر مبتنی مداخالت اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش
 شناختیهاي مشخصه نیمرخ بر پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ

 کردن وارد با هاداده تحلیل. شد انجام یادگیرندگان اجتماعی
 نشان فراتحلیل نتایج. شد انجام، اثر اندازه 155 و مطالعه 24
 برنامۀ بر مبتنی مداخالت اثربخشی کلی اثر اندازه که داد
 بر مقدار این که بود 562/0 با برابر، پنسیلوانیا آوريتاب

 محسوب متوسط اثر انداه یک، کوهن بنديطبقه اساس
 اندازه 155 و پژوهش 24 ترکیبی نتایج اساس بر. شودمی
 اثربخشی، پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ بر مبتنی مداخالت، اثر
 يسازگار شامل مختلف مفهومیهاي قلمرو بر قبولی قابل
 از رضایت، بینیخوش، مثبت علّیهاي اسناد، یشناختروان
 یابیبازارز، يهبراخودر، خود به اعتماد، مثبت عاطفۀ، زندگی
، يخودارزشمند و یاجتماعهاي مهارت، دیام، لذت، مثبت
، اضطراب، افسردگی، منفی عاطفۀ، یمنف علّیهاي اسناد

 و پرخاشگرانههاي رفتار، مدآناکارهاي نگرش، تنیدگی
 و یخستگ، ديینام، خشم، منفی خودآیند افکار، کنندهمختل
 مدل تحلیل، همچنین است؛ داشته مختلف تنهایی احساس
 مشارکت گروه، وابسته متغیر نوع گرتعدیل اثرات علّی

 مطالعاتی بافت در فرهنگ بافتاري عنصر و کنندگان
 اثرِ اندازه که داد نشان پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ اثربخشی
 با مقایسه در مثبت وابسته متغیر شوندة شاملهاي پژوهش
 نمونۀ دربردارندةهاي پژوهش اثر اندازه، منفی وابسته متغیر
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 دربردارندةهاي پژوهش اثر اندازة با مقایسه در دانشجویان
 انجامهاي پژوهش اثر اندازة، نهایت در و آموزاندانش نمونۀ
 فرهنگی بافت با مقایسه در گراجمع فرهنگی بافت در شده

  . بود بیشتر، فردگرا
 طوالبی مطالعاتهاي یافته با همسو حاضر مطالعۀ نتایج

 شکري)، 1394( همکاران و پوررحیمی)، 1396( همکاران و
 گشتاسبی)، 1395( همکاران و شکري)، 1393( همکاران و
 خانجانی)، 1393( همکاران و منصوري)، 1396( همکاران و
 و پنگ)، 2008( دالبیر و استینهارت)، 1394( همکاران و

 دیرش)، 2012( سلیگمن و فورگارد)، 2014( همکاران
 کنندة تعیین نقش از)، 2009( همکاران و برانواسر و) 2008(

اي همقابل منابع تعمیق هدف با پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ
 طور به آنها در روانی مصونیت تحقق به کمک و فراگیران
)، 2014( دیگران و پنگ دیدگاه طبق. کرد حمایت تجربی
 و) 2008( دالبیر و استینهارت)، 2009( دیگران و برانواسر
 مفهومیهاي مسیر از یکی) 2006( دیگران و کاتالی

 آموزش برنامۀ تفسیري و تبیینی توان از دفاع براي مفروض
 و مثبت هیجانی تجارب افزایش در یشناختروان آوريتاب

 انکارنشدنی نقش بر تاکید با منفی هیجانی تجارب کاهش
 بیان به است؛ ردیابی قابل 1هیجانی گريتنظیمهاي سبک
 3خودتوانمندساز تفاسیرهاي الگو 2شناختی گريسلطه، دیگر
 ضرورت و، 4خودناتوانمندساز تفاسیر گرينمایش مقابل در

 و یافته سازش شناختیهاي ارزیابی از استفاده انکارناپذیر
 و غیرانطباقی شناختیهاي ارزیابی برابر در 5چالشی

 برون دروناي همقابل منابع تقویت طریق از، 6تهدیدکننده
 یافتگی فزون زمینه فشارزاهاي موقعیت با مواجهه در فردي
 تجارب سطح کاهش و مثبت هیجانیهاي پسایند میزان
 مطالعات نتایج، عالوه به آورد؛می فراهم را منفی هیجانی
، منفی تجارب با مواجهه در که است داده نشان مختلف
 تفاسیر برابر در خودتوانمندساز تفاسیر از استفاده به التزام

 فروغلتیدن از منفی هیجانات بازداري طریق از سازخودناتوان
                                                
1. Emotion Regulation Styles  
2. Cognitive Imperialism  
3. Empowering Interpretations  
4. Disempowering Interpretations 
5. Challenge Oriented  
6. Threat Oriented  

، سیفرت( کندمی جلوگیري 7انگیزش نقصان ورطۀ در افراد
2004( .  

 از دفاع براي مفروض نظريهاي مسیر از دیگر یکی
 در یشناختروان آوريتاب آموزش برنامۀ تبیینی ظرفیت
 بر تاکید با، منفی هیجانات کاهش و مثبت هیجانات افزایش
، مثبت هیجانات ساخت و بسط نظریۀ از برآمدههاي آموزه

 دیدگاه طبق. یابدمی امکان) 2008، کوهن و فردریکسون(
 دو شامل، ساخت و بسط نظریۀ)، 2013( فردریکسون

 تاکید »بسط فرضیۀ« در. است »ساخت« و »بسط« فرضیۀ
 پذیريانعطاف محصول مثابۀ به مثبت هیجانات که شودمی

 به میل و افکار گسترة به بخشیدن وسعت طریق از 8شناختی
 تجارب کاهش و رضامندي سطح افزایش در گريعمل

، بسط فرضیۀ اساس بر. شوندمی واقع موثر منفی هیجانی
 تفاسیر گريسلطه محصول خود که مثبت هیجانات

 فعال شناخت از الگوهایی فراخوانی با هستند خودتوانمندساز
، چارنی و ویتیلینگام، ساتویک ؛2004، فریدریکسون(

، کول و گاشکی، بالتی( 9فراگیر و منعطف تفکر)، 2005
 ؛2004، هیلر و کلوس، پژومند، ویرتز، کامپتون ؛2003

، بال، فیلیپس( 10خالق تفکر)، 2004، گاشکی و دریسباخ
)، 2007، آندرسون و هیرش، راوي ؛2002، فراسر و آدامز
) 1991، یونگ و روزنبیگ، آیسن( 11یکپارچه و منسجم تفکر
 در) 2011، آیسن و پیونی( 12روندهپیش و باال سطح تفکر و

 افزایش آن تبع به و افراد وريکنش سطح افزایش
 به. دارد زیادي اهمیت آنها در مثبت هیجانات و رضامندي
 از مثبت هیجانات، بسط فرضیۀهاي آموزه اساس بر، عالوه
 طرف از و دهندمی افزایش را گريعمل به میل طرف یک
 گسترة از گیريبهره به نسبت بیشتر گشودگی با دیگر
 شوندمی همراه رفتاريهاي انتخاب از تريوسیع

 دستاورد، ساخت فرضیۀ اساس بر)، 2013، فردریکسون(
 مثابۀ به روابط و هافعالیت، افکار دامنۀ یافتگیوسعت عظیم

                                                
7. Demotivation  
8. Cognitive Flexibility  
9. Flexible and Inclusive Thinking  
10. Creative Thinking  
11. Integrative  
12. Forward-Looking and High-Level Thinking  
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 را زمینه، بسط فرضیۀ در مثبت هیجانات تجربۀ به پاسخی
 مانند دیرپا شدة فردياي همقابل منابع گیريشکل براي

 طبق. آوردمی فراهم آوريتاب و خودکارآمدي افزایش
 از فردي منابع یافتگی ساخت) 2013( فردریکسون دیدگاه
 ایجاد در، فراروي مثبت هیجانات سطح بینیپیش طریق
يباالرونده مارپیچ  نقش متعاقب مثبت هیجانات از 1ا

  . کندمی ایفا را چشمگیري
 عنصر که داد نشان حاضر مطالعۀ نتایج، دیگر بخش در
 آوريتاب برنامۀ تاثیرات در تمایز فهم براي فرهنگ بافتاري
 یادگیرندگان یشناختروان سرمایۀ تغذیۀ هدف با، پنسیلوانیا

 تریاندیس، کلی طور به. است برخوردار بااهمیتی نقش از
 نظام یک مثابه به فرهنگ که کندمی خاطرنشان) 1995(

 آموخته که است معانی ازاي هپیچید کامالً و مستمر تغییر
 تغییر دیگر نسل به نسلی از و شودمی منتقل، شودمی
 هاییارزش و باورها، هنجارها شامل معنا نظام این. یابدمی
 به، آنکه وجود با. است همراه رفتاري تجویزهاي با که است
 فرد به منحصر و مشترك عناصر توصیف منظور
 بیشماري فرهنگی هايارزش، مختلف هايفرهنگ
 فرهنگی نشانگان بیشتر محققان اما است؛ شده شناسایی
 و تجربی شواهد. اندکرده مطالعه را 3گراییجمع و 2فردگرایی
، مزبور الگوهاي که اند؛داده نشان مختلف نظري
 متمایز یکدیگر از معناداري طور به را مختلف هايفرهنگ

یسرمن( کندمی  و فردگرایی. )2002، کملمیر و کان، اُ
 و هانگرش، هاارزش از ايمجموعه شامل گراییجمع

 گروه برابر در فرد به دادن برتري در که هستند رفتارها
 در. )1980، هافستده( متفاوتند یکدیگر با خودي
 اصلی واحد، »خود«، فردگرا گیريجهت با هايفرهنگ
 بر فردگرا فرهنگی بافت در، نتیجه در شود؛می تلقی جامعه
 تاکید خودشکوفایی و شخصی استقالل، فردي حقوق
، گراجمع گیريجهت با هايفرهنگ در، مقابل در. شودمی
 افراد و دهدمی تشکیل را جامعه اصلی واحد، »خودي گروه«
 شوند؛می محصور خودي گروه تقدیر و اهداف، نیازها در

 وابستگی بهم، گروه به نسبت تعهدات و وظیفه بر، بنابراین
 تاکید اجتماعی هاينقش انجام و گروه در دیگر افراد با

                                                
1. Upward Spiral  
2. Individualism 
3. Collectivism 

 بافت اثرات تعیین در، نظر مورد فرهنگی الگوهاي. شودمی
. )2006، همکاران و چان( موثرند افراد رفتار بر فرهنگی
 کردند پیشنهاد) 1985( کالرك و ویالرل، النگ، تریاندیس

 گراییجمع و گراییدفر مفاهیم جاي به فردي سطح در که
 5دیگري بر تمرکز و 4خود بر تمرکز مفاهیم از ترتیب به

) 1991( کیتایاما و مارکوس، مشابه طور به. شود استفاده
 از، خود از فرد دیدگاه توصیف منظور به که کردند تاکید
 7وابسته بهم خود از ادراك و 6مستقل خود از ادراك مفاهیم
 خود از ادراك که داد نشان) 1994( سینگلیس. شود استفاده
 بودن فرد به منحصر و تمایز، فردي هايویژگی بر مستقل
 روابط و اجتماعی بافت بر وابسته بهم خود از ادراك و افراد
  . کندمی تاکید دیگران با

 برنامۀ اثربخشی، مختلف فرهنگی هايبافت در چرا
 یادگیرندگاناي همقابل منابع تجهیز براي پنسیلوانیا آوريتاب

 باهاي نمونه بین در چرا، دیگر بیان به است؟ متفاوت
 باهاي نمونه با مقایسه در گراجمع فرهنگی عضویت
 در پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ، فردگرا فرهنگی عضویت
 زیدمن و پینس است؟ تاثیرگذارتر روانی مصونیت ایدة تحقق

 در حمایتی تجارب از استفاده چگونگی مطالعۀ در) 2003(
 هايگروه در زااسترس عوامل با مواجهه در و نیاز مواقع

 نقش نظریه« بااهمیت نقش بر، مختلف فرهنگی
 طبق. کردند تاکید »9اجتماعی ساخت نظریه« »8اجتماعی

 ذهن جمعی ریزيبرنامه نوعی بیانگر فرهنگ، دیدگاه این
 متمایز دیگر هايگروه افراد از را گروه یک افراد که است
 افراد رفتار چرایی به پاسخ در اجتماعی نقش نظریه. کندمی
 نظیر نیروهایی بااهمیت نقش بر، مختلف هايموقعیت در

 متعدد تجربی شواهد. کندمی تاکید 10فرهنگی هنجارهاي
 از وابسته بهم و مستقل ابعاد بر نسبی تاکید که اندداده نشان
 هنجارهاي دهنده نشان، مختلف فرهنگی هايبافت در خود

 براي؛ )1991، کیتایاما و مارکوس( است متفاوت فرهنگی
 بافت در و نزدیکی بر گراجمع فرهنگی بافت در، مثال

 هنجارهاي عنوان به تمایزیافتگی و تفرد بر فردگرا فرهنگی
                                                
4. Idiocentrism 
5. Allocentrism 
6. Independent Self-Construal 
7. Interdependent Self-Construal 
8. Social Role Theory  
9. Social Construction Theory 
10. Cultural Norms 



 1398)، زمستان 27فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال هفتم، شماره سوم (پیاپی      20

 ساخت نظریه اساس بر. شودمی تاکید، مختلف فرهنگی
 واقعیتی هیچ. دارد اجتماعی منشا واقعیت ساخت، اجتماعی

 یکسان طور به افراد همه وسیله به همزمان طور به که
 افراد ادراك مختلف هايفرهنگ در. ندارد وجود، شود تجربه

 هاواقعیت منفعل گیرندگان، افراد. است متفاوت هاواقعیت از
 فرهنگ از استفاده با افراد. نیستند شناحتیروان و اجتماعی

 و جهان از خود ادراك ساخت در راهنما یک عنوان به
 این بر. دارند فعال مشارکت مختلف هايماهیت با واقعیات
)، 2003( زیدمن و پینس پیشنهادي منطق با همسو، اساس
هاي ظرفیت در شده مشاهده تفاوت تبیین منظور به

 هايآموزه بااهمیت نقش بر، آموزشی روانی مداخلۀ تفسیري
 تاکید اجتماعی ساخت نظریه و اجتماعی نقش نظریه
 که داد نشان) 2003( زیدمن و پینس مطالعه نتایج. شودمی
با مقایسه در گراجمع فرهنگی بافت در افراد بافت در افراد 

، زااسترس هايموقعیت با مواجهه در، فردگرا فرهنگی
 معناداري طور به را حمایتی تجارب محور ارتباط کارکردهاي

 اثربخشی میزان، دیگر بیان به کردند؛ گزارش بیشتر
 هايگروه در حمایتی تجارب محورارتباط کارکردهاي
 پینس مطالعه یافته با همسو. بود متفاوت، مختلف فرهنگی

 شده مشاهده تمایز، نیز حاضر مطالعه در)، 2003( زیدمن و
 کاهش در منتخب مداخلۀ اثربخشی الگوي در

 منابع در افزایش یا و اجتماعی شناختیهاي بدکارکردي
 و مستقل فرهنگی هايبافت در یادگیرندگان اجتماعی مقابلۀ
 و اجتماعی نقش هاينظریه هايآموزه کمک به وابسته بهم

 مطالعه یافته، بنابراین است؛ پذیرتبیین اجتماعی ساخت
 از)، 2003( زیدمن و پینس مطالعه نتیجه با همسو حاضر
 فرهنگ ایده و اجتماعی ساخت و اجتماعی نقش هاينظریه
 به منحصر و انتزاعی باورهاي و ادراکات، هاارزش عنوان به
 رفتارهاي و ذهنی تجارب زیربناي که جهان از افراد فرد

 در اجتماعی حمایت جستجوي رفتار جمله از و آنها مختلف
، دهدمی تشکیل را انگیزچالش هايموقعیت با مواجهه
  . آورد عمل به را الزم تجربی حمایت
 در که اندداده نشان مطالعات از ايپاره نتایج، عالوه به
 فرهنگی هايبافت با مقایسه در مستقل فرهنگی هايبافت
 متعاقب هیجانی تجارب با حمایتی منابع تجربه، وابسته بهم
 و رییز، میسکوتیا، کیتایاما، یوچیدا( دهدنمی نشان رابطه

 و زاکرمن، بالگر ؛2007، آمارل و بالگر ؛2008، مورلینگ
 همکاران و یوچیدا مطالعه نتایج مثال براي؛ )2000، کسلر

 در فردگرا فرهنگی هايبافت در که داد نشان) 2008(
 اثر کنترل از پس، گراجمع فرهنگی هايبافت با مقایسه
 و شده ادراك هیجانی حمایت بین، نفس عزت متغیر

. نشد مشاهده معناداري رابطه، دانشجویان ذهنی بهزیستی
 فرهنگی هايبافت در که دهدمی نشان تجربی شواهد مرور
 که است دلیل این به دست این از شواهدي مشاهده، فردگرا
 عالوه دارد؛ داللت، دیگران به وابستگی بر حمایتی تجارب

 اثرپذیري مستلزم تجاربی چنین دریافت گاهی، این بر
 چنین یک در، بنابراین است؛ دیگران طرف از اجتماعی
 ارزشمندترین، دریافتی حمایت است ممکن، شرایطی
 را استقالل و کارآمدي یعنی خود کنندة توصیف هايویژگی

) 2006( بالگر و اشرات، سیدمن. کند مواجه جدي چالش با
 تجربه مستقل فرهنگی هايبافت در اگر که کردند تاکید
 فراخوانی در شود همراه افراد نفس عزت تهدید با حمایت

 در بود؛ خواهد ناتوان مثبت هیجانات مانند دلخواه پیامدهاي
، حمایت تجربه، وابسته بهم فرهنگی هايبافت در، مقابل
 این بر است؛، وابسته بهم خود از تصورِ کننده تصدیق
 در که کردند تاکید نیز) 2008( همکاران و پوچیدا، اساس
 سبب به حمایت از ادراك سودمندي، آسیایی هاينمونه بین

 دیگران با ارتباط و وابستگی بهم تصدیق در، حمایت کارکرد
 در که دهدمی نشان تجربی شواهد، دیگر بیان به است؛
 کننده تهدید شده ادراك حمایت فردگرا فرهنگی هايبافت
 حمایت گراجمع فرهنگی هايبافت در و مثبت خود از تصور
 است وابسته بهم خود از تصور کننده تصدیق شده ادراك

  . )2008، همکاران و پوچیدا(
 بر آموزشی برنامۀ وريکنش تمایزیافتگی، عالوه به
 نیز مختلف سنیهاي گروه به یادگیرندگان عضویت حسب
 عضویت گروه گرتعدیل نقش بر تاکید ضمن

 سطح در افزایش با که است آن بیانگر کنندگانمشارکت
 ترفعاالنه مشارکت آن پی در و یادگیرندگان یافتگی تحول
 از تاثیرپذیري کیفیت، آموزشی روانی مداخلۀ فرایند در

. کندمی تغییر آوريتاب آموش برنامۀ محتواي
 مداخالت دیگر و پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ دهندگانتوسعه
 شکیبایی عنصر کننده تعیین نقش بر، مؤکد طور به، مشابه
هاي مهارت قلمرو در انتظار مورد نتایج به دستیابی در

، همکاران و سلیگمن( اندکرده اصرار اجتماعی و شناختی
 ؛2014، همکاران و پنگ ؛2008، همکاران و گیلهام ؛2009
 و سرابرونو ؛2016، همکاران تاکو چاپ؛ زیر، همکاران و نگ
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 آموزشی برنامۀ تئوریک پشتوانۀ، عالوه به. )2018، گیلهام
 تحمل ظرفیت مانند هاییویژگی بر تمرکز ضرورت، یادشده
 مشارکت، انتظار موردهاي ناکامی برابر در شکیبایی، ابهام
 در را آموزش برانگیزچالش فرایند در باورمندانه و فعاالنه
نشی مختصات تمایزیافتگی تصریح  در آموزشی برنامۀ کُ
  . دهدمی قرار تاکید مورد مختلف سنیهاي گروه
 بر تمرکز هدف با حاضر مطالعۀ نتایج، دیگري بخش در
 مداخالت مطالعاتی بافت در گرهاتعدیل بااهمیت نقش
 ماهیت نقش بر، پنسیلوانیا پیشگیرانۀ برنامۀ بر مبتنی
 مطالعات نتایج، کلی طور به. کندمی تاکید وابستههاي متغیر

، پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ اثربخشی آزمون پیرامون مختلف
 شامل مثبت مفهومیهاي قلمرو برخی نقش بر تاکید با

، بینیخوش، مثبت علّیهاي اسناد، یشناختروان يسازگار
، يهبراخودر، خود به اعتماد، مثبت عاطفۀ، زندگی از رضایت
 و یاجتماعهاي مهارت، دیام، لذت، مثبت یابیبازارز

 مفهومیهاي ردیف ازاي هگستر مقابل در و يخودارزشمند
یهاي اسناد شامل منفی ، افسردگی، منفی عاطفۀ، یمنف علّ

هاي رفتار، مدآناکارهاي نگرش، تنیدگی، اضطراب
، خشم، منفی خودآیند افکار، کننده مختل و پرخاشگرانه

 پذیرتفکیک یکدیگر از تنهایی احساس و یخستگ، ديینام
، همکاران و منصوري ؛1393، همکاران و شکري( هستند
 و خانجانی ؛1394، همکاران و یمرن یمیپوررح ؛1393

 و پنگ ؛1396، همکاران و طوالبی ؛1394، همکاران
، همکاران تاکو چاپ؛ زیر، همکاران و نگ ؛2014، همکاران

 از یکی، کلی طور به. )2018، همکاران و برونوسر ؛2016
 تمایزیافتگی تبیین براي مفروضهاي مسیر ترینمطمئن
 پیشگیري برنامۀ بر مبتنی مداخالت تاثیرگذاري کیفیت

 روانی مداخلۀ این تئوریک بنیان و خاستگاه بر، پنسیلوانیا
 مجموعۀ که آنجا از، دیگر بیان به است؛ مبتنی آموزشی
 از برآمدههاي آموزه بر اساساً آموزشی برنامۀ فکري محتواي
 فرایند در شاید، دارد تعلق مثبت یشناسروان نوپاي جنبش
 در مثبت مفهومیهاي قلمرو بر تمرکز، آن تجربی آزمون

 وريکنش ظرفیت، غیرمثبت مفهومیهاي حوزه با مقایسه
  . کندمی منعکس بیشتر را یادشده مداخلۀ

 عملی و پژوهشیهاي برتري وجود با حاضر مطالعۀ
 برنامۀ بر مبتنی مداخالت مطالعاتی قلمرو در، انکارنشدنی
 محدود تعداد، اول دارد؛ محدودیت چند، پنسیلوانیا پیشگیرانۀ
براي را تحلیل توانایی، ورودهاي مالك داراي مطالعات 
 پیرامون شواهدي وجود با، دوم. کندمی تضعیف ثانویه نتایج

 مطالعۀ این در، پنسیلوانیا آوريتاب برنامۀ تاثیرات ماندگاري
 زمانی واحد در فقط یاشده فراگیر برنامۀ اثربخشی، فراتحلیل

 کنندة تعیین نقش به توجه با. شد بررسی، آزمونپس
 اشتیاق و توانایی و آموزشیهاي برنامه مدرسان کارآمدي

 برنامۀ بر مترتبهاي هدف تحقق به کمک براي آنها
 آینده مطالعات در که شودمی پیشنهاد، پنسیلوانیا آوريتاب
 توانایی و باور تبیینی ظرفیت بر گرهاتعدیل انتخاب در

 مطالعات در، عالوه به. شود تحلیل نظامدار طور به، مدرسان
 به نیز آموزشیهاي برنامه جلسات تعداد نقش بر، آینده
  . شود تاکید دیگر گرتعدیل متغیر یک عنوان
 وسیعی گروه با همسو، حاضر مطالعۀ نتایج، مجموع در

 براي آموزشیهاي تالش توسعۀ با مرتبط تجربی شواهد از
 با مواجهه در یادگیرندگاناي همقابل منابع تعمیق
 آوريتاب برنامۀ که دهدمی نشان انگیزچالشهاي موقعیت
 شناسایی براي آموزاندانش به کمک طریق از پنسیلوانیا

هاي نگرش و باورها، احساسات( خود فردي منديتوان
 آنها از کامل استفادة و بیرونی منابع شناسایی)، فردي

 تقویت همچنین و) شدگی حفاظت احساس و ایمنی توسعۀ(
 آنها اجتماعی مسئله حل توانایی و ارتباطیهاي مهارت

 روانی سازيایمن ایدة تحقق در)، اجتماعی گزینیهدف(
، دیگر بیان به. شودمی واقع موثر تجربی طور به فراگیران
 آوريتاب برنامۀ که دهدمی نشان حاضر مطالعۀ نتایج

، مثبت تفکرهاي راهبرد تقویت طریق از پنسیلوانیا
 سازيغنی همچنین و هیجان مدیریت انطباقیهاي راهبرد
 روانی مصونیت ایدة تحقق در، فردي بین رابطۀهاي مهارت

  . شودمی واقع موثر تجربی طور به یادگیرندگان
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