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چکیده
 راهبردهای، راهبردهای حل تعارضهای بینفردی،این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزشی غنیسازی مهارتهای رابطه بینفردی بر اسنادهای علّی
 در این پژوهش تجربی با طرح پیشآزمونـپسآزمون با گروه کنترل و.نظم جویی شناختی هیجان و ادراک از روابط مثبت با دیگران در دانشجویان انجام شد
 سیاهه،)1982 ، نفر) قبل و بعد از آموزش به پرسشنامه سبک اسنادی (پیترسون و دیگران32(  نفر) و کنترل40(  دانشجو در دو گروه آزمایش72 ،همراه با پیگیری
) و مقیاس روابط مثبت با دیگران2001 ، کرایج و اسپینهاون، نسخه کوتاه پرسشنامه نظمجویی شناختی هیجان (گارنفسکی،)1994 ،سبک حل تعارض (کاردک
 جلسه و هر جلسه یک ساعت بهصورت گروهی برای گروه آزمایش اجرا10  برنامه آموزشی غنیسازی مهارتهای رابطه بینفردی در.) پاسخ دادند1989 ،(ریف
 نتایج روشهای آماری تحلیل کوواریانس تکمتغیری و چندمتغیری نشان داد که در کوتاهمدت و بلندمدت برنامه آموزشی غنیسازی مهارتهای رابطه.شد
 راهبردهای انطباقی مقابله شناختی و ادراک از روابط مثبت و در کاهش نمره اسنادهای، راهبرد حل مسئله مثبت،بینفردی در افزایش میزان اسنادهای علّی مثبت
 نتایج این پژوهش نشان، در مجموع. راهبردهای غیرانطباقی حل تعارضهای بینفردی و راهبردهای غیرانطباقی مقابله شناختی دانشجویان مؤثر است،علّی منفی
 راهبردهای انطباقی مدیریت هیجان و همچنین پربارسازی،داد که برنامه آموزشی غنیسازی مهارتهای رابطه بینفردی از طریق تقویت راهبردهای تفکر مثبت
. در تحقق ایده ایمنسازی روانی فراگیران بهطور تجربی مؤثر واقع میشود،مهارتهای رابطه بین فردی
 ادراک از، نظمجویی شناختی هیجانی، راهبردهای حل تعارضهای بین فردی، اسنادهای علّی، برنامه غنیسازی مهارتهای رابطه بینفردی:واژههای کلیدی
روابط مثبت با دیگران
1398  بهار/59  شمارة/ روانشناسان ایرانی ـ سال پانزدهم:روانشناسی تحولی

Abstract

T

he purpose of this study was to examine the effectiveness of enrichment of interpersonal relationship skills program on
university students’ causal attributions, interpersonal conflict solution strategies, cognitive emotion regulation strategies

and perception of positive relations with others. In this experimental study with pretest-posttest control-group design and follow up
stage, 72 students participated, 40 students in the experimental group and 32 students in the control group. The participants completed
the Attribution Style Questionnaire (ASQ; Peterson & et al., 1982), the Conflict Resolution Styles Inventory (CRSI; Kurdek, 1994),
the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ-SF; Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2001), and the Positive Relationships
with Others Scale (PROS; Ryff, 1989). The experimental group received 10 sessions of enrichment of interpersonal relationship skills
program (1 hour a session). The results of multivariate and univariate covariance analysis indicated that enrichment of interpersonal
relationship skills program was effective in increasing positive causal attributions, positive problem solving strategy, adaptive
cognitive emotion regulation strategies and positive relations with others and in decreasing negative causal attributions, non-adaptive
interpersonal conflict solution styles and non-adaptive cognitive emotion regulation strategies in short term and long term. The
findings suggest that enrichment of interpersonal relationship skills program may result in mental immunization in students through
increasing positive thinking strategies, adaptive emotional management skills and interpersonal relationships skills enrichment.
Keywords: enrichment of interpersonal relationship skills program, causal attributions, interpersonal conflict solution strategies,
cognitive emotion regulation, perception of positive relations with others
received: 25 January 2018
accepted: 01 March 2019
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مقدمه

اجتماعی تاکید میکند .این الگو ماهیتی چرخهای دارد و دربردارنده

مرور تالشهای مفهومی پژوهشگران تربیتی در سالهای
اخیر نشان میدهد که با گسترش دامنه معنایی مفهوم یادگیری

حلقههای پسخوراندی 2است که مسیرهای موازی و اعمال
همزمان فرایندهای مشخص را شامل میشود (شکل .)1

در موقعیتهای پیشرفت و ضرورت غیرقابل انکار شمول
مولفههای هیجانیـاجتماعی به گستره معنایی مفهومی یادگیری
با هدف جامعیت بخشیدن به این قلمرو پژوهشی ،دغدغه بهبود
نشانگرهای کیفی زندگی تحصیلی فراگیران به کمک تقویت

 .5تصمیم درباره رفتار
 ارزشیابی پاسخ -انتطارات پیامد

خزانه مهارتهای هیجانی و اجتماعی در آنها به موازات
فراهمسازی بستر اطالعاتی مناسب برای رشدیافتگی شناختی

 .6اجرای رفتار

فراگیران همواره در کانون توجه پژوهشگران مختلف بوده است.
به بیان دیگر ،هر گونه تالش نظامدار با هدف تقویت حافظه
شناختی ذهن فراگیران ،بدون توجه کافی به نیمرخ
مشخصههای هیجانیـاجتماعی آنها میتواند مسیر دستیابی به
نشانگرهای کمّی اثربخشی زندگی تحصیلی را برای آنها بسیار
ناهموار جلوه دهد (ایلریس .)2003 ،2002 ،بنابراین ،واقعیت

 .4دسترسی به رفتار

 .1رمزگردانی نشانهها
 -درونی و بیرونی

پایگاه اطالعاتی
 ذخیره حافظه نقشهای اکتسابی طرحوارههای اجتماعی -دانش اجتماعی

 .3تعیین هدف
 -نظمجویی برانگیختگی

 .2تفسیر نشانهها
 اسنادهای علّی -اسنادهای هدف

شکل  .1مدل اصلی پردازش شناختی اطالعات اجتماعی (کرک و داج)1994 ،
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تحصیلی و نابسندگی غیرقابل انکار ظرفیتهای شناختی صرف

در این الگو فرض میشود که افراد با بهرهگیری از یک پایگاه

در مواجهه با این تجارب برانگیزاننده ،ضرورت بیش از پیش

اطالعاتی معین که شامل دانش مبتنی بر تجارب پیشین،

تجهیز روانشناختی آنها را به کمک بسط منابع مقابلهای

نقشهای اجتماعی و طرحوارههای اجتماعی 3است ،وارد موقعیت

فراگیران و تأمین مصونیت روانی آنها در رویارویی با مطالبات

اجتماعی میشوند .این پایگاه اطالعاتی دارای ساختارهای ذهنی

رو به رشد زندگی تحصیلی را بیش از پیش مورد تأکید قرار

مکنونی است که از خاطرههای تجارب بینفردی پیشین و دانش

میدهد (آندو2011 ،؛ دسای2010 ،؛ ساکورایی ،مککالـولف و

اجتماعی فرد تشکیل شده است .طبق دیدگاه کرک و داج ()1994

کاشیما2010 ،؛ رموـگونزالز و دیگران2014 ،؛ مکاندو ،فایل،

محتوای این پایگاه اطالعاتی با تغییر سن و تجارب فرد تغییر

با

میکند .این پایگاه اطالعاتی بر هر یک از وجوه پردازش اطالعات

بسیاری از شواهد تجربی ،الگوی تجدید نظر شده پردازش شناختی

اجتماعی اثر میگذارد و از هر یک از مراحل چندگانه پردازش

اطالعات اجتماعی( 1کرک و داج )1994 ،از طریق تأکید بر

شامل رمزگردانی نشانهها ،4تفسیر نشانهها ،5تعیین اهداف،6

مکانیزمهای اصلی پردازش اطالعات اجتماعی از مرحله رویارویی

دسترسی یا ساخت پاسخ ،7تصمیمگیری درباره پاسخ 8و اجرای

با یک تعامل اجتماعی تا مرحله پاسخدهی به آن موقعیت

رفتاری 9تأثیر میپذیرد (خدایی ،زارع ،علیپور و شکری1394 ،؛

بینفردی ،در درک بهینه سازشیافتگی اجتماعی و الگوی کیفی

داج و پیتی2003 ،؛ داج ،کویی و لینام.)2006 ،

پردی و هاپکو2016 ،؛ هیکدارمز و اوز .)2016 ،همسو

تعاملهای اجتماعی افراد بهطور مؤثری نقش دارد .الگوی پردازش

طبق دیدگاه داج و دیگران ( )2003و کرک و داج (،)1994

اطالعات اجتماعی کرک و داج ( )1994بر بازشناسی روابط

گامهای اول و دوم الگوی پردازش اطالعات اجتماعی شامل

غیرخطی بین مراحل مختلف پردازش اطالعات در فرایند تعامل

رمزگردانی و تفسیر نشانهها بهطور همزمان رخ میدهند .در
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خالل این مراحل ،افراد بهمنظور شکلدهی به یک بازنمایی

انطباقی و جامعهپسند 5و عدم بهرهگیری از رفتارهای آزارنده و

ذهنی از موقعیت پیش روی خود ،آن موقعیت را مشاهده و

جامعهناپسند 6مشخص میشود .کرک و داج تأکید کردهاندکه

ارزیابی میکنند .بهمنظور ارزیابی این موقعیت فرد از نشانههای

صورتبندی هدفهای بهبود دهنده روابط با سازشیافتگی

درونی و بیرونی استفاده میکند .به بیان دیگر ،افزون بر

مثبت و ساخت اهداف مخرب روابط با سازشنایافتگی اجتماعی

نشانههای اجتماعی بیواسطه موجود در موقیعت رابطه ،فرد از

رابطه دارد .نتایج پژوهش روسی و آشر ( )1999و کازورا و

طرحوارههای پیشین پایگاه اطالعاتی خود برای تفسیر موقعیت

فالندرس ( )2007نشان داد که بین انتخاب اهداف اجتماعی و

استفاده میکند .بر اساس دیدگاه کرک و داج ( ،)1994تمرکز

راهبردهای ترجیحی 7حل تعارضهای بینفردی رابطه وجود

صرف بر طرحوارههای شناختی و عدم توجه به نشانههای

دارد .بر اساس نتایج پژوهش کازورا و فالندرس ( )2007بین

اجتماعی موجود در موقعیت پیش رو ،در فراخوانی روشهای

انتخاب اهداف مبتنی بر تداوم رابطه و راهبرهای سازشیافته

پاسخدهی غیرانطباقی به مطالبات بینفردی اثر میگذارند.

حل تعارضهای بینفردی و بین اهداف مبتنی بر مهار و استفاده

هنگام تفسیر نشانهها ،افراد اسنادهایی درباره علیّت و قصد،

از راهبردهای پرخاشگرانه حل تعارضهای بین فردی رابطه

نشان میدهند .الگوی اسنادی مورد استفاده در این مرحله ،بر

معناداری مشاهده شد .افزون بر آن ،برخی پژوهشها عوامل

فرایند تصمیمگیری در مراحل بعدی اثر میگذارد .برای مثال،

اثرگذار بر اهداف اجتماعی نیز پرداختهاند (اردلی و آشر1996 ،؛

اگر والد رفتارهای منفی فرزند خود را با تمرکز بر یک الگوی

تراپـگوردان و آشر2005 ،؛ سالمیوالی و دیگران .)2005 ،برای

اسنادی بدکارکرد به ویژگیهای شبهرگه 1غیرقابل تغییر در او

مثال ،نتایج پژوهش سالمیوالی و دیگران ( )2005نشان داد که

نسبت دهد ،در مراحل بعدی کیفیت انتخاب اهداف و پاسخدهی

ادراک از خود 8مثبت با اهداف قدرت و ادراک از دیگری مثبت

به آن موقعیت بینفردی را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد

با اهداف گروهی رابطه مثبت معنادار دارد .اردلی و آشر ()1996

(گالوین ،بیالند و برامل.)2008 ،

دریافتند که اهداف اجتماعی از طریق باورهای خودکارآمدی

2003؛ داج و دیگران2003 ،؛ داج و دیگران2006 ،؛ کرک و

برای نمایش رفتارهای سازشنایافته در حل تعارضهای

داج .)1994 ،شواهد تجربی بسیاری نشان دادهاند که انتخاب

بینفردی ،کارآمد ارزیابی کنند ،در رویارویی با موقعیتهای

اهداف اجتماعی بهطور نیرومندی با ویژگیهای رفتاری 2یا

ارتباطی چالشانگیز تمایل بیشتری به استفاده از رفتارهای

پاسخهای رفتاری رابطه دارند (اردلیو و آشر1996 ،؛ دراکی،

پرخاشگرانه دارند .تراپـگاردن و آشر ( )2005دریافتند که تجربه

2010؛ سالمیوالی ،آجانن ،هانپا و پیتس .)2005 ،برای مثال نتایج

شکست و ناکامی در حل تعارضهای پیشین از طریق

پژوهش سالمیوالی و دیگران ( )2005نشان داد که اهداف

راهبردهای مبتنی بر تداوم روابط اجتماعی ،در پیشبینی و

دستیابی به قدرت و احترام 3با نمایش رفتارهای پرخاشگرانه و

انتخاب اهداف اجتماعی بعدی اثر دارند.

اهداف مبتنی بر حفظ تعاملهای بینفردی 4با رفتارهای

پس از تعیین هدف ،گام بعدی در الگوی فرایندی پردازش

اجتماعی سازشیافته رابطه دارند .افزون بر آن ،کرک و داج

شناختی اطالعات اجتماعی از طریق تمرکز بر ارزیابی تجارب

( )1994دریافتند که بین اهداف اجتماعی منتخب و

موجود در پایگاه اطالعاتی ،دسترسی یا ساخت پاسخ است (داج و

سازشیافتگی اجتماعی افراد رابطه وجود دارد .طبق دیدگاه

پیتی2003 ،؛ داج و دیگران2003 ،؛ داج و دیگران2006 ،؛ کرک

کرک و داج ( )1994سازشیافتگی اجتماعی از طریق میزان

و داج .)1994 ،داج و دیگران ( )2003و کرک و داج ( )1994تأکید

وقت گذراندن با همساالن ،میزان استفاده از رفتارهای اجتماعی

کردهاندکه تعداد پاسخهای در دسترس افراد پس از رجوع آنها به
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در گام سوم فرد برای تعیین هدف اقدام میکند (داج و پیتی،

قابل پیشبینی است .برای مثال ،افراد در صورتی که خود را
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خزانه رفتاری خود در پیشبینی تراز تحول اجتماعی افراد ،اهمیت

میکنند .پس از تصمیمگیری درباره الگوی رفتاری ،در گام پایانی

زیادی دارد .به بیان دیگر ،یکی از مهمترین ویژگیهای

الگوی پردازش شناختی اطالعات اجتماعی ،رفتار منتخب اجرا

پیشبینیکننده ناکارآمدی افراد در مدیریت روابط بینفردی و حل

میشود .بهدنبال اجرای پاسخ ،موقعیت اجتماعی ویژه تمام

سازشیافته تعارضهای ارتباطی از طریق فقر در خزانه رفتاری

میشود ،اما پردازش اطالعات اجتماعی به پایان نمیرسد .ماهیت

آنها مشخص میشود.

چرخهای الگوی پیشنهادی کرک و داج ( )1994ایجاب میکند

در گام پنجم الگو ،افراد پس از ارزیابی پاسخهای پیشین خود

که پس از اجرای رفتار ،کل موقعیت اجتماعی مورد نظر با هدف

به موقعیتهای بینفردی ،در مواجهه با موقعیت جدید ،درباره

استفاده برای رمزگردانی نشانهها در موقعیتهای اجتماعی بعدی

انتخاب الگوی رفتاری ترجیحی خود تصمیم میگیرند (داج و

در پایگاه اطالعاتی فرد ذخیره شود.

پیتی .)2003 ،داج و پیتی ( ،)2003داج و دیگران ( ،)2003داج و

لیمریسی و آرسینو ( )2000با تأکید بر نقش محوری هیجان در

دیگران ( )2006و کرک و داج ( ،)1994معتقدند که در موقعیت

هر یک از گامهای چندگانه الگوی پردازش شناختی اطالعات

تصمیمگیری برای انتخاب یک الگوی رفتاری خاص در مواجهه

هیجانی ،الگوی پیشنهادی کرک و داج ( )1994را مورد بازنگری قرار

با یک موقعیت بینفردی ،عواملی مانند ادراک از کارآمدی فردی

دادند .در الگوی تجدید نظر شده پردازش شناختی اطالعات اجتماعی،

برای نمایش رفتار انتخابی ،میزان تطبیق رفتار انتخابی با مطالبات

لیمیریسی و آرسینو ( )2000بر نقش مهم هیجان در درون هر یک

موقعیت پیش رو و پیشبینی پیامدهای رفتار انتخابی ایفای نقش

از گامهای الگوی کرک و داج ( )1994تأکید کردند (شکل .)2

Developmental Psychology: Iranian Psychologists – Vol. 15/ Issue 59/ Spring 2019

 .5تصمیم درباره رفتار
 ارزشیابی پاسخ انتطارات پیامد ماهیت عاطفی رابطه با دیگران -پاسخدهی همدالنه

290

 .4دسترسی به رفتار

فرایندهای هیجانی
 هیجانپذیری /خلق و خو نظمجویی هیجانی خلق /هیجانهای زمینه .6اجرای رفتار

پایگاه اطالعاتی
 ذخیره حافظه نقشهای اکتسابی طرحوارههای اجتماعی -دانش اجتماعی

 .1رمزگردانی نشانهها
 درونی و بیرونی نشانههای عاطفی در دیگران بازشناسی هیجان -پاسخدهی همدالنه

 .3تعیین هدف
 نظمجویی برانگیختگی -ماهیت عاطفی روابط با دیگران

 .2تفسیر نشانهها
 اسنادهای علّی اسنادهای هدف -ماهیت عاطفی رابطه با دیگران

شکل  .2مدل تجدیدنظرشده پردازش شناختی اطالعات اجتماعی (لیمریسی و آرسینو)2000 ،

امید شکری ،حسین پورشهریار

به اعتقاد لیمریسی و آرسینو ( )2000هیجان ،بخش اصلی

پژوهشگران بسیاری با هدف کمک به تحقق ایمنسازی

پایگاه اطالعاتی است که فرد از طریق آن به درون موقعیت

روانی دانشجویان در مواجهه با مطالبات زندگی تحصیلی بهطور

اجتماعی وارد میشود .افراد به دلیل تمایز در ویژگیهای

کلی ،از گستره وسیعی از برنامههای آموزشی /مداخلهای مانند

زیستشناختی و مهارتهای مدیریت هیجانی ،با زمینه خلقی

برنامه تابآوری پنسیلوانیا( 1برانواسر ،گلیهام و کیم2009 ،؛ پنگ

متمایزی به یک موقعیت اجتماعی وارد میشوند .مفروض است که

و دیگران2014 ،؛ شکری و دیگران1393 ،؛ منصوری ،شکری،

در خالل مراحل اول و دومِ فرایند پردازش شناختی اطالعات

پورشهریار ،پوراعتماد و رحیمینژاد ،)1393 ،برنامه آموزش

اجتماعی (رمزگردانی و تفسیر نشانههای اجتماعی) هیجانهای

تابآوری( 2آنگر ،راسل و کانلی2014 ،؛ استینهارت و دالبیر،

دیگری و هیجانهای فردی تفسیر میشوند .برای مثال ،احساس

2008؛ دوستی ،پورمحمدرضایتجریشی و غباریبناب،)1393 ،

شرمساری نوجوان ـبهعنوان یک نشانه عاطفیـ در پی اشتباهی که

برنامه بازآموزی اسنادی( 3شکری ،گشتاسبی ،شریفی ،فتحآبادی

مرتکب شده است ،الگوی تفسیر والدین از رفتار وی را تحت تأثیر

و رحیمینژاد1395 ،؛ گشتاسبی ،شکری ،فتحآبادی و شریفی،

قرار میدهد .در مقابل ،در موقعیت بینفردی ،شدت حالتهای

1396؛ هال ،هالکیج ،پری و راتیگ ،)2004 ،مداخله آموزش

هیجانی افراد و وضعیت خلقی غالب آنها در پیشبینی توجه به نوع

مثبتنگری برای افزایش بهزیستی و شادکامی( 4روموـگنزالز و

نشانهها و تفسیر آن موقعیت مؤثر است .لیمریسی و آرسینو ()2000

دیگران ،)2014 ،برنامه آموزش مهارتهای حل تعارض( 5سیرن

معتقدند که در یک موقعیت بینفردی ،تجارب هیجانی و توانایی

و آستان ،)2008 ،برنامه آموزش ذهنآگاهی 6و برنامه مقابلهای

نظمجویی هیجانی افراد بر نوع اهداف انتخابی آنها تأثیر میگذارد.

مبتنی بر مراقبه ذهنآگاهانه( 7بامبر و اسچنیدر2016 ،؛ مکندو و

نتایج پژوهش هارپر ،لیمریسی و کاورلی ( )2010نشان داد که در

دیگران ،)2016 ،برنامه آموزش 3آر دیگر( 8استرنبرگ،)2003 ،

رویارویی با تعارض بینفردی ،دشواری در نظمجویی هیجانی در

برنامه آموزش مدیریت تنیدگی( 9الزم ،وندرمولین و دیبوئر،

پیشبینی دشواری در انتخاب اهداف اثر میگذارد .افزون بر آن،

2015؛ ریگر ،گالنسی و پیتس ،)2013 ،برنامه توانمندسازی

نتایج پژوهش لیمریسی ،فریدستروم ،کلی ،باورساکس و وافورد

خودنظمجویی10

( )2006نشان داد که وضعیت هیجانی شاد در پیشبینی اهداف

مداخلههای مبتنی بر جنبش نوظهور آموزش و پرورش مثبتنگر11

ارتباطی ،همچنین وضعیت هیجانی خشم در پیشبینی اهداف

(داود2014 ،؛ تیلر2008 ،؛ اُنگ ،برگیمن ،بیسکانتی و والنس،

تسلطمدارانه مؤثر بود .لیمریسی و آرسینو ( )2000نیز تأکید کردند

2006؛ سلیگمن ،ارنست ،گیلهام ،رویچ و لینکینس2009 ،؛

که توانایی دسترسی به پاسخهای معین از تجارب هیجانی کنونی

فورگارد و سلیگمن2012 ،؛ کاتالی ،چاپلین ،گلیهام ،ریویچ و

و مهارت نظمجویی هیجانی فرد تأثیر میپذیرد .افزون بر آن،

سلیگمن2006 ،؛ پنگ و دیگران )2014 ،استفاده کردهاند .نتایج

پیوندهای هیجانی بین افراد در رویارویی با یک موقعیت بینفردی

تحلیل کواریانس پژوهش شکری و دیگران ( )1393که با هدف

چالشبرانگیز ،الگوی ارزیابی گزینههای رفتاری را تحت تأثیر قرار

آزمون اثربخشی برنامه تابآوری پنسیلوانیا بر خوشبینی ،رضایت

میدهد .در گام پایانی فرایند پردازش اطالعات اجتماعی ،در آن

از زندگی و تجارب هیجانی مثبت و منفی دانشجویان انجام شد،

موقعیت بینفردی مشخص ،تجارب هیجانی فرد و نشانههای

نشان داد که در کوتاهمدت و بلندمدت برنامه مداخلهای در افزایش

هیجانی فرد دیگر همانند یک حلقه پسخوراندی ،اطالعاتی را فراهم

میزان خوشبینی ،سطح رضایتمندی از زندگی و عاطفه مثبت و

میکند که بر اساس آن ،فرد اعمال خود را تغییر میدهد.

در کاهش میزان افسردگی ،اضطراب ،تنیدگی و سطح عاطفه
1. Pennsylvania Resilience Program
9. Stress Management Training Program
2. Resilience Education Program
10.Self-regulationEmpowermentProgram
3. attributional retraining program
11.ClassroomInterventionBasedonPositiveEducation
4. Positive Education Intervention for
Promotion of Happiness and Well-being
5. Conflict Resolution Skills

روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی ـ سال پانزدهم /شمارة  /59بهار 1398

Program
1. Pennsylvania Resilience Program
10. Self-regulation Empowerment
2. Resilience Education Program
Program
3. attributional retraining program
11. Classroom Intervention Based on
4. Positive Education Intervention for
Positive Education
Promotion of Happiness and Well-being

Training Program
5. Conflict Resolution Skills
6. Mindfulness Training Program
Training Program
7. Mindfulness Meditation Coping
6. Mindfulness Training Program
Program
7.MindfulnessMeditationCopingProgram
8. Another 3R Training Program
8. Another 3R Training Program
9. Stress Management Training

(کلری ،ویالردی و اسچنایدمن )2017 ،و
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منفی دانشجویان مؤثر بود .نتایج پژوهش منصوری و دیگران

آموزشی سرسختی( 5جامسون2014 ،؛ شکوهیفرد ،حمید و

( )1393نیز نشان داد که برنامه تابآوری پنسیلوانیا در کوتاهمدت

سودانی ،)1392 ،برنامه آموزش مهارتهای مقابلهای( 6اژهای،

و بلندمدت در افزایش سطح سازشیافتگی روانشناختی و الگوی

رضایی و غالمعلیلواسانی )2011 ،و برنامه آموزش مهارتهای

اسنادی خوشبینانه دانشجویان و کاهش الگوی اسنادی بدبینانه

زندگی( 7پاکدامن ساوجی و گنجی2013 ،؛ گاطعزاده )1390 ،از

در آنها مؤثر بود .نتایج پژوهش استینهارت و دالبیر ( )2008نیز

آن جمله محسوب میشوند.

نشان داد که برنامه آموزش تابآوری در افزایش انعطافپذیری،

به بیان دیگر ،فقدان جهتدهندگی یک منطق نظری

راهبردهای مقابله انطباقی و برخی عوامل و منابع محافظتی دیگر

مشخص برای محتوای برنامه مداخلهای منتخب سبب شده

مانند خوشبینی ،عاطفه مثبت و حرمت خود دانشجویان و

است که چنین پژوهشهایی ،ظرفیت آزمون تجربی توان تبیینی

همچنین در کاهش راهبردهای غیرانطباقی ،نشانههای افسردگی،

یک یا حتی بیش از یک مدل نظری زیربنایی را در آن قلمرو

عاطفه منفی و تنیدگی ادراک شده آنها مؤثر بود .در پژوهش

پژوهشی از دست بدهند .افزون بر آن ،همسو با پیشنهاد ایلریس

دیگری هیروکاوا ،یاگی و میاتا (2002الف2002 ،ب) با استفاده از

( )2003 ،2002وسعتیافتگی گستره معنایی مفهوم یادگیری در

طرح تجربی پیشآزمونـپسآزمون با گروه کنترل ،اثربخشی

بین پژوهشگران تربیتی ،ضرورت گسترش بیشتر آن دسته از

برنامه آموزشی مدیریت تجارب تنیدگیزا را در بین گروهی از

تالشهای پژوهشی را که انتخاب آنها در باور به گستراندن

دانشجویان دختر و پسر رشته مددکاری اجتماعی آزمون کردند.

دامنه مفهومی یادگیری و بازمعنادهی به اولویتهای پژوهشی

در این پژوهش ،دانشجویان گروه آزمایش در سه حوزه آرمیدگی

پیش روی پژوهشگران تربیتی مؤثر است ،اهمیتی زیادی پیدا

عضالنی پیشرونده ،مهارتهای شناختیاجتماعی و رفتارهای

میکند .بر این اساس ،این پژوهش قصد دارد تا از طریق اصالح

ابرازورزی 1به مدت  14جلسه آموزش دیدند .نتایج این از اثربخشی

اسنادهای علّی سازشنایافته ،تشویق و بهرهگیری از راهبردهای

برنامه آموزشی منتخب در تقویت خزانه مهارتهای مقابلهای

انطباقی حل تعارضهای بینفردی ،ضمن غنیسازی خزانه

رفتاری و شناختی دانشجویان ،کاهش سطح تنیدگی دانشجویان،

مهارتهای مقابلهای آنها ،زمینه را برای افزایش نشانههای

همچنین از طریق افزایش نمایش رفتارهای ابرازورزی دانشجویان

سازشیافتگی هیجانی و اجتماعی در فراگیران فراهم کند.

در بهبود سازشیافتگی هیجانیاجتماعی مشارکتکنندگان بهطور

فرضیههای این پژوهش عبارتند از:
 .1برنامه آموزشی غنیسازی مهارتهای رابطه بینفردی،

تجربی حمایت کرد.
در مجموع ،با وجود منابع زیاد اطالعاتی درباره آزمون
اثربخشی برنامههای آموزشی مختلف بر کنشوری فراگیران

اسنادهای علّی مثبت را افزایش و اسنادهای علّی منفی را کاهش
میدهد.

در موقعیتهای پیشرفت ،مهم ترین محدودیت این قلمرو

 .2برنامه آموزشی غنیسازی مهارتهای رابطه بینفردی،

پژوهشی این است که تالش برای گسترش برنامههای

راهبردهای مقابلهای انطباقی را افزایش و راهبردهای مقابلهای

مداخلهای ،بر آموزه های مفهومی برآمده از یک مدل نظری

غیرانطباقی را کاهش میدهد.

مشخص استوار نبوده است .برای مثال ،برنامه آموزش آرمیدگی

 .3برنامه آموزشی غنیسازی مهارتهای رابطه بینفردی،

عضالنی پیشرونده و مداخله شناختیرفتاری( 2وازکوییز و

راهبردهای حل تعارض سازشیافته را افزایش و راهبردهای حل

دیگران ،)2012 ،برنامه آموزش رواننمایشگری( 3کورکی،

تعارض سازشنایافته را کاهش میدهد.

یزدخواستی ،ابراهیمی و عریضی ،)1390 ،آموزش مهارتهای
ارتباط موثر( 4رضایی ،یحییزاده و پروین ،)1393 ،مداخله
5. Hardiness
Educational
Intervention
1. assertive
behaviors
6. Coping
Skills Training
Program
2. Progressive
Muscle
Relaxation
7. LifeTraining
Skills Training
ProgramProgram
and Cognitive-

 .4برنامه آموزشی غنیسازی مهارتهای رابطه بینفردی،
روابط مثبت با دیگران را افزایش میدهد.

Behavioral
Intervention
Behavioral
Intervention
3. Psychodrama
Training
3. Psychodrama
TrainingProgram
Program
4. Effective
Interaction
Program
4. Effective
Interaction Skills
Skills Program

1.Hardiness
assertiveEducational
behaviorsIntervention
5.
2.Coping
Progressive
Muscle
Relaxation
6.
Skills Training
Program
Training
Program
and Program
Cognitive7.
Life Skills
Training
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روش

سپس اولین پرسش که در مورد عمدهترین علت واقعه است

آزمودنیها در دو گروه آزمایش و کنترل ،این پژوهش از نوع

نمیشود .ترتیب توالی سه مادّه بعدی برای همه موقعیتها

پژوهشهای تجربی با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه

یکسان است و ابعاد اسنادهای علّی را مورد سنجش قرار میدهد.

کنترل و همراه با پیگیری بود .جامعه آماری این پژوهش شامل

بر این اساس ،مادّه دوم برای هر موقعیت ،بُعد درونی بودن یا

تمامی دانشجویان روانشناسی سال اول و دوم دانشکده

بیرونی بودن الگوی اسنادی ،مادّه سوم برای هر موقعیت ،بُعد

روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی در نیمسال

پایداری در برابر ناپایداری الگوی اسنادی و مادّه چهارم برای هر

اول سال تحصیلی  96-97بودند .در این پژوهش نمونه آماری

موقعیت ،بُعد فراگیر در برابر ویژه الگوی اسنادی را میسنجد .در

شامل  72دانشجو ( 40دانشجو در گروه آزمایشی و  32دانشجو

این پرسشنامه هر یک از مادّهها روی یک طیف هفت درجهای

در گروه کنترل) بود و مشارکتکنندگان با استفاده از روش

از  1تا  7پاسخ داده میشود .در این پرسشنامه هر پاسخ دارای

نمونهبرداری در دسترس انتخاب شدند اما نمونه منتخب

نمراتی با دامنه  1تا  7است .برای هر کدام از وقایع مثبت ،نمره

بهصورت کامالً تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم

 1پایینترین یا بدترین و نمره  7باالترین یا بهترین نمره است.

شد .بر اساس منطق پیشنهادی کوهن ( 1986نقل از سرمد،

در مقابل ،برای موقعیتهای منفی نمره  1بهترین و نمره 7

بازرگان و حجازی )1396 ،با فرض آن که  =0/05و اندازه اثر

بدترین نمره است .برای همه وقایع مثبت باالترین نمره  21و

برابر با  0/60بهمنظور دستیابی به توان آزمون آماری برابر با

پایینترین نمره  3است .در این پرسشنامه نمرات وقایع مثبت و

 ،0/90برای هر یک از دو گروه آزمایش و کنترل ،نمونهای بیش

منفی بهطور مجزا محاسبه میشود .مرور شواهد تجربی نشان

از  30واحد آزمایشی انتخاب شد .با توجه به افت احتمالی

میدهد که پیش از این پژوهشگرانی مانند لیو و باتیس (،)2014

آزمودنیها بهویژه در گروه آزمایش ،تعداد مشارکتکنندگان

لویس ،واسبوچ ،پاورس ،مانیکوی و لیو ( )2014و مینس،

تخصیصیافته به این گروه کمی بیشتر انتخاب شد ،اگرچه در

مککارتی ـ جونس ،فرنیهاگ ،لوئیس ،بنتال و آلوی (،)2012

پایان هیچکدام از واحدهای آزمایشی در گروههای آزمایش و

مختصات فنی پرسشنامه سبک اسنادی شامل روایی و اعتبار را

کنترل ریزش نداشتند.

آزمون و بهطور تجربی ،روایی سازه پرسشنامه را مورد تأیید قرار

پرسشنامه سبک اسنادی( 1پیترسون و دیگران.)1982 ،

دادند .در ایران نیز ،شکری ،تمییزی ،عبداهللپور و تقوایینیا

این پرسشنامه  36مادّهای با هدف سنجش الگوهای اسنادی

( )1394روایی و اعتبار این ابزار را بررسی کردند .نتایج تحلیل

افراد گسترش یافت .نمرات سبک تبیینی از حوادث خوب و

عاملی تأییدی نسخه فارسی پرسشنامه سبکهای اسنادی در

حوادث ناگوار در سه بُعد علّی :درونی در مقابل بیرونی ،2پایدار

پژوهش آنها نشان داد که ساختار عاملی این ابزار برای

در مقابل ناپایدار 3و فراگیر در مقابل ویژه 4بهدست میآید .در

موقعیتهای مثبت و منفی شامل سه بُعد درونی /بیرونی ،پایدار/

این پرسشنامه دوازده موقعیت فرضی بیان شده که نیمی از آنها

ناپایدار و فراگیر /ویژه بود .افزون بر آن ،الگوی پراکندگی

موقعیتهای خوب (مثبت) و نیمی دیگر موقعیتهای بد (منفی)

مشترک بین وجوه مختلف اسنادهای علّی مثبت و منفی با

هستند .همچنین نیمی از موقعیتها مربوط به روابط میانفردی

هیجانهای پیشرفت مثبت و منفی از روایی همگرای پرسشنامه

و نیمی دیگر به موقعیتهای پیشرفت مربوط هستند.

سبکهای اسنادی بهطور تجربی حمایت کرد .در این پژوهش،

شرکتکننده در هر رویداد با چهار مادّه روبرو میشود و از وی

ضرایب همسانی درونی مقیاسهای درونی /بیرونی ،پایدار/

خواسته میشود که خود را در آن موقعیت خاص تصور کند.

ناپایدار و فراگیر /ویژه نیز برای موقعیتهای مثبت به ترتیب

Style

1. 4. general/specific
Attributional
)Questionnaire (ASQ

1.
Style Questionnaire (ASQ)2. internal/external
3. stability/instability
4. Attributional
general/specific
2. internal/external
3. stability/instability
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طبق دیدگاه کرک ( )2009با توجه گمارش تصادفی

مطرح میشود .از این مادّه در نمرهگذاری پرسشنامه استفاده
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اثربخشی برنامه آموزشی غنیسازی مهارتهای رابطه بینفردی بر اسنادهای علّی ،راهبردهای حل تعارضهای بینفردی ،مهارتهای مقابله شناختی و ادراک از روابط مثبت با دیگران

برابر با  0/65 ،0/65و  0/79و برای موقعیتهای منفی به ترتیب

از تعارض و متابعت به ترتیب برابر با  0/74 ،0/77 ،0/76و 0/69

برابر با  0/69 ،0/70و  0/65بهدست آمد.

بهدست آمد.
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سیاهه سبک حل تعارض( 1کاردک .)1994 ،این سیاهه
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نسخه کوتاه پرسشنامه نظمجویی شناختی

هیجان6

با هدف سنجش سبک ارجح افراد برای حل تعارضها در

(گارنفسکی ،کرایج و اسپینهان .)2001 ،این پرسشنامه اولین بار

تعاملهای بینفردی گسترش یافت .این ابزار  16مادّه دارد و از

با هدف بررسی ابعاد شناختی نظمجویی هیجان روی گروهی از

چهار سبک حل تعارض شامل حل مسئله مثبت 10 ،6 ،2( 2و

نوجوانان هلندی ساخته شد .این ابزار شامل  36مادّه و  9مقیاسِ

 ،)14مشغولیت ناشی از تعارض 9 ،5 ،1( 3و  ،)13کنارهگیری از

خودسرزنشگری 7یا افکار مبتنی بر سرزنش خویشتن در

تعارض 11 ،7 ،3( 4و  )15و متابعت 12 ،8 ،4( 5و  )16تشکیل

رویارویی با یک رویداد آسیبزا ،پذیرش 8یا افکار مبتنی بر

شده است .حل مسئله مثبت بیانگر تالش فرد برای درک

پذیرش رویداد آسیبزا ،نشخوارگری 9یا اندیشیدن مستمر درباره

موقعیت طرف مقابل و استفاده از شیوههای استدالل سازنده

افکار و احساسهای مربوط به رویداد آسیبزا ،تمرکز مثبت

برای دستیابی به سازش است .مشغولیت ناشی از تعارض بر آزار

مجدد ،10تمرکز مجدد بر

کالمی ،دفاعی بودن یا تهاجم و از دست دادن مهار داللت دارد.

موضوعهای خوشایند بهجای رویداد واقعی ،ارزیابی مثبت

کنارهگیری بیانگر اجتناب از مسئله ،اجتناب از صحبت کردن و

مجدد 12یا اندیشیدن به معنای مثبت یک رویداد از لحاظ تحول

فاصله گرفتن از موقعیتهای متعارض است و متابعت بر پذیرش

فردی ،کماهمیت شماری 13یا افکار کاهشدهنده اهمیت 14یک

راهحل فرد دیگر بدون بیان ابرازورزی مواضع فردی خود اشاره

رویداد منفی هنگام مقایسه با رویدادهای دیگر ،فاجعهنمایی 15یا
وحشت16

برنامهریزی11

یا اندیشیدن به

دارد .در این سیاهه ،مشارکتکنندگان به هر مادّه روی یک طیف

تمرکز صرف بر

پنج درجهای از «هرگز» تا «همیشه» پاسخ میدهند .در پژوهش

دیگرسرزنشگری17

برانجی ،دارن ،والک و میوس ( )2009مقادیر آلفای کرونباخ

رویارویی با یک رویداد آسیبزا است .در این پرسشنامه،

سیاهه سبک حل تعارض نوجوانان در تعامل با پدر بین  0/72تا

مشارکتکنندگان به هر مادّه روی یک طیف پنج درجهای از

 0/90و در تعامل با مادر بین  0/65تا  0/86بهدست آمد .در

هرگز ( )1تا همیشه ( )5پاسخ میدهند .در پژوهشهای بسیاری،

پژوهش کارداک ( ،)1994نتایج تحلیل عاملی سیاهه سبک حل

ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه نظمجویی شناختی هیجان

تعارض ،بهطور تجربی ،با تکرار ساختار چهارعاملی سبکهای

آزمون و تأیید شده است (جرمان ،وندرلیندن ،دآکرمونت و

حل تعارض شامل حل مسئله مثبت ،مشغولیت ناشی از تعارض،

زرماتن2006 ،؛ دآکرمونت و وندرلیندن2007 ،؛ عبدی ،تابان و

کنارهگیری از تعارض و متابعت ،بهطور تجربی از روایی عاملی

قائمیان2012 ،؛ گارنفسکی و کرایج .)2006 ،در پژوهش

این ابزار حمایت کرد .در پژوهش خدایی و دیگران ()1395

حسینآبادی و شکری ( )1394که با هدف توسعه و آزمون

ضرایب همسانی درونی سبکهای حل تعارض شامل حل مسئله

روانسنجی نسخه کوتاه پرسشنامه نظمجویی شناختی هیجان

مثبت ،مشغولیت ناشی از تعارض ،کنارهگیری از تعارض و متابعت

در دانشجویان دختر و پسر ایرانی انجام شد ،همسو با منطق

به ترتیب برابر با  0/73 ،0/80 ،0/79و  0/70بهدست آمد .در

پیشنهادی گارنفسکی و کرایج ( ،)2006نتایج تحلیل عاملی

این پژوهش نیز ،ضرایب همسانی درونی سبکهای حل تعارض

تأییدی نشان داد که نسخه  18مادّهای پرسشنامه نظمجویی

شامل حل مسئله مثبت ،مشغولیت ناشی از تعارض ،کنارهگیری

شناختی هیجان با  9مقیاس خودسرزنشگری ،پذیرش،

positiveResolution
reappraisal Styles
1. 12.
Conflict
13. putting
into perspective
Inventory
)(CRSI
14. seriousness
2. positive
problem solving
15. catastrophizing
3. conflict
engagement
16. terror
4. withdrawal
17. other-blame
5. compliance

حاصل از یک رویداد منفی و

یا افکار مبتنی بر سرزنش دیگران در

1.
)Styles Inventory (CRSI
)(CERQ-SF
12.Conflict
positiveResolution
reappraisal
6.CognitiveEmotionRegu
)lationQuestionnaire(CERQ-SF
2.
solving
13.positive
putting problem
into perspective
7. self-blame 7. self-blame
3.
engagement
14.conflict
seriousness
8. acceptance 8. acceptance
4.
15.withdrawal
catastrophizing
9. rumination 9. rumination
5.
10. positive Refocusing
16.compliance
terror
10. positive Refocusing
6.
Emotion Regulation Questionnaire
refocus on planning
17.Cognitive
other-blame
11. refocus on11.
planning

امید شکری ،حسین پورشهریار

دگرسرزنشگری ،نشخوارگری ،فاجعهنمایی ،تمرکز مثبت مجدد،

سپس ،برای مشارکتکنندگان گروه آزمایش به مدت  10هفته

تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مثبت مجدد و

و هر هفته  2ساعت ،مهارتهای مختلف «برنامه غنیسازی

کماهمیتشماری ،برازش مطلوبی با دادهها نشان داد .در این

مهارتهای رابطه بینفردی» ارائه شد (جدول  .)1پس از اتمام

پژوهش نیز ،ضرایب همسانی درونی مقیاسهای خودسرزنشگری،

جلسات ،اندازههای پسآزمون اول در دو گروه آزمایش و کنترل

پذیرش ،دگرسرزنشگری ،نشخوارگری ،فاجعهنمایی ،تمرکز

جمعآوری شد .در نهایت ،پس از گذشت  2ماه ،بهمنظور آزمون

مثبت مجدد ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مثبت مجدد و

ماندگاری اثر برنامه آموزشی ،مجدداً در مرحله پیگیری از دو

کماهمیتشماری به ترتیب برابر با ،0/70 ،0/74 ،0/71 ،0/70

گروه اندازههای مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش جمعآوری

 0/76 ،0/74 ،0/65 ،0/69و  0/66بهدست آمد.

شد .در نهایت ،با هدف رعایت اخالق در پژوهش ،پس از

از شش زیرمقیاس پذیرش خود ،تسلط محیطی ،رابطة مثبت با

منتخب در پنج جلسه به مشارکتکنندگان گروه کنترل که در

دیگران ،هدفمندی در زندگی ،رشد شخصی و استقالل تشکیل

فهرست انتظار قرار داشتند نیز ارائه شد .محتوای برنامه منتخب

شده است .ریف ( )1989نسخههای متفاوت  54 ،18و  84مادّهای

در جدول  1نشان میدهد که مجموعه تالشهای نظامدار با

مقیاس بهزیستی روانشناختی را توسعه داد .در این پژوهش ،برای

هدف تجهیز خزانه مهارتهای مقابلهای افراد در دو بُعد کلی

اندازهگیری رابطه مثبت با دیگران از نسخه  14مادّهای مقیاس

مهارتهای شناختی و مهارتهای اجتماعی خالصه میشود .در

روابط مثبت با دیگران استفاده شد .هر مادّه این مقیاس روی یک

بُعد شناختی ،با توجه به نقش تفسیری اسنادهای علّی و الگوی

طیف لیکرت  6درجهای از کامالً مخالف ( )1تا کامالً موافق ()6

ارجح ارزیابیهای شناختی افراد در پیشبینی سطح

نمرهگذاری میشود .در پژوهش ریف ( )1989ضریب همسانی

سازشیافتگی اجتماعی و هیجانی آنها در مدل تجدیدنظرشده

درونی مقیاس روابط مثبت با دیگران  0/79به دست آمد .افزون

کرک و داج ،بهمنظور شناخت باورها و افکار ناکارآمد و تالش

بر آن ،نتایج پژوهش ریف ( )1995 ،1989شواهدی را در دفاع از

برای جایگزینی اسنادهای انطباقی بهجای اسنادهای بدکارکرد،

ساختار شش عاملی نسخههای مختلف مقیاس بهزیستی

مدل تفکر رخدادهای انگیزاننده ،2باورها ،3پیامدها ،4مجادله 5با

روانشناختی فراهم کرد .در پژوهش شکری و دیگران (،)1387

خود و انرژیدهندگی به افراد آموزش داده میشود (جلسههای1

ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس روابط مثبت با دیگران برابر با

تا  .)3در ادامه ،در بُعد اجتماعی برنامه بازآموزی اسنادی با هدف

 0/74گزارش شد .در این پژوهش ،ضریب آلفای کرونباخ برای

غنیسازی مهارتهای رابطه بینفردی در افراد ،مهارتهای

مقیاس روابط مثبت با دیگران برابر با  0/78بهدست آمد.

رابطه بینفردی مهم شامل بهموابستگی در روابط ،6ادراک مثبت

پس انتخاب مشارکتکنندگان و انتصاب تصادفی آنها به

از دیگران ،7احساسهای مثبت نسبت به دیگران ،8اهداف

گروههای کنترل و آزمایش ،در مرحله پیشآزمون بهمنظور

بردـبرد ،9مهارتهای مدیریت همیارانه موقعیتهای

متعارض10

کنترل آماری تفاوتهای فردی آنها در متغیرهای اسنادهای

و مهارتهای تعامل بینفردی 11به افراد آموزش داده میشود.

علّی ،راهبردهای حل موقعیتهای متعارض ،راهبردهای

در بخش پایانی مهارتهای تعامل بینفردی ،آموزش

نظمجویی شناختی هیجان و ادراک از روابط مثبت با دیگران،

مهارتهای حل مسئله اجتماعی ،12آموزش ظرفیت نمایش

قبل از ارائه بسته آموزشی برای گروه آزمایشی ،واحدهای

رفتارهای ابرازورزی و آموزش مهارت مذاکره 13بهطور مشخص

آزمایشی در هر دو گروه به ابزارهای سنجش مختلف پاسخ دادند.

مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت (جلسههای  4تا .)10

10. collaborative
management
1. Positiveconflict
Relationships
with
)skills Others Scale (PROS
11. interpersonal
communication
skills
2. activating
events
12. social
problem solving skills
3. beliefs
13. negotiation
4. consequences

5. disputing
5. disputing
6. interdependence
in relationships
6.interdependenceinrelationships
7. positive
perception
of others
7. positive
perception
of others
8. positive
feelings
forfor
others
8. positive
feelings
others
9. win-win
goals
in relations
9. win-win
goals
in relations

1.
Relationships with
Others
10.Positive
collaborative
conflict
Scale
(PROS)skills
management
2.
events skills
11.activating
interpersonalcommunication
3.
12.beliefs
social problem solving skills
4.
13.consequences
negotiation
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اثربخشی برنامه آموزشی غنیسازی مهارتهای رابطه بینفردی بر اسنادهای علّی ،راهبردهای حل تعارضهای بینفردی ،مهارتهای مقابله شناختی و ادراک از روابط مثبت با دیگران
جدول 1
فهرست محتوایی برنامه غنیسازی مهارتهای رابطه بینفردی بر اساس مدل تجدید نظرشده کرک و داج ()1994
جلسه

اول

هدفها

آشنایی اعضا با یکدیگر و مدرس و تشریح برنامه غنیسازی مهارتهای اجرای پیشآزمون ،مرور کوتاه زیربنای نظری برنامه بازآموزی اسنادی
رابطه بینفردی

دوم

فعالیتها

با تأکید بر مدل تجدید نظر شده کرک و داج

آموزش الگوی رابطه بین حالتهایهیجانی در پیرویارویی با رخدادهای ارائه چندین سناریوی دربردارنده یک اتفاق ناراحتکننده ،پیامدهای
منفی با نظام باورهای فرد بر اساس مدل پیشنهادی الیس و ارزیابی مواجهه با این رویدادها و باورهای زیربنایی این پیامدها .همچنین،
الگوی اسنادی افراد در مواجهه با رویدادهای ناخوشایند

تعریف مفهوم اسناد ـخوشبینی در برابر بدبینیـ تبیین رویدادها براساس
الگوی الیس (مدل تفکر .)ABCDE

سوم

مجادله و مقابله با نگرشها و باورهای فاجعهپندارانه

چهارم

آموزش مهارت رابطه بینفردی بهموابستگی در روابط

پنجم

آموزش مهارت ادراکهای مثبت نسبت به دیگران

ششم

آموزش مهارت احساسهای مثبت نسبت به دیگران

هفتم

آموزش انتخاب اهداف بردـبرد در روابط

هشتم

آموزش مهارتهای مدیریت تعارض همیارانه

نهم

آموزش مهارتهای حل مسئله

دهم

آموزش مهارتهای تعامل بینفردی (ابرازورزی و مذاکره)

مشارکتکنندگان به کمک چهار اصل -1 :گردآوری شواهد  -2مطرح
کردن تفسیرهای جایگزین  -3اجتناب از فاجعهپنداری  -4تدوین
نقشهی حمله ،فن مجادله با افکار منفی را میآموزند.
غنیسازی روابط بینفردی با تأکید بر دو عنصر مفهومی «انسجام» یا
پیوند هیجانی دو فرد با یکدیگر و «سازشیافتگی» یا توانایی افراد برای
تغییر در پاسخ خود نسبت به دیگری برای دستیابی به تعادل.
غنیسازی روابط بینفردی با تأکید بر «ادراک برابرنگرانه»« ،بازشناسی
نیرومندها»« ،پذیرش و احترام» و در نهایت «تصدیق تفاوتها».
غنیسازی روابط بین فردی نیازمند آن است که احساسات افراد نسبت
به دیگران به کمک ویژگیهایی مانند «گرم بودن»« ،انسانی بودن» و
«همدلی» مشخص شود.
غنیسازی روابط بینفردی با تأکید بر تمایز در تبعات انتخاب یکی از
سه گزینه هدف بردـباخت ،هدف باختـبرد و در نهایت هدف بردـبرد.
غنیسازی روابط بینفردی با تأکید بر پیامدهای متفاوت راهبردهای
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اجتنابی و پرخاشگرانه.
برای دستیابی به حل موفقیتآمیز و کارآمد مسائل پنج مرحله -1 :درنگ
کردن و اندیشیدن  -2از دیدگاه دیگران به امور نگریستن  -3تعیین
اهداف  -4انتخاب شیوهای برای عمل پس از تعیین موارد مثبت و منفی
 -5آزمون اثربخشی راه حل انتخابی.
آموزش ابرازورزی با تأکید بر  -1توصیف وقایع عینی  -2بیان
احساسها -3خواستار تغییر اختصاصی و مختصر  -4بررسی تاثیر تغییر
بر نحوه احساس و آموزش مذاکره با تأکید بر  -1مشخصسازی یک
خواست منطقی و دستنیافتنی  -2به زبانآودن خواست منطقی -3
توجه به خواستهای طرف مقابل  -4تالش برای رسیدن به توافق -5
تدوام مذاکره تا دستیابی به توافق .اجرای پسآزمون.

یافتهها
جدول  2اندازههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد مربوط

به اسنادهای علّی مثبت و منفی را در گروههای آزمایش و کنترل
در مقاطع زمانی پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نشان میدهد.

امید شکری ،حسین پورشهریار
جدول 2
میانگین و انحراف استاندارد اسنادهای علّی مثبت و منفی در گروههای آزمایش و کنترل
متغیر

مرحله

اسناد درونی /بیرونی مثبت پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
اسناد پایدار /ناپایدار مثبت پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
اسناد فراگیر /ویژه مثبت

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

اسناد درونی /بیرونی منفی پیشآزمون
پسآزمون

اسناد پایدار /ناپایدار منفی پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
اسناد فراگیر /خاص منفی پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

گروه

M

SD

آزمایش

30/41

3/74

کنترل

30/54

3/59

آزمایش

32/43

3/67

جدول 3

کنترل

30/34

3/66

میانگین و انحراف استاندارد راهبردهای حل تعارض و ادراک از روابط مثبت با دیگران

آزمایش

32/72

3/55

در گروههای آزمایش و کنترل در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری برای مادران

کنترل

30/56

3/51

آزمایش

28/25

3/53

M

SD

پیشآزمون آزمایش

8/52

3/87

کنترل

28/31

3/33

کنترل

8/80

2/86

آزمایش

30/56

3/46

پسآزمون آزمایش

6/44

2/73

کنترل

28/35

3/41

کنترل

8/78

2/69

آزمایش

30/21

3/32

آزمایش

6/67

2/82

کنترل

28/34

3/29

کنترل

8/84

2/62

آزمایش

27/78

3/33

پیشآزمون آزمایش

14/08

2/77

کنترل

27/67

3/41

کنترل

14/21

2/65

آزمایش

29/98

3/48

پسآزمون آزمایش

16/20

3/71

کنترل

27/75

3/53

کنترل

14/16

2/88

آزمایش

29/89

3/34

آزمایش

16/35

2/87

کنترل

27/65

3/38

کنترل

14/16

2/71

آزمایش

26/23

3/31

پیشآزمون آزمایش

8/36

2/45

کنترل

26/38

3/42

کنترل

8/35

2/87

آزمایش

24/01

3/50

پسآزمون آزمایش

6/64

2/25

کنترل

26/96

3/43

کنترل

8/28

2/81

آزمایش

24/38

3/23

آزمایش

6/34

2/53

کنترل

26/39

3/51

کنترل

8/20

2/67

آزمایش

26/12

3/23

پیشآزمون آزمایش

10/68

2/45

کنترل

26/40

3/24

کنترل

10/45

2/70

آزمایش

24/50

3/28

پسآزمون آزمایش

8/52

2/49

کنترل

26/32

3/56

کنترل

11/84

2/68

آزمایش

24/39

3/46

آزمایش

8/08

2/48

کنترل

26/65

3/31

کنترل

10/92

2/69

آزمایش

22/32

3/39

ادراک از روابط مثبت با دیگران پیشآزمون آزمایش

51/43

3/45

کنترل

22/52

3/21

کنترل

51/45

3/70

آزمایش

24/72

3/28

پسآزمون آزمایش

53/69

3/49

کنترل

22/76

3/31

کنترل

51/34

3/68

آزمایش

22/89

3/60

آزمایش

54/08

3/48

کنترل

24/65

3/41

کنترل

51/56

3/69

متغیر

مشغولیت ناشی از تعارض

مرحله

پیگیری
حل مسئله مثبت

پیگیری
متابعت

پیگیری
کنارهگیری از تعارض

پیگیری

پیگیری

گروه
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پیگیری

جدول  3اندازههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد
مربوط به راهبردهای انطباقی و غیرانطباقی حل تعارضهای
بینفردی را در گروههای آزمایش و کنترل در مقاطع زمانی
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نشان میدهد.
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جدول  4اندازههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد
مربوط به راهبردهای انطباقی و غیرانطباقی نظمجویی شناختی

هیجان را در گروههای آزمایش و کنترل در مقاطع زمانی
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نشان میدهد.

جدول 4
میانگین و انحراف استاندارد راهبردهای مقابله شناختی در گروههای آزمایش و کنترل
متغیر

خودسرزنشگری

مرحله

گروه

M

SD

پیشآزمون

آزمایش

6/49

1/11

کنترل

6/65

1/17

آزمایش

4/80

1/84

کنترل

6/76

1/51

آزمایش

4/88

1/32

کنترل

6/89

1/34

آزمایش

7/72

1/37

کنترل

7/63

1/29

آزمایش

5/80

1/35

کنترل

7/57

1/28

آزمایش

5/74

1/31

کنترل

7/59

1/45

آزمایش

4/65

1/72

کنترل

4/70

1/76

آزمایش

2/49

1/33

کنترل

4/52

1/67

آزمایش

2/50

1/92

کنترل

4/51

1/89

آزمایش

4/95

1/25

کنترل

4/83

1/67

آزمایش

6/64

1/52

کنترل

4/96

1/64

آزمایش

6/39

1/05

کنترل

4/96

1/34

آزمایش

6/32

1/21

کنترل

6/22

1/61

آزمایش

8/96

1/39

پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون

نشخوارگری ذهنی

پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون

فاجعهسازی

پسآزمون
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پیگیری
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پیشآزمون
دگرسرزنشگری

پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون

پذیرش

پسآزمون

متغیر

مرحله

پیگیری
پیشآزمون
تمرکز مثبت مجدد

پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون

برنامهریزی مجدد

پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون

ارزیابی مثبت مجدد

پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون

پذیرش دیدگاه

پسآزمون
پیگیری

گروه

M

SD

کنترل

6/31

1/48

آزمایش

8/91

1/66

کنترل

6/21

1/59

آزمایش

5/20

1/23

کنترل

5/34

1/33

آزمایش

7/78

1/40

کنترل

5/44

1/32

آزمایش

7/57

1/31

کنترل

5/39

1/24

آزمایش

7/50

1/46

کنترل

7/56

1/54

آزمایش

10/02

1/65

کنترل

7/62

1/65

آزمایش

9/89

1/87

کنترل

7/42

1/45

آزمایش

7/56

1/45

کنترل

7/61

1/29

آزمایش

9/64

1/25

کنترل

7/71

1/34

آزمایش

9/61

1/32

کنترل

7/52

1/41

آزمایش

5/58

1/19

کنترل

5/56

1/31

آزمایش

7/92

1/29

کنترل

5/67

1/21

آزمایش

8/06

1/23

کنترل

5/61

1/27

در این بخش بهمنظور تعیین اثر گروه بر اندازههای

نظمجویی شناختی هیجان و ادراک از روابط مثبت با دیگران در

پسآزمون و پیگیری ،پس از تفکیک سهم اندازههای جمعآوری

کوتاهمدت و بلندمدت ،از چند طرح تحلیل کواریانس چندمتغیری

شده پیشآزمون برای اسنادهای علّی مثبت و منفی ،راهبردهای

و یک طرح تحلیل کواریانس تکمتغیری استفاده شد.

حل تعارضهای بینفردی ،راهبردهای انطباقی و غیرانطباقی

قبل از بهکارگیری تحلیل کواریانس ،برای طرح تحلیل

امید شکری ،حسین پورشهریار

کواریانس ،مفروضههای خطی بودن رابطه بین همپراش و متغیر

اسنادهای علّی مثبت در کوتاهمدت و بلندمدت بهطور معناداری از

برآمد 1و همگنی شیبهای رگرسیونی 2آزمون و تأیید شدند.

لحاظ آماری در تفکیک سطوح متغیر مستقل مؤثر بودهاند.

افزون بر آن ،قبل از بهکارگیری طرحهای تحلیل کواریانس
چندمتغیری ،مفروضههای آزمون امباکس برای تعیین همگنی

جدول 5

ماتریسهای کواریانس 3و آزمون لون برای تعیین همگنی

نتایج اثرات بینگروهی اسنادهای علّی مثبت در مرحله پسآزمون و پیگیری
متغیر

F

2

اسناد درونی /بیرونی

12/98

0/16

هر یک از ابعاد اسنادهای علّی مثبت شامل درونی /بیرونی

اسناد پایدار /ناپایدار

19/37

0/22

اسناد فراگیر /ویژه

16/35

0/20

( 70(=0/16 ،P=0/69و  ،)F)1پایدار /ناپایدار ( 70(=0/36 ،P=0/45و )F)1

اسناد درونی /بیرونی

12/61

0/16

اسناد پایدار /ناپایدار

19/20

0/21

اسناد فراگیر /ویژه

16/50

0/20

مرحله

واریانسهای خطا 4آزمون و تأیید شدند.
در این بخش ،نتایج مربوط به آزمون لون در کوتاهمدت برای

و فراگیر /ویژه ( 70(=0/49 ،P=0/41و  )F)1و در بلندمدت برای

پسآزمون

پیگیری

هر یک از ابعاد اسنادهای علّی مثبت شامل درونی /بیرونی

*P < 0/01

( 70(=0/20 ،P=0/67و  ،)F)1پایدار /ناپایدار ( 70(=0/41 ،P=0/43و )F)1
و فراگیر /ویژه ( 70(=0/55 ،P=0/43و  )F)1نشان داد که مفروضه
همگنی واریانسهای خطا برقرار است .همچنین ،نتایج آزمون

در این بخش ،نتایج مربوط به آزمون لون در کوتاهمدت برای

امباکس برای تعیین همگنی ماتریسهای کواریانس نشان داد

هر یک از ابعاد اسنادهای علّی منفی شامل درونی /بیرونی

که مفروضه همگنی ماتریسهای کواریانس در کوتاهمدت

( 70(=1/44 ،P=0/22و  ،)F)1پایدار /ناپایدار ( 70(=1/65 ،P=0/20و )F)1

( ،P=0/66امباکس= 31058/08(=0/69 ،4/36و  )F)6و بلندمدت

و فراگیر /ویژه ( 70(=2/08 ،P=0/16و  )F)1و در بلندمدت برای

برقرار است ( ،P=0/76امباکس= 31058/08(=0/53 ،3/20و .)F)6

هر یک از ابعاد اسنادهای علّی منفی شامل درونی /بیرونی

تعیین اثر گروه بر ترکیب خطی اسنادهای علّی مثبت (درونی/

و فراگیر /ویژه ( 70(=2/05 ،P=0/14و  )F)1نشان داد که مفروضه

بیرونی ،پایدار /ناپایدار و فراگیر /ویژه) در دانشجویان در

همگنی واریانسهای خطا برقرار است .همچنین ،نتایج آزمون

کوتاهمدت و بلندمدت نشان داد که اثر عامل گروه بر ترکیب

امباکس برای تعیین همگنی ماتریسهای کواریانس نشان داد

خطی اسنادهای علّی مثبت در دانشجویان در کوتاهمدت

که مفروضه همگنی ماتریسهای کواریانس در کوتاهمدت

( ،P<0/05 ،2=0/46ویلکز الندا= 65(=18/44 ،0/55و  )F)3و

( ،P=0/72امباکس= 31058/08(=0/62 ،3/90و  )F)6و بلندمدت

بلندمدت ( ،P<0/05 ،2=0/45ویلکز الندا= 65(=17/89 ،0/57و )F)3

برقرار است ( ،P=0/76امباکس= 31058/08(=0/60 ،3/34و .)F)6

از لحاظ آماری معنادار است .در بخش اول ،خروجی تحلیل کواریانس

در بخش دوم ،نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری برای

چندمتغیری ،معناداری آماری تأثیر عامل گروه بر اسنادهای علّی مثبت

تعیین اثر گروه بر ترکیب خطی اسنادهای علّی منفی (درونی/

بیانگر آن است که متغیر برآمد جدید ـمنظور ترکیب خطی متغیرهای

بیرونی ،پایدار /ناپایدار و فراگیر /ویژه) در دانشجویان در

برآمدـ در تفکیک سطوح متغیر مستقل اثرگذار است .بنابراین ،بر

کوتاهمدت و بلندمدت نشان داد که اثر عامل گروه بر ترکیب

اساس بخش دوم خروجی تحلیل کواریانس چندمتغیری پاسخ به این

خطی اسنادهای علّی منفی در دانشجویان در کوتاهمدت

مادّه که کدامیک از متغیرهای وابسته در تفکیک سطوح متغیر مستقل
مؤثر بودهاند ،اهمیت مییابد .نتایج جدول  5نشان میدهد که
4. Levene's
test of
equality of error
1. outcome
variable
variance
2. homogeneity of regression

(،2=0/33
بلندمدت

 ،P<0/05ویلکز الندا= 65(=10/76 ،0/67و  )F)3و

(،2=0/31

 ،P<0/05ویلکز الندا= 65(=9/90 ،0/70و )F)3

3. Box's
of equality
3. test
Box's
test ofof covariance
equality of
matrices
covariance matrices

1.
4. outcome
Levene'svariable
test of equality of
2.
homogeneity
error
variance of regression
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در بخش اول ،نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری برای

( 70(=1/55 ،P=0/20و  ،)F)1پایدار /ناپایدار ( 70(=1/23 ،P=0/42و )F)1
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از لحاظ آماری معنادار است .در بخش اول ،خروجی تحلیل

در بخش سوم ،نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری برای

کواریانس چندمتغیری ،معناداری آماری تأثیر عامل گروه بر

تعیین اثر گروه بر ترکیب خطی راهبردهای غیرانطباقی

اسنادهای علّی منفی بیانگر آن است که متغیر برآمد جدید

نظمجویی

خودسرزنشگری،

ـمنظور ترکیب خطی متغیرهای برآمدـ در تفکیک سطوح متغیر

نشخوارگری ذهنی ،فاجعهسازی و دگرسرزنشگری در

مستقل اثرگذار است .بنابراین ،بر اساس بخش دوم خروجی

دانشجویان در کوتاهمدت و بلندمدت نشان داد که اثر عامل گروه

تحلیل کواریانس چندمتغیری پاسخ به این سوال که کدامیک از

بر ترکیب خطی راهبردهای غیرانطباقی نظمجویی شناختی

متغیرهای وابسته در تفکیک سطوح متغیر مستقل مؤثر بودهاند،

هیجان در دانشجویان در کوتاهمدت (،P<0/05 ،2=0/41

اهمیت مییابد .نتایج جدول  6نشان میدهد که اسنادهای علّی

ویلکز الندا= 63(=11/14 ،0/59و  )F)4و بلندمدت (،2=0/37

منفی در کوتاهمدت و بلندمدت بهطور معناداری از لحاظ آماری

 ،P<0/05ویلکز الندا= 63(=10/05 ،0/64و  )F)4از لحاظ آماری

در تفکیک سطوح متغیر مستقل مؤثر بودهاند.

معنادار است .در بخش اول ،خروجی تحلیل کواریانس

شناختی

هیجان

شامل

چندمتغیری ،معناداری آماری تاثیر عامل گروه بر راهبردهای
جدول 6
نتایج اثرات بینگروهی اسنادهای علّی منفی در مرحله پسآزمون و پیگیری

پیگیری

برآمد جدید ـمنظور ترکیب خطی متغیرهای برآمدـ در تفکیک

متغیر

F

2

اسناد درونی /بیرونی

8/44

0/19

اسناد پایدار /ناپایدار

13/31

0/25

اسناد فراگیر /ویژه

9/57

0/21

کدامیک از متغیرهای وابسته در تفکیک سطوح متغیر مستقل

اسناد درونی /بیرونی

8/61

0/19

مؤثر بودهاند اهمیت مییابد .نتایج جدول  7نشان میدهد که

اسناد پایدار /ناپایدار

13/20

0/25

اسناد فراگیر /ویژه

9/50

0/20

راهبردهای غیرانطباقی نظمجویی شناختی هیجان در کوتاهمدت

مرحله

پسآزمون

غیرانطباقی نظمجویی شناختی هیجان بیانگر آن است که متغیر

*P < 0/01

سطوح متغیر مستقل اثرگذار است .بنابراین ،بر اساس بخش دوم
خروجی تحلیل کواریانس چندمتغیری پاسخ به این سوال که

و بلندمدت بهطور معناداری از لحاظ آماری در تفکیک سطوح
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متغیر مستقل مؤثر بودهاند.
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در این بخش ،نتایج مربوط به آزمون لون در کوتاهمدت برای
هر یک از راهبردهای مقابله غیرانطباقی شامل خودسرزنشگری
 ،)F)1نشخوارگری ذهنی (،P=0/51

(،P=0/67

 70(=0/19و

 70(=0/44و

 ،)F)1فاجعهسازی (،P=0/85

جدول 7
نتایج اثرات بینگروهی راهبردهای غیرانطباقی نظمجویی شناختی هیجان در
مرحله پسآزمون و پیگیری
متغیر

F

2

خودسرزنشگری

5/94

0/12

نشخوارگری ذهنی

8/01

0/15

فاجعهسازی

6/91

0/14

 ،)F)1نشخوارگری ذهنی (،P=0/54

دگرسرزنشگری

7/04

0/14

 )F)1و

خودسرزنشگری

5/65

0/12

نشخوارگری ذهنی

8/59

0/15

فاجعهسازی

6/60

0/14

دگرسرزنشگری

7/57

0/14

 70(=0/04و

 )F)1و

مرحله

دگرسرزنشگری ( 70(=0/17 ،P=0/68و  )F)1و در بلندمدت برای
هر یک از راهبردهای مقابله غیرانطباقی شامل خودسرزنشگری
(،P=0/71

 70(=0/16و

 70(=0/43و

 ،)F)1فاجعهسازی (،P=0/79

دگرسرزنشگری (،P=0/69

 70(=0/16و

 70(=0/08و

 )F)1نشان داد که

مفروضه همگنی واریانسهای خطا برقرار است .همچنین ،نتایج
آزمون امباکس برای تعیین همگنی ماتریسهای کواریانس نشان

پسآزمون

پیگیری

*P < 0/01

داد که مفروضه همگنی ماتریسهای کواریانس در کوتاهمدت

در این بخش ،نتایج مربوط به آزمون لون در کوتاهمدت برای

( ،P=0/80امباکس= 20903/14(=0/44 ،6/84و  )F)10و بلندمدت

هر یک از راهبردهای مقابله انطباقی شامل پذیرش (،P=0/26

برقرار است ( ،P=0/87امباکس= 20903/13(=0/53 ،5/71و .)F)10

 70(=1/30و  ،)F)1تمرکز مثبت مجدد ( 70( =0/72 ،P=0/40و ،)F)1

امید شکری ،حسین پورشهریار

برنامهریزی مجدد ( 70(=0/04 ،P=0/97و  ،)F)1ارزیابی مثبت

جدول 8

مجدد ( 70(=0/59 ،P=0/48و  )F)1و پذیرش دیدگاه (،P=0/91

نتایج اثرات بینگروهی راهبردهای انطباقی مقابله شناختی در مرحله پسآزمون

 70(=0/02و  )F)1و در بلندمدت برای هر یک از راهبردهای
مقابله انطباقی شامل پذیرش (،P=0/17

 70(=1/05و

،)F) 1

و پیگیری

مجدد (،P=0/85
(،P=0/51

 70(=0/08و

 70(=0/44و

پسآزمون

 )F)1و پذیرش دیدگاه (،P=0/69

 70(=0/18و  )F)1نشان داد که مفروضه همگنی واریانسهای
خطا برقرار است .همچنین ،نتایج آزمون امباکس برای تعیین
همگنی ماتریس های کواریانس نشان داد که مفروضه همگنی
ماتریسهای کواریانس در کوتاهمدت ( ،P=0/13امباکس=،23/67
 9276/63(=1/40و

 )F)15و بلندمدت برقرار است (،P=0/87

پذیرش

21/39

0/25

تمرکز مثبت مجدد

25/20

0/28

برنامهریزی مجدد

9/89

0/13

ارزیابی مثبت مجدد

13/75

0/17

پذیرش دیدگاه

22/74

0/26

پذیرش

21/15

0/25

تمرکز مثبت مجدد

24/67

0/28

برنامهریزی مجدد

9/91

0/13

ارزیابی مثبت مجدد

12/55

0/16

پذیرش دیدگاه

22/64

0/26

مرحله

تمرکز مثبت مجدد ( 70(=0/59 ،P=0/48و  ،)F)1برنامهریزی
 ،)F)1ارزیابی مثبت مجدد

متغیر

F

2

پیگیری

*P < 0/01

امباکس= 9276/13(=1/53 ،23/71و .)F)15
در این بخش ،نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری برای
شناختی هیجان شامل پذیرش ،برنامهریزی مجدد ،تمرکز مثبت

هر یک از راهبردهای حل تعارضهای بینفردی شامل

مجدد ،ارزیابی مثبت مجدد ،پذیرش دیدگاه در دانشجویان در

مشغولیت ناشی از تعارض ( 70(=0/75 ،P=0/43و  ،)F)1حل

کوتاهمدت و بلندمدت نشان داد که اثر عامل گروه بر ترکیب

مسئله مثبت ( 70(=0/65 ،P=0/56و  ،)F)1متابعت (،P=0/97

خطی راهبردهای انطباقی مقابله شناختی در دانشجویان در

 70(=0/04و  )F)1و کنارهگیری از تعارض ( 70(=0/22 ،P=0/74و )F)1

کوتاهمدت ( ،P<0/05 ،2=0/53ویلکز الندا= 62(=14/18 ،0/48و )F)5

و در بلندمدت برای هر یک از راهبردهای حل تعارضهای بینفردی

و بلندمدت ( ،P<0/05 ،2=0/50ویلکز الندا= 62(=13/70 ،0/53و )F)5

شامل مشغولیت ناشی از تعارض ( 70(=0/30 ،P=0/65و  ،)F)1حل

از لحاظ آماری معنادار است .در بخش اول ،خروجی تحلیل

مسئله مثبت ( 70(=0/72 ،P=0/40و  ،)F)1متابعت (،P=0/89

کواریانس چندمتغیری ،معناداری آماری تأثیر عامل گروه بر

 70(=0/10و  )F)1و کنارهگیری از تعارض ( 70(=0/22 ،P=0/79و )F)1

راهبردهای انطباقی نظمجویی شناختی هیجان شامل پذیرش،

نشان داد که مفروضه همگنی واریانسهای خطا برقرار است.

برنامهریزی مجدد ،تمرکز مثبت مجدد ،ارزیابی مثبت مجدد و

همچنین ،نتایج آزمون امباکس برای تعیین همگنی ماتریسهای

پذیرش دیدگاه بیانگر آن است که متغیر برآمد جدید ـمنظور

کواریانس نشان داد که مفروضه همگنی ماتریسهای کواریانس

ترکیب خطی متغیرهای برآمدـ در تفکیک سطوح متغیر مستقل

در کوتاهمدت ( ،P=0/89امباکس= 20903/14(=0/50 ،5/29و )F)10

اثرگذار است .بنابراین ،بر اساس بخش دوم خروجی تحلیل

و بلندمدت برقرار است ( ،P=0/86امباکس=،5/34

کواریانس چندمتغیری پاسخ به این سوال که کدامیک از

 20903/14(=0/53و .)F)10

متغیرهای وابسته در تفکیک سطوح متغیر مستقل مؤثر بودهاند

در بخش چهارم ،نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری برای

اهمیت مییابد .نتایج جدول  8نشان میدهد که در کوتاهمدت و

تعیین اثر گروه بر ترکیب خطی راهبردهای حل تعارض دانشجویان

بلندمدت راهبردهای انطباقی نظمجویی شناختی هیجان بهطور

در کوتاهمدت و بلندمدت نشان داد که اثر عامل گروه بر ترکیب

معناداری از لحاظ آماری در تفکیک سطوح متغیر مستقل مؤثر

خطی راهبردهای مشغولیت ناشی از تعارض ،حل مسئله مثبت،

بودهاند.

متابعت و کنارهگیری از تعارض در دانشجویان در کوتاهمدت
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تعیین اثر گروه بر ترکیب خطی راهبردهای انطباقی نظمجویی

در این بخش ،نتایج مربوط به آزمون لون در کوتاهمدت برای
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( ،P<0/05 ،2=0/35ویلکز الندا= 63(=8/65 ،0/65و  )F)4و

بخش ،نتایج مربوط به آزمون لون در کوتاهمدت (،P=0/61

بلندمدت ( ،P<0/05 ،2=0/32ویلکز الندا= 63(=8/16 ،0/69و )F)4

 70(=0/26و  )F)1و بلندمدت برای نمره کلی ادراک از روابط مثبت

از لحاظ آماری معنادار است .در بخش اول خروجی تحلیل

با دیگران ( 70(=0/32 ،P=0/56و  )F)1نشان داد که مفروضه

کواریانس چندمتغیری ،معناداری آماری تأثیر عامل گروه بر

همگنی واریانسهای خطا در کوتاهمدت و بلندمدت برقرار بود.

ترکیب خطی راهبردهای حل تعارض نشان میدهد که متغیر
برآمد جدید ـمنظور ترکیب خطی متغیرهای برآمدـ در تفکیک

بحث

سطوح متغیر مستقل اثرگذار است .بنابراین ،بر اساس بخش دوم

این پژوهش با هدف آزمون اثربخشی برنامه آموزشی

خروجی تحلیل کواریانس چندمتغیری پاسخ به این سوال که

غنیسازی مهارتهای روابط بینفردی بر اسنادهای علّی،

کدامیک از متغیرهای وابسته در تفکیک سطوح متغیر مستقل

راهبردهای حل تعارضهای بینفردی ،راهبردهای نظمجویی

مؤثر بودهاند اهمیت مییابد .نتایج جدول  9نشان میدهد که در

شناختی هیجان و ادراک از روابط مثبت با دیگران در دانشجویان

کوتاهمدت و بلندمدت راهبردهای چندگانه مشغولیت ناشی از

انجام شد .نتایج نشان داد که برنامه آموزشی غنیسازی

تعارض ،حل مسئله مثبت ،متابعت و کنارهگیری از تعارض در

مهارتهای روابط بینفردی در افزایش اسنادهای علّی مثبت،

دانشجویان از لحاظ آماری بهطور معناداری در تفکیک سطوح

راهبرد حل مسئله مثبت در بافت تعارضهای بینفردی،

متغیر مستقل مؤثر بودهاند.

راهبردهای انطباقی نظمجویی شناختی هیجان و ادراک از روابط
مثبت با دیگران و در کاهش اسنادهای علّی منفی ،راهبردهای

جدول 9
نتایج اثرات بینگروهی راهبردهای مختلف حل تعارض در مرحله پسآزمون و
پیگیری
مرحله
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پیگیری

غیرانطباقی حل تعارضهای بینفردی و راهبردهای غیرانطباقی
نظمجویی شناختی هیجان مؤثر بود.
نتایج این پژوهش همسو با یافتههای پژوهش استینهارت و

متغیر

F

2

مشغولیت ناشی از تعارض

32/53

0/33

دالبیر ( ،)2008اُنگ و دیگران ( ،)2006برانواسر و دیگران

حل مسئله مثبت

30/22

0/31

( ،)2009پنگ و دیگران ( ،)2014سلیگمن و دیگران (،)2009

متابعت

20/13

0/23

شکری و دیگران ( ،)1393شکری و دیگران ( ،)1395فورگارد و

کنارهگیری از تعارض

10/62

0/14

مشغولیت ناشی از تعارض

32/64

0/33

سلیگمن ( ،)2012کاتالی و دیگران ( ،)2006گشتاسبی و دیگران

حل مسئله مثبت

30/20

0/31

( )1396و منصوری و دیگران ( )1393از نقش تعیینکننده
تالشهای آموزشی /مداخلهای مختلف با هدف تقویت منابع

متابعت

19/28

0/22

کنارهگیری از تعارض

10/12

0/13

مقابلهای فراگیران و کمک به تحقق مصونیت روانی در آنها

*P < 0/01

بهطور تجربی حمایت کرد .بر اساس دیدگاه آنگر و دیگران
( ،)2014استینهارت و دالبیر ( ،)2008برانواسر و دیگران (،)2009

در بخش پایانی ،نتایج تحلیل کواریانس تکمتغیری برای

پنگ و دیگران ( ،)2014کاتالی و دیگران ( )2006و گلری و

تعیین اثربخشی برنامه غنیسازی مهارتهای رابطه بینفردی بر

دیگران ( ،)2017بر اساس منطق فکری حاکم بر جنبش نوظهور

میزان ادراک از روابط مثبت با دیگران در بین دانشجویان در

آموزش و پرورش مثبت نشان داد که تحقق مصونیت روانی

کوتاهمدت و بلندمدت نشان داد که اثر عامل گروه بر متوسط نمره

فراگیران در مواجهه با مطالبهگیریهای موقعیتهای پیشرفت،

ادراک از روابط مثبت با دیگران دانشجویان در کوتاهمدت

نیازمند مجهز شدن خزانه مهارتهای مقابلهای یا سرمایه

( 47(=9/51 ،P<0/05 ،2=0/17و  )F)1و بلندمدت (،2=0/12

روانشناختی فراگیران است .به بیان دیگر ،نتایج این پژوهش

 47(=6/35 ،P<0/05و  )F)1از لحاظ آماری معنادار بود .در این

نشان میدهد که فقر در ذخایر مربوط به منابع مقابلهای فراگیران

امید شکری ،حسین پورشهریار

که از طریق سلطهگری ارزیابیهای شناختی سازشنایافته مانند

داج و پیتی2003 ،؛ داج و دیگران2003 ،؛ داج و دیگران2006 ،؛

ارزیابی مبتنی بر تهدید 1در مواجهه با مطالبات چالشانگیز

دراکی2010 ،؛ سالمیوالی و دیگران2005 ،؛ کرک و داج.)1994 ،

محیطهای پیشرفت در مقابل ارزیابیهای چالشی ،2تفاسیر

بنابراین ،بر اساس آموزههای برآمده از این مدل ،مهمترین

شناختی خودناتوانساز 3در مقابل تفاسیر خودتوانمندساز،4

مسیرهای مفهومی قابل انتخاب برای غنیسازی خزانه مهارتی

راهبردهای مقابله غیرانطباقی در مقابل راهبردهای مقابله

افراد و تشویق آنها به انتخاب مدلهای رفتاری سازشیافته که

انطباقی ،اسنادهای علّی منفی (بدبینانه) در مقابل اسنادهای علّی

خود محصول تمرکز همزمان بر عناصر مفهومی تشریک

مثبت (خوشبینانه) و عدم تابآوری روانشناختی در برابر

مساعی 9و ابرازورزی است ،نیازمند تغییر در تفاسیر شناختی،

تابآوری روانشناختی مشخص میشود ،ضمن محدود کردن

اسنادهای علّی ،هدفگزینی و در نهایت ،تجهیز سرمایه

الگوی پاسخ کیفیتمدارانه به مطالبهگریهای کمّی ،در تضعیف

روانشناختی آنها است (گالوین و دیگران.)2008 ،

رضایتمندی تحصیلی ،5بهزیستی تحصیلی 6و هیجانهای

بسته آموزشی این پژوهش با رئوس کلی قابل انتخاب برای

پیشرفت مثبت 7مؤثر واقع میشوند .بنابراین ،ایده زیربنایی در

برنامههای آموزش مقابله کارآمد 10با مطالبات انگیزاننده پیش رو،

جنبش نوپای آموزش و پروش مثبت این است که گستره معنایی

تناسب و سازشیافتگی نشان میدهد ،بر این اساس ،تمرکز بر

مفهوم «پیشرفت» ،فقط به بُعد رشدیافتگی کمّی و تجهیز بیش

نقش تفسیری عناصر مفهومی انتخاب شده برای بسته آموزشی

از پیش خزانه دانش فنی فرگیران در قلمروهای مختلف محدود

در تصریح ظرفیت تبیینی تالش آموزشی این پژوهش با هدف

نمیشود .در واقع ،ضرورت اندیشیدن به ابعاد غیرکمّی تحقق

پربارسازی مهارتهای رابطه بینفردی از اهمیت زیادی برخوردار

پیشرفت در موقعیتهای تحصیلی و تمرکز بیشتر روی برخی

است (استینهارت و دالبیر2008 ،؛ پنگ و دیگران2014 ،؛ تیلر،

ردیفهای مفهومی مانند «تقویت هیجانهای مثبت»،

2008؛ داود2014 ،؛ ریگر و دیگران .)2013 ،اول ،شناسایی

«پربارسازی یا غنیسازی مهارتهای تعامالت بینفردی» و

موقعیتهای تعارضبرانگیز 11و بهدنبال آن واکنشهای جسمانی،

«تعمیق خزانه منابع مقابلهای» زمینه وسعتیافتگی معنایی

هیجانی و رفتاری در پی رویارویی افراد به چنین شرایطی (در

مفهوم پیشرفت را فراهم کرده است (داود.)2014 ،

بافت تعاملهای بینفردی) .در این بخش ،با هدف کمک به فهم

نتایج این پژوهش همسو با نتایج پژوهشهای دیگر ،ضمن

تفاوتهای فردی در پاسخهای احتمالی به موقعیتهای متعارض،

حمایت تجربی از منطق فکری منتخب در مدل پردازشگری

همسو با آموزههای برآمده از مدل تجدید نظر شده پردازش

شناختی اطالعات اجتماعی نشان میدهد که ترکیب

اطالعات اجتماعی ،بر نقش ارزیابیهای شناختی تأکید شد .دوم،
متعارض12

منحصربهفردی از حلقههای مفهومی چندگانه مانند تفسیرهای

نظارت بر موقعیتهای

شناختی ،اسنادهای علّی ،جهتگیرهای هدف پیشرفت اجتماعی،

پاسخهای غیرمتعارف و سازشنایافته در پی رویارویی با شرایط

میزان دسترسی به تنوعی از انتخابهای رفتاری (وسعتیافتگی

چالشانگیز .سوم ،شناسایی عناصر پیشایندی شکلدهنده و

خزانه مهارتی) و انتظارهای پیامد که از خاستگاهی تجربی/

زمینهساز تجارب متعارض 13در بافت تعاملهای بینفردی (برای

تحولی برخوردارند و مدل تعامل بین آنها دارای ماهیتی

مثال تأکید بر نقش تفسیری اسنادهای ارتباطی) ،چهارم ،اجتناب

چرخهای 8است ،در تعیین سطح رشدیافتگی اجتماعی افراد از

از خودگوییهای منفی و تأکید بر خودگوییهای مثبت .14با توجه

نقش قابل مالحظهای برخوردار است (خدایی و دیگران1394 ،؛

به انکارناپذیری کاستیهای انگیزشی /هیجانی متعاقب خودگوییهای

11. 1.
identifying
stressors
threat appraisal
12. 2.
monitoring
challengestress
appraisal
13. 3.
identifying
stress antecedents
disempowering
interpretations
14. 4.
avoiding
negative
self-talk and
empowering
interpretations
engaging
in positive
self-talk
5. academic
life satisfaction

6.6.academic
academicwell-being
well-being
7.7.positive
positiveachievement
achievementemotions
emotions
8.8.cyclic
cyclic
9.9.cooperativeness
cooperativeness
10.
10.coping
copingeffectiveness
effectivenesstraining
training

و تالش برای شناسایی

1.
appraisal
11.threat
identifying
stressors
2.
appraisal
12.challenge
monitoring
stress
3.
interpretations
13.disempowering
identifying stress
antecedents
4.
interpretations
14.empowering
avoiding negative
self-talk
5.
academic
and
engaginglife
in satisfaction
positive self-talk

روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی ـ سال پانزدهم /شمارة  /59بهار 1398

نشانگری کیفی اثربخشی زندگی تحصیلی فراگیران مانند

افزون بر آن ،با توجه به اینکه محتوای منتخب برای گسترش
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منفی در رویارویی با موقعیتهای متعارض ،شناسایی و کاهش

2014؛ شکری و دیگران1393 ،؛ منصوری و دیگران،)1393 ،

خودگویی منفی نیز در تصریح ظرفیت تفسیری بسته منتخب با

برنامه آموزش تابآوری (آنگر و دیگران2014 ،؛ استینهارت و

هدف کمک به تجهیز سرمایه روانشناختی افراد از نقش غیرقابل

دالبیر2008 ،؛ دوستی و دیگران ،)1393 ،برنامه بازآموزی

انکاری برخوردار است .چهارم ،مهارتآموزی .1در این پژوهش نه

اسنادی (شکری و دیگران1395 ،؛ گشتاسبی و دیگران1396 ،؛

تنها پاالیش شناختی افراد که تالش بیش از پیش برای گستراندن

هال و دیگران ،)2004 ،به ضرورت انجام پژوهش در این قلمرو،

گزینههای رفتاری قابل انتخاب در خزانه مهارتی افراد در مواجهه

بیش از پیش تأکید میکند .افزون بر آن ،پیشنهاد میشود که

با موقعیتهای انگیزاننده مانند آموزش فن مذاکره ،آموزش مهارت

اثربخشی برنامه آموزشی غنیسازی مهارتهای رابطه

حل مسئله اجتماعی ،آموزش مهارت ابرازورزی و همچنین

بینفردی برای تحقق ایده ایمنسازی روانی ،در دانشجویان

آموزش مهارت حل همیارانه موقعیتهای متعارض نیز در

دختر و پسر مقایسه شود .به بیان دیگر ،تمرکز بر نقش

شناساندن توان تبیینی برنامه منتخب از نقش غیرقابل انکاری

تعدیل کننده متغیر جنس در فرایند آزمون تجربی اثربخشی

برخوردار است .پنجم ،هدفگزینیهای اجتماعی جایگزین .2در

برنامه آموزشی غنیسازی مهارتهای رابطه بینفردی مشخص

این بخش ،همسو با شواهد تجربی موجود تالش شد با هدف

خواهد کرد که آیا توان تفسیری این برنامه برای مصونسازی

افزایش سطح سازشیافتگی اجتماعی مشارکتکنندگان بر

فراگیران در مواجهه با موقعیتهای انگیزاننده ،تابع متغیر جنس

ضرورت جایگزینی جهتگیریهای هدفی متمرکز بر حفظ رابطه

است یا خیر.

بهجای موضعگیریهای هدفی مبتنی بر نمایش قدرت تأکید شود.

بهطور کلی ،نتایج این پژوهش نشان میدهد که تالش برای

بر این اساس ،این پژوهش ،التزام به بهره بردن از اهداف برد ـبرد

پربارسازی مهارتهای رابطه بینفردی در مشارکتکنندگان از

نیز بخش دیگری از ظرفیت بسته آموزشی را با هدف توانمندسازی

طریق کمک به گسترش سرمایه روانشناختی و منابع روانیاجتماعی

شناختی /هیجانی /اجتماعی مشارکتکنندگان به تصویر میکشد

آنها مانند خوشبینی ،رفتارهای مقابلهای ،تابآوری ،مهار

(دسای.)2010 ،

روانشناختی ،حرمت خود ،تحمل ابهام و حمایت اجتماعی و بهدنبال

در این پژوهش ،بیتوجهی به نقش تفسیری متغیر

آن ،توانمندسازی افراد برای کاستن از تجارب متعارض،4

جمعیتشناختی جنس در مسیر آزمون اثربخشی بسته آموزشی

سازشیافتگی با رخدادها و واقعیتهای منفی ،5حفظ خودپنداشت

منتخب میتواند کنترل واریانس خطا را تا حدی محدود کند.

مثبت ،6حفظ تعادل هیجانی 7و تداوم روابط رضایتبخش با دیگران8

اگرچه در این پژوهش پژوهشگران تالشی برای کنترل واریانس

موجب مصونیت روانی دانشجویان میشود.

ناشی از عامل خطای جنس صورت نگرفت ،مرور بخش گزارش
نتایج نشان میدهد که آزمون آماری انتخابشده به اندازه کافی
نسبت به تفاوتهای واقعی حساس بوده است .همچنین در این
پژوهش ،واحدهای آزمایشی از جامعه آماری بهطور تصادفی
انتخاب نشدند .بنابراین ،نمونه منتخب نمیتواند بهطور کامل
معرف جامعه زیربنایی خود باشد.

حسینآبادی ،م .و شکری ،ا .)1394( .آزمون همارزی جنسی ساختار عاملی

نسخه کوتاه پرسشنامه نظمجویی شناختی هیجان .فصلنامه
روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی.199- 211 ،)46( 12 ،
خدایی ،ع ،.زارع ،ح ،.علیپور ،ا .و شکری ،ا .)1394( .اثربخشی برنامه
مداخلهای بازآموزی اسنادی مبتنی بر مدل پردازش اطالعات

مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی غنیسازی مهارتهای
رابطه بینفردی با برنامه تابآوری پنسیلوانیا( 3پنگ و دیگران،
8. continuing
satisfying
1. acquiring
skills relationships
with others
2. setting new goals
3. Pennsylvania resilience program
4. reducing or eliminating

منابع

اجتماعی کرک و داج بر کاهش تعارض والد ـ نوجوان .دوفصلنامه
روانشناسی خانواده.27- 38 ،)2( 2 ،

5. tolerating
stressors or adjusting to negative
events
or realities or adjusting to
5. tolerating
6. maintaining
a positive
self-image
negative events
or realities
7. maintaining
equilibrium
6. maintaining aemotional
positive self-image

1.
skills
7. acquiring
maintaining
emotional
2.
setting new goals
equilibrium
3.
resilience
program
8. Pennsylvania
continuing
satisfying
4.
reducing orwith
eliminating
relationships
others stressors

امید شکری ،حسین پورشهریار

رضایی ،ع .ح ،.یحییزاده ،ح .و پروین ،س .)1393( .اثربخشی آموزش مهارتهای

منصوری ،ا ،.شکری ،ا ،.پورشهریار ،ح ،.پوراعتماد ،ح .ر .و رحیمینژاد ،پ.

ارتباط مؤثر و جراتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی.

( .)1393اثربخشی برنامه تابآوری پنسیلوانیا بر سبکهای اسنادی

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت.15- 30 ،)3( 1 ،

و سازگاری روانشناختی دانشجویان .فصلنامه روانشناسی کاربردی،

دوستی ،م ،.پورمحمدرضایتجریشی ،م .و غباریبناب ،ب.)1393( .

.129- 144 ،)30( 8

اثربخشی آموزش تابآوری بر بهزیستی روانشناختی دختران

خیابانی دارای اختاللهای برونیسازی شده .فصلنامه روانشناسی

Abdi, S., Taban, S., & Ghaemian, A. (2012).Cognitive

تحولی :روانشناسان ایرانی.43- 54 ،)41( 11 ،

emotion regulation questionnaire: Validity and
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