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 2/12/1399پذیرش نهایی: 

 چکیده
مدت پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر رويكرد كوتاه هدف:
شناختي ای و سرسختي روانمحور بر راهبردهای مقابلهحلراه
 آزمايشينیمهپروهش اين  طرح روش:انجام شد.  آموزان سرآمددانش

معه ابود. ج كنترل با گروههمراه آزمون پس –آزمون از نوع پیش
 پايه نهم شهر سرآمددختر  آموزاندانش همهشامل پژوهش آماری 
نفر برآورد  611آنها  تعداد. بودند 1397-98تحصیلي  در سالمشهد 
آموزاني كه در آزمون نفر از دانش 30تعداد پس از ارزيابي اولیه، شد. 

تر از بقیه كسب كردند، به شناختي، نمره پايینآزمون سرسختي روان
 و در دوعنوان نمونه پژوهش، انتخاب گیری هدفمند، بهنهروش نمو
گــروه  .گمارده شدند و كنترله آزمايش نفر15يكسان گروه 
درمان  ،جلسهدو هر هفته  ایدقیقــه 90جلســة  8 در، آزمــايش
ای مداخلهگونه گروه گواه هیچ ند؛دريافت كردرا محور حلراه گروهــي
های آوری اطالعات از پرسشنامهجمعظور به مندريافـت نكردنـد. را 

شناختي ای الزاروس و فولكمن و سرسختي روانراهبردهای مقابله
 آزمون استفاده شد.آزمون و پسو همكاران، در دو مرحله پیش كوباسا
چندمتغیره  كوواريانس آزمون تحلیلاز  هادادهتحلیل وتجزيه برای

وهش نشان داد كه با ل از پژهای حاصيافته ها:یافتهاستفاده شد. 
آزمون افراد پسهای نمرهآزمون، بین میانگین كنترل اثر پیش

ای های آزمايش و كنترل در متغیرهای راهبردهای مقابلهگروه
شناختي، تفاوت معناداری مدار و سرسختي روانمدار، مسئلههیجان
ج در مجموع با توجه به نتاي گیری:نتیجه. (P<001/0)داشت وجود 

محور بر كاهش حلمدت راهتوان گفت كه رويكرد كوتاهپژوهش مي
مدار و ای مسئلهمدار و افزايش راهبرد مقابلهای هیجانراهبرد مقابله
 تأثیر دارد.  آموزان سرآمدشناختي دانشسرسختي روان

 

، محور، سرسختي، مقابلهحلراهدرمان  :های کلیدیواژه
 .آموزان سرآمددانش

____________________________________________________ 
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Abstract 
Objective: This research was aimed to determine the 

short-term solution-focused approach on the coping 

strategies and mental toughness of outstanding students. 
Method: The design of this quasi-experimental study 

was pre-test-post-test with a control group. The statistical 

population included all the top ninth grade female 

students in Mashhad in the academic year 2018-19. Their 

number was estimated at 611 people. After the initial 

evaluation, 30 students who lower scored than the others 

in the psychological toughness test were selected by 

purposive sampling as a research sample and assigned to 

two identical groups of 15 experiments and controls. The 

experimental group received group-centered group 

therapy in eight sessions of 90 minutes each week, and 

The control group did not receive any intervention. In 

order to collect information, the questionnaires of coping 

strategies of Lazarus and Folkman and psychological 

toughness of Kubasa et al. Were used in two stages of 

pre-test and post-test. Multivariate analysis of covariance 

was used to analyze the data. Results: According to the 

results, by controlling the effect of pre-test, there was a 

significant difference between the mean scores of post-

test in the experimental and control groups in the 

variables of emotion-focused, problem-focused and 

mental toughness (P<0.001). Conclusion: In general, the 

short-term solution-focused approach has a significate 

effect on reducing the emotion-focused and increasing 

the problem-focused and mental toughness of outstanding 

students. 
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 مقدمه

 در ايران با عنوان استعدادهای 1سرآمدآموزان انشد

 آموزاندرخشان در مدارس مخصوص از ساير دانش

 های مهم انساني درعنوان سرمايهاند و بهتفكیك شده

الزم بنابراين بر مسئوالن امر  .شونددنیا شناخته مي

آموزان را پاس كه استعدادهای ويژة اين دانش است

)نصیران و  به تاراج نروندتا باشند  مراقب بدارند و

 ،سرآمدهاتظار غالب اين است كه (. ان1395ايرواني، 

آموزان با انگیزه و موفقي باشند كه در مدرسه دانش

دهند، اما مطلوبي از خود نشان مي عملكرد بسیار

رود و گاهي اوضاع برخالف اين انتظار پیش مي

نژاد، تقي) دهدرخ مي پیشرفتيای به نام كمپديده

شناختي روانعوامل (. 1397عابدی و يارمحمديان، 

 و سالمت روان مختلفي در پیشرفت تحصیلي

توان مي آن نقش دارد كه از جمله آموزان سرآمددانش

دی )عب شناختي اشاره كردروان به سرسختي

 (.1398دهكردی، شريفي، غضنفری و صولتي، 

ر از بیشـت شناسان معتقدند كـه افـراد سـرآمدروان

ها و مشـكالت افراد عادی در خطر ابتال به ناسـازگاری

اجتماعي و عاطفي هستند. افراد تیزهـوش نسـبت بـه 

تر هسـتند و بـه دلیـل فردی حسـاسبین هایتعارض

ــدگيتوانايي ــتر، تنی ــم بیش ــناختي و فه ــای ش های ه

كنند )كبوتری اصـفهاني، عابـدی بیشتری را تجربه مي

تــايج مطالعــه جعفــری، چنــد ن(. هر1395و قمرانــي، 

( بیـانگر آن اسـت 1395اسماعیلي، بابايي و حشمتي )

آموزان عادی از نسبت به دانش آموزان سرآمددانشكه 

ــختي روان ــا سرس ــد؛ ام ــاالتری برخوردارن ــناختي ب ش

هـای  كه بـا واقعیتزماني  آموزان سرآمددانشدرواقع، 

شـوند كـه همساالنشـان از رو ميدردناک جامعه روبـه

آن عاجزنــد، بنــابراين دچــار نگرانــي، افســردگي  درک

( و اضـطراب 1398)يعقوبي، فتحي و فتحـي چگنـي، 

شود تـا میـزان شوند كه اين امر باعث ميبیشتری مي

كنــد  شــان نیـز كــاهش پیـداشناختيسرسـختي روان

 وباسا،ك (.2004و هانكین،  منزولیس، آبرامسون، هايد)

عنوان يك هسرسختي را ب( سازه 1982)مدی و كوهن 

زای رويـدادهای اسـترس منبع مقاومت در مواجهـه بـا

توان عنـوان كـرد افـراد بـا داند. در واقع ميزندگي مي

شناختي قوی با توجه به صـفات سرسختي روان سطح

اسـتقامت در  جويي و ابراز وجود و نیرومنـدی ومبارزه

ــنش ــوادش ت ــل ح ــر دچــار مقاب ــي كمت زای محیط

ــآســیب چوبچیــان  .شــوندمي يهای جســماني و روان

شدن سـطح كم( معتقدند 1397لنگرودی و زربخش )

ثیر منفـي بـر أبتوانـد تـ شـناختي فـردسرسختي روان

بسا در گـرايش آنـان  سالمت رواني افراد بگذارد و چه

. ثیرگـذار باشـدأاعتیـاد نیـز ت مانندبزهكارانه  به رفتار

تجربـي گويـای آن اسـت كـه سرسـختي  یهامطالعه

با سالمت بـدني و روانـي رابطـه مثبـت  يشناختروان

ــه ــأثیرات منفــي دارد و ب ــي، ت عنوان يــك منبــع درون

بدني و  هایدهد و از بروز اختاللاسترس را كاهش مي

ــورين، 2017كنــد )جمــال، روانــي پیشــگیری مي ؛ فل

زهـي، زهـي، شـه حسـن؛ 2014میكولینسر و تابمن، 

(. استیوارت و تـونلي 1396بخش شريفي و شه بخش، 

ــش )2019) ــرودی و زربخ ــان لنگ ( و 1397(؛ چوبچی

سرســختي كــه  انــدعنــوان كرده (1979كوباســا )

عنوان يك ويژگـي شخصـیتي، رابطـة شناختي بهروان

ــنش و بیمــاری را تعــديل مي ــین ت ــي در ب ــد، يعن كن

زای زندگي بـه عنـوان منبـع رويارويي با حوادش تنش

از گونه كـه همان. كندمقاومت و سپر محافظ عمل مي

شـناختي مشـخ  بحث در خصـوص سرسـختي روان

 توانـد افـراد را در برابـر فشـارهایشد، اين ويژگي مي

توان گفت مختلف محیطي محافظت كند. در واقع، مي

شــناختي قــوی كــه از سرســختي روان آمــوزانيدانش

ــد، مي ــربرخوردارن حــوادش محیطــي و  تواننــد در براب

رواني  -يهای جسمانزای محیطي و آسیبعوامل تنش

و پیشرفت تحصیلي بـاالتری نیـز  بیشتر مقاومت كنند

 اهمیـت و ضـرورت سرسـختي روايناز. به دست آورند

ــناختي و روان ــام ش ــهانج ــناختي و روانهای مداخل ش

تر بهبود اين ويژگي مشـخ  برای های آموزشيبرنامه

در زمینــه  هــاآنكــه پژوهش خصــوصيهخواهــد شــد؛ 

 ندک است.نیز ا آموزان سرآمددانش
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گذار بر پیشرفت تحصیلي يكي ديگر از عوامل تأثیر

های ، سبكآموزان سرآمددانشو سالمت روان 

 هایسبك (.1395ی است )عباسي، امقابله

هــای شــناختي و ای از تالشای، مجموعــهمقابلــه

تعبیــر و  جهــترفتــاری فــرد اســت كــه در 

زا بــه كار ت تنــشتفســیر و اصــالح يــك وضعیــ

رود و منجــر بــه كاهــش رنــج ناشــي از آن مــي

(. 1395، پاغوش، صادقي هسنیجه، ندايي) شــودمي

های ( معتقدند كه سبك1984الزاروس و فولكمن )

سازگارانه دو نوع كلي مقابلهای به يكي از مقابله

( 3مدار)هیجانو مقابله ناسازگارانه ( 2مدار)مسئله

باعث  مدارمسئلهای مقابله های. سبكدنشوسیم ميتق

 هایسبكاما  ،شودسازگاری فرد با شرايط تازه مي

نهايت به مشكالت ممكن است در مدارهیجانای مقابله

)به نقل از طباطبايي،  شناختي منجر شودروان

عوامل . (1396نژاد، محمدی و اعتماد، رحمتي

در برابر شرايط  ي كه افراديهامختلفي در نوع سبك

؛ از جمله اين عوامل ، مؤثر استبرندميبه كار فشارزا 

. اشاره كردهای شخصیتي افراد نوع ويژگيتوان به مي

توانند های شخصیتي مانند سرسختي ميبرخي ويژگي

د نتوان مقاومت در برابر فشارهای رواني را افزايش ده

د نو فرد را آماده پذيرش فشارهای رواني بیشتر ساز

شدن سطح كم رسد كهبه نظر مي(. 2013)وينیكات، 

، در كاهش سالمت روان كارامدای های مقابلهسبك

)چوبچیان لنگرودی و زربخش،  گذار باشدفرد تأثیر

و  كوكريلباربارا، ، استیونهای مطالعه(. نتايج 1397

(؛ ناصری، 2018و كیم )  (؛ شین2019) ماندل

عیني و فیاض ( و 1397پور )خانجاني و بخشي

مدار به ای مسئلهكه سبك مقابله (، نشان داد1395)

مدار به صورت ای هیجانصورت منفي و سبك مقابله

بیني سالمت روان مثبت نقش مهمي در پیش

( و 2015گان )های مطالعهآموزان دارند. نتايج دانش

 آموزان سرآمددانش( بیانگر آن است كه 2015كانر )

ای ن عادی از سبك مقابلهنسبت به دانش آموزا

اما اگر به آنها ، كنندمدار بیشتر استفاده ميمسئله

های ممكن است درگیر آشفتگينشود، توجه كافي 

عاطفي و رواني شوند كه تمامي عملكردها و رفتار و 

سالمت روانشان را تحت تأثیر قرار دهد. اسننگ، 

( در 2018كردچايي، مك نیلي و ساين گام )

 كه استفاده از سبككردند خود بیان های مطالعه

ناكامي در بین بین بهترين پیشمد اناكارای مقابله

 آموزان سرآمد است. دانش

آموزان در دوره دانش توان گفتطوركلي ميبه

تواند رو هستند كه ميتغییراتي روبه با نوجواني

های در زمینهبار برای آنها ساز پیامدهای زيانزمینه

 رو مشاوره واينباشد. ازصیلي و غیره خانوادگي، تح

آموزش در اين دوران از اهمیت بسیار برخوردار است 

شناختي افزايش سرسختي روانبتوان در  راهتا از اين 

به آنها كمك كرد.  ایهای مقابلهو بهبود سبك

های درمانگران و پژوهشگران تاكنون از درمان

درمان  اما ؛دانگوناگون برای اين منظور استفاده كرده

 به دلیل كوتاه( SFBT) 4محور -حلمدت راهكوتاه

 بودن دوره درمان و تأكید بر امكانات، نقاط قوت و

ها و جای تمركز بر مشكالت، محدوديت ها بهحلراه

تواند مي( 1393ها )امیری، كارشكي و اصغری، ضعف

شناختي ظرفیت بالقوه خوبي برای بهبود وضعیت روان

)محمدياری و  ن در مدرسه داشته باشدآموزادانش

درماني را استیو ديشیزر اين نظريه(. 1397حسینیان، 

میالدی در مركز  1980كیم برگ در دهه  اينسو و

مدت میلواكي در ويسكانسین درماني كوتاه خانواده

از آن زمان نظريه (. 2015، دونالد)مك ندكرد ابداع

است و  رشد چشمگیری داشته محورحلراه

های متنوع اين نظريه در واكنش به برنامه پژوهشگران

اثربخشي باره در هاهمطالعتدريجي تعداد  به افزايش

نظريه  اند كه اينمحور پرداخته و دريافتهحلنظريه راه

كند، ضمن ای عمل ميهای مشاورهخوبي ساير روشبه

های هجلس آنكه دارای اين مزيت است كه نیاز به

رويكرد  (.2016، انگ و شوگ) خیلي كمتری دارد

و مسئله ی است نه حل سازحلمحور بر پايه راهحلراه

واسطه كشف نیروهای جاری مراجع و امیدواری به به
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مسائل موجود و  بارهنه بحث در شوديمآينده هدايت 

طور اساسي به (.2010در گذشته )واند،  آنهای هاعلت

ض استوار محور بر اين فرحلراه مدتكوتاهدرمان 

مشكالت توانند با درک مي ع كنندهجوافراد راست كه 

دهند را تغییر زندگي خود ی ممكن هاحلو راهخود 

عنوان يك اين نظريه به(. 2012، و برگ جانگدی)

 همكاری مراجع و درمانگر بنا مدرن برنظريه پست

شده و شكلي از درمان مختصر است كه بر منابع و 

حل برای انطباق و خلق راه ع كنندهجوافراد ري يتوانا

طور محور بهحلدرمان راه براساسكند. تكیه مي

شود تا در خواسته مي ع كنندهجوافراد راز  ایويژه

اندازی از آينده شركت كنند و با به ترسیم چشم

نقاط قوت و منابع  های گذشته،يادآوردن موفقیت

 خلقشان انداز را در زندگي روزانه خود، آن چشم

 (.2017 ،، زانگ، فروير و جانسونكنند )فرانكلین

به دلیل توجه به درمان اين شیوه از  همچنین

كمي  بودن بهآموزان و حساسهای دانشتوانمندی

و مؤثر بدل شده مد اكارای به شیوه هارسهمدوقت، در 

سودمند را برای  است و الگويي مثبت، امیدبخش و

پور، خوشكنش و كند )تقيآموزان عرضه ميدانش

( 2012) جانگ و برگی(. بنابر نظر د1390 صالحي،

اين رويكرد به جای تمركز بر آسیب و مشكالت، سعي 

راهبردهای رفتارهای سازنده را توسعه دهد و  كندمي

ای مثبت را تقويت كند و فرصتي برای مقابله

ها و گرفتن توانمندیكارفراخواندن امكانات، به

 .كندهای احتمالي فراهم حلهگرفتن رانظردر

بیش از ده سال است كه در  رويكرداين 

پیدا ايران به كار گرفته شده و توسعه  هایرسهمد

آموزان مانند و برای بسیاری از مشكالت دانشكرده 

كار  فردی به مشكالت تحصیلي و اجتماعي و مشكالت

(. 1397)محمدياری و حسینیان،  شده است گرفته

(؛ براتیان، 1398نش و میرشاهي )فرهودی، سعیدم

( در 1395سلیمي، مقیم، شاكرمي و داورنیا )

مدت درمان كوتاهخود نشان دادند كه های مطالعه

و كاهش اضطراب  نفسافزايش عزتبر محور حلراه

تأثیر دارد. همچنین، نتايج  آموزاندانش امتحان

محور بر افزايش حلكه رويكرد راه نشان دادها مطالعه

، بدری گرگری و افشین، نعمتينگیزش تحصیلي )ا

(؛ اشتیاق تحصیلي 1395؛ تبريزی و فاضل، 1398

؛ كاهش پرخاشگری 1395)صادقي و فرحبخش، 

(؛ بهبود كیفیت 1395 زاده،)بخشي پور و رمضان

( 1396وند، سوداني و عباسپور، حسناسدی زندگي )

و  خلقي و اضطراب )امیری هایدرمان اختاللو 

 (، تأثیر دارد.1393 ن،همكارا

دهد كه در ارتبـاط مرور ادبیات پژوهشي نشان مي

ای و سرســـختي های مقابلـــهمتغیرهـــای ســـبك

و بررسـي  آموزان سـرآمددانششناختي در زمینه روان

ــه كوتاه ــأثیر مداخل ــدت راهت ــلم ــهح ای محور، مطالع

هـايي پژوهشنداشـتن وجودتاكنون انجام نشده است. 

سو و ضرورت توجه بیشـتر ر از يكمانند پژوهش حاض

از های كشـور عنوان سـرمايهبه آموزان سرآمددانشبه 

ـــه ـــر، ب ـــويي ديگ ـــردی همچـــون س كارگیری رويك

 شـده از جملـهذكرهای نكتـهمحور كه با تمـام حلراه

بودن، پــرورش خالقیــت و ابتكــار در فعــال و پويــا

ــرحلراه ــای منحص ــناخت و بهه ــخ ، ش ــر ش فرد ه

های هر ی استعدادها، نقاط مثبت و تواناييسازبرجسته

مطابقت دارد؛ ضرورت انجام ايـن ، بودنمدتفرد، كوتاه

رو، ايـن سـؤال مطـرح اين. ازكندتوجیه ميرا پژوهش 

محور بـر بهبـود حلمدت راهاست كه آيا مداخله كوتاه

شناختي ای و افزايش سرسختي روانهای مقابلهراهبرد

 ثیر دارد؟تأ آموزان سرآمددانش

 روش

پژوهش از نوع  و طرحآزمايشي نیمه پژوهش روش اين

بود.  كنترل با گروههمراه آزمون پس –آزمون پیش

دختر  آموزاندانش تمامشامل پژوهش امعه آماری ج

-98تحصیلي  سالمشهد در  پايه نهم شهر سرآمد

نفر نفر برآورد شد.  611آنها  تعداد. بودند 1397

شناختي در بین آنها توزيع و آزمون سرسختي روان

گذاری آنها، ها و نمرهآوری كامل تستپس از جمع

آموزاني كه در اين آزمون نمره نفر از دانش 30تعداد 
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گیری تر از بقیه كسب كردند، به روش نمونهپايین

عنوان نمونه های ورود و خروج( بههدفمند )مالک

مايش ه آزنفر15يكسان گروه  و در دوپژوهش، انتخاب 

های ورود به پژوهش مالک .گمارده شدند و كنترل

عبارت بود از: كسب نمره پايین در مقیاس سرسختي 

های حاد بودن، نداشتن اختاللمؤنث، شناختيروان

شناس(؛ عدم دريافت شناختي )به تشخی  روانروان

همزمان و داشتن به صورت درماني روانهای مداخله

های در پژوهش. مالکرضايت آگاهانه برای شركت ف

برای ادامه شركت در  نداشتنتمايل خروج نیز شامل

بود. به  جلسـه دوغیبت بـیش از پژوهش و 

 بارهكنندگان در پژوهش اطمینان خاطر درشركت

آوری به منظور جمع ماندن اطالعات داده شد.محرمانه

 .های زير استفاده شداطالعات از پرسشنامه

: (WOCQ) 5ایای مقابلههالف( پرسشنامه راهبرد
الزاروس و فولكمن در سال وسیله بهاين مقیاس 

ماده است كه هشت  66و شامل شد تهیه  1984

كند. اين الگوهای روش رويارويي را بررسي مي

مدار و های مسئلهگانه به دو دسته روشهشت

كه بر مبنای يك است مدار تقسیم شده هیجان

است. متغیرهای  شده صفر تا سهبندیمقیاس درجه

مقابله مستقیم،  مدار شاملای هیجانراهبرد مقابله

اجتناب و  -داری، گريزكردن حواس، خويشتنپرت

مدار شامل طلب حمايت لهئای مسراهبرد مقابله

له و ارزيابي ئمساجتماعي، پذيرش مسئولیت، حل

(، ثبات دروني 1993الزاروس ) .شوندمجدد مثبت مي

ای های مقابلهای هر يك از روشرا بر 66/0تا  79/0

گزارش كرده است. پايايي اين پرسشنامه در پژوهش 

با استفاده از همساني ( 2007گروس و تامپسون )

به منظور او برآورد شد.  80/0دروني )آلفای كرونباخ( 

بررسي روايي همگرايي پرسشنامه راهبردهای 

های خام ای نیز از محاسبه همبستگي نمرهمقابله

های خام حاصل از از اين پرسشنامه با نمره حاصل

كه نتايج نشان كرد پرسشنامه استرس لیونل استفاده 

از روايي همگرايي بااليي برخوردار   WOCQداد آزمون

های اصلي و است. همچنین نتايج روش تحلیل مؤلفه

 10ها از مقیاسچرخش واريماكس نشان داد كه خرده

در تشكیل شده است.  3/0عامل با بار عاملي بیش از 

اكبری زاده، عليحسن وسیلهبهايران، اين مقیاس 

برای آن كه  شد( استفاده 1391)دهكردی و خمسه 

و اعتبار  روايي صوری، روايي ظاهری و روايي سازه

پژوهش همساني حاضر در  .اندمناسبي گزارش كرده

دروني اين ابزار با استفاده از آلفای كرونباخ برای 

ترتیب مدار بهمدار و هیجانای مسئلهمقابلهراهبردهای 

 به دست آمد. 82/0و  80/0

: (HS)  6شناختي كوباساب( مقیاس سرسختي روان
و  كوباسا وسیلهبهپرسشنامه اين بود كه حذف شد.

ساخته شده است. اين  1982همكارانش در سال 

گويه است كه آزمودني در برابر هر  50مقیاس شامل 

نكه اين ماده تا چه اندازه درباره او اساس ايگويه بر

چهار يك مقیاس  پاسخ خود را دراست، درست 

صحیح است(  كامالً 3صحیح نیست تا  0ای ) از درجه

چالش، تعهد و مؤلفه . آزمون سه كندمشخ  مي

گويه را  17-16-17ترتیب يك بهكه هردارد كنترل 

ون گويه از آزم 39های اند. نمرهبه خود اختصاص داده

به شكل معكوس در نظر گرفته شده است و در 

شناختي و مجموع يك نمره كلي برای سرسختي روان

آيد. دست ميه جداگانه بهای مؤلفهسه نمره برای 

برای تعهد،  85/0( ضريب 1982كوباسا و همكاران )

. دادندرا برای چالش گزارش  70/0برای كنترل،  65/0

(، 1383قرباني )وسیله بهاين پرسشنامه در ايران 

ترجمه، روايي صوری و محتوايي آن محاسبه و در 

است. مطالعه  آن انجام شدهاصالحات  موارد الزم

( نشان داد كه ضريب پايايي پرسشنامه 1383قرباني )

است و اين ضريب برای كل  52/0و  52/0، 70/0

محاسبه شده  75/0 شناختيصفت سرسختي روان

روني اين ابزار با است. در پژوهش حاضر همساني د

به  78/0مقیاس استفاده از آلفای كرونباخ برای كل 

 دست آمد.

 گــروهها، ونـآزمپس از اجرای پیش :د مداخلهنرو
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 2ای در هر هفته دقیقــه 90جلســة  8آزمــايش 

جدول  براساسرا محور حلراه گروهــيدرمان جلسه 

 ژوهشاما گروه گواه در مدت اين پـ ،نددريافت كرد 1

برنامـه  .دريافـت نكردنـد ای رامداخلهگونه هیچ

های درس صـورتي تنظـیم شـد كـه بـا بـه هاهجلسـ

آموزان تداخل نداشته باشد. الزم به ذكر اصلي دانش

 8آزمون، برای گروه گواه نیز پس از اجرای پس است

وتحلیل تجزيه برای گروهي برگزار شد. جلسه مشـاورة

چندمتغیره استفاده  كوواريانس ون تحلیلآزماز  هاداده

 شد.
 (.(2000مود ) قرارداد  /با پروتکلبراساس ) محورحلگروهی راه هایهجلسخالصة . 1جدول 

 محتوا جلسه

، (و اعضا درمـانگر)خصوص رازداری، اقدام به شناخت يكديگر گروه به مدگويي، بیان اهداف، قوانین و ضوابط اصليآخوش 1

 خوب مشاهده كنند كه از بین وقايعي كه در زنـدگي، خـانواده، آموزان خواسته شـد تـا جلسـة بعـدیشسپس از دان

و همچنین هدفشان را  پیدا كنديك همچنان استمرار  خواهند كـداممي ،... در جريان است مدرسه، ارتباط با دوستان و

 .طور مشخ  بیان كنندبه از شركت در گروه
پرداخته شد. سپس فرايند سه  كننـدگانبررسي تكلیف جلسة قبل، به بررسي اهـداف شـركت ـس ازدر آغاز جلسـه پ 2

شد. در مرحلة دوم به تبیین  دقیق مشـخ  شكل . در مرحلة اول مشكل بهانجام شد ای پرداختن بـه مشـكالتمرحله

 هایهاينكه تا دفع تلقیني مبنـي بـرود شبهو در مرحله سوم نیز يك رهنمشد پرداخته  الگوی رفتاری كـه كارسـاز نبـود،

 .انجام شدشود، به تغییرات سازنده منجر مي انجام دهند كـهتوانند ميبعدی چه كار متفاوتي 
هـا و بحـث حـل حلي در گروه، بـه بیـان راهگفتگوی راه بــا بررســي تكــالیف شــروع شــد، ســپس بــا اســتفاده از 3

 انجام شد.باشند،  داشـته خود مشكالتتوانند در مقابل تغییری كه مي كمترين بارهدر
با استفاده از راهكارهای  انـديعني مواردی كه توانسـته) پیدا كندرا  خود زندگيتا استثناهای  آموزان كمك شدبه دانش 4

زمینـة  سـازگاری و پرسـش ایهـای پرسـش معجـزهسپس بـا اسـتفاده از روش (،مناسـب بـر مشـكالت غلبـه كننـد

 .ها در گروه ايجـاد شـدحلتمركز بر مشكالت به تمركز بر راه مناسـبي بـرای تغییـر از
اعضا به  های مختلف پرداخته شد. با توجه به اينكـه اعتمـاددر موقعیت يـابيحـلبه ادامه بحث جلسه پیشین، يعني راه 5

 چه در رابطه با مدرسه و خانواده و چه ت خودمشكالبهتر در مورد  آمـوزاننـشفضای گروه به حد خوبي رسـیده بـود، دا

 .ها ايجاد شدحلبرای يافتن راه در رابطه با مسائل دوران نوجواني، بحث كردند و زمینة مناسبي
 .تأكید شدحل بر عملي كردن راه بودن در ابعاد رفتاری، شناختي و عاطفي بود كه بیشـترمتفاوت هدف اين جلسـه 6
ای كه در مدت اين پـژوهش در سازنده تغییراتـ بارهتثبیت و تحكیم تغییرات بود. اعضا به بحث در هدف اين جلسه 7

هايشان در مقابله با توانمندی هــا واســت، پرداختنــد. ســپس بــه بررســي قابلیــت انجام شدهزنـدگي آنهـا 

 .أكید شدناسب تممشكالت و انتخـاب راهكارهـای 
شــدن در مشــكالت، غــرق ها به جایحلتالش برای تمركز بر راه بارهمطالب گذشته در بنـدیايـن جلسـه بـه جمـع 8

سازنده در زندگي  های خود در مقابل مشكالت و تأكید بـر ايجـاد تغییـراتقابلیت هــا وداشــتن اعتمــاد بــه توانــايي

 .ها اجرا شدآزمونپسنیز و در پايان  سپری

 هایافته

های توصیفي شامل میانگین و ، آماره2در جدول 

 انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش ارائه شده است.

قبل از ارائة نتايج تحلیل آزمون كوواريانس، 

 .شدش سـنجهـای پارامتريـك های آزمـونفرضپیش

اسمیرنوف  –بودن كلموگروفنتايج آزمون نرمال

ای راهبردهای مقابله وابسته پژوهش شامل متغیرهای

مدار و سرسختي ای هیجانمدار، راهبرد مقابلهمسئله

نشان داد كه توزيع نرمال است  شناختيروان

(05/0P>  آزمون لون .) بررسي تساوی واريانس برای

ها در متغیرهای وابسته پژوهش نشان داد كه گروه

. است 05/0تر از آمده بزرگدستسطح معناداری به

های آزمايش و كنترل از نظر پراكندگي بنابراين گروه

آزمون يكسان اين متغیرها در مرحله پیشهای نمره

 باشند.مي
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آزمون به آزمون و پسهای آزمایش و کنترل در دو مرحله پیشانحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه ،میانگین . 2جدول 

 ها بودن دادهالهای نرمفرضهمراه پیش
كلموگرف  آزمونپس آزمونپیش گروه متغیر

 اسمیرنوف

 داریمعنا لوين داریمعنا

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

راهبردهای 

 ایمقابله

 20/0 22/0 52/1 20/0 94/18 00/91 00/15 23/75 مدارمسئله آزمايش

 17/0 67/0 18/0 17/0 88/9 84/44 65/12 31/52 مدارهیجان

 12/0 71/0 13/0 12/0 70/16 61/74 89/15 92/75 مدارمسئله كنترل

 20/0 91/0 01/0 20/0 06/12 07/52 85/12 62/51 مدارهیجان

سرسختي 

 شناختيروان

 18/0 18/0 79/1 18/0 71/11 38/63 13/10 11/42 آزمايش

 20/0 17/0 90/1 20/0 59/9 89/41 11/10 33/42 كنترل

نتايج آزمون فرض همگني شیب رگرسیون نشان 

ها از فرضیه همگني شیب رگرسیون در داد، داده

. كنند( پشتیباني مي <05/0Pو  =F 6/6سطح )

با توجه به نتايج تحلیل كوواريانس  همچنین

، امكان خطای نوع دوم وجود 3چندمتغیری جدول 

تحلیل  مجاز است تا از آزمونپژوهشگر نداشته است و 

 كوواريانس استفاده كند.

 شناختیای و سرسختی روانتحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثر گروه بر متغیرهای راهبردهای مقابله . 3جدول 

 F ارزش آزمون متغیر
درجه آزادی 

 فرضیه

درجه آزادی 

 خطا

سطح 

 معناداری
 مجذور اتا

 ایراهبردهای مقابله

 86/0 001/0 21 3 13/3 87/0 اثر پیاليي

 86/0 001/0 21 3 21/3 18/0 المبدای ويلكز

 86/0 001/0 21 3 21/3 75/6 اثر هتلینگ

 86/0 001/0 21 3 21/3 75/6 رویترين ريشهبزرگ

 شناختيسرسختي روان

 59/0 001/0 21 3 68/2 51/0 اثر پیاليي

 59/0 001/0 21 3 68/2 54/0 المبدای ويلكز

 59/0 001/0 21 3 68/2 95/0 اثر هتلینگ

 59/0 001/0 21 3 68/2 95/0 رویترين ريشهبزرگ

 4طور كه نتايج نحلیل كوواريانس جدول همان

آزمون، بین میانگین دهد، با كنترل اثر پیشنشان مي

مدار ای مسئلهآزمون راهبرد مقابلهپسهای نمره

(34/9 =F  2=  78/0وη)مدار ای هیجان، راهبرد مقابله

(34/7 =F  2=  67/0وη) شناختي و سرسختي روان

(67/26 =F  2=  85/0وη) تفاوت معناداری وجود ،

های نمرهبا توجه به میانگین  .(P<001/0)داشت 

ای آزمون گروه آزمايش در راهبرد مقابلهپس

مدار و سرسختي ای هیجانمدار، راهبرد مقابلهمسئله

مدت ويكرد كوتاهتوان گفت كه رشناختي، ميروان

 ،مدارای هیجانراهبرد مقابلهبر كاهش محور حلراه

مدار و سرسختي ای مسئلهافزايش راهبرد مقابله

 تأثیر دارد.  دانش آموزان سرآمد شناختيروان

ای و سرسختی محور بر راهبردهای مقابلهحلمدت راهنتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای تعیین تأثیر رویکرد کوتاه.  4 جدول

 شناختیروان

 متغیرها
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
P F مجذور اتا 

 78/0 34/19 001/0 26/780 1 26/780 گروه مدارای مسئلهراهبرد مقابله

 67/0 34/17 001/0 09/590 1 09/590 گروه مدارای هیجانراهبرد مقابله

 85/0 67/26 001/0 85/1456 1 85/1456 وهگر شناختيسرسختي روان
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 گیرینتیجه بحث و 

مدت اين پژوهش با هدف تعیین تأثیر رويكرد كوتاه

ای و سرسختي محور بر راهبردهای مقابلهحلراه

 انجام شد.  آموزان سرآمددانششناختي روان

نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه رويكرد 

ای ايش راهبرد مقابلهمحور بر افزحلمدت راهكوتاه

مدار ای هیجانمدار و كاهش راهبرد مقابلهمسئله

تأثیر داشت. اين يافته با نتايج  آموزان سرآمددانش

پور و (؛ بخشي2015بروكمن و همكاران ) هایعهمطال

(، 1393زاده )( و كیمیايي و زمان1395زاده )رمضان

بر محور مدت راه حلكوتاهمبني بر اثربخشي رويكرد 

ای و كاهش پرخاشگری و تقويت راهبردهای مقابله

ر تبیین اين يافته منفي، همسو است. د هایهیجان

محور در حلهای درمان راهنقش مؤلفه توان بهمي

اين  . هدفكردای افراد اشاره انتخاب راهبرد مقابله

ه منظور آشنايي ب درمان ايجاد تغییرات الزم در فرد

تقويت  های تداوم ويافتن زمینه فرد با فرايند تغییر و

 ع كنندهجوافراد رديگر به عبارتاين تغییرات است. به

شود تا به منظور كسب رضايت خاطر بیشتر كمك مي

 راهشده را از مطرح هایتشكايكنوني،  از زندگي

انجام كاری يا انديشیدن درباره چیزی متفاوت حل 

ی استفاده از ايجاد توانمند راهدر اين درمان از  كنند.

واژگان مثبت، تمركز بر زمان حال، تعیین اهداف 

شخصي بر  يافتني و مشخ ، ايجاد كنترلدست

دادن مراجع در اجرا و دخالت ،گیریفرايند تصمیم

 هایفرايند تغییر با هدف افزايش سطح توانمندی

تا در فرايند حل  شودشخصي، به افراد كمك مي

ود نشان دهند. از سوی ، بهترين عملكرد را از خلهئمس

های اهداف اين درمان، افزايش توانمندی ديگر يكي از

تأكید بر  راهمهم از مسئله شخصي فرد است. اين 

 ؛شودضعف انجام مي نقاط قوت بیش از توجه به نقاط

يعني با تمركز بر موارد استثنايي كه فرد در بیان 

برای  دهد و كمك به فردهای خودش ارائه ميناتواني

اش وجود ندارد، تصور حالتي كه ديگر مشكل فعلي

های فرد برای رويارويي مستقیم با مشكل توانمندی

زاده، انضكیمیايي و زم)كند پیدا ميافزايش  كنوني

شدن اين فرضیه را توان معنادارمي بنابراين (.1393

محور حلراه رويكردبه اين شكل تبیین كرد كه 

شرايط  مجموعه كايجاد ي راه توانسته است از

گرانه، ضمن ايجاد حس توانمندی در تسهیل

كردن توجه و متمركز راه، از آموزاندانش

كنوني، شرايطي را له ئمس بارههای فرد درتوانمندی

، لهئمسجانبه كه فرد را در بررسي همه كندفراهم 

ترين موجود و اتخاذ مناسب شناسايي راهكارهای

به بهبود راهبردهای  دهد كه از اين امرگزينه ياری 

 كند.ای آنها كمك ميمقابله

نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه رويكرد 

محور بر افزايش سرسختي حلمدت راهكوتاه

تأثیر داشت. اين  آموزان سرآمددانششناختي روان

فرهودی و همكاران های مطالعهيافته با نتايج 

اسدی (؛ 1397(؛ محمدياری و حسینیان )1398)

( و امیری و همكاران 1396وند و همكاران )نحس

محور بر حلمبني بر اثربخشي رويكرد راه( 1393)

های و درمان اختاللعزت نفس  ،افزايش حرمت خود

آموزان، همسو رفتاری، اضطراب و پرخاشگری دانش

رويكرد توان گفت كه است. در تبیین اين يافته مي

كند تا مي كمك كننده عافراد رجوبه  محورحلراه

های زندگي خود را و بحران عموان ها،خطردرستي به

يك بینش بسیار مناسب  عمراج شناسايي كنند و به

 در. دهدحمايتي فرد ارائه ميع منابها و از توانمندی

ر مبتني بر يك حومحلراه لهدرمان و مداخع واق

 ع كنندهجوافراد ربین درمانگر و  کمشتر فعالیت

ه با مشكالت ههای مواجحلبر راه مركزبرای يافتن و ت

ها تمركز بر خود اين بحران هاست و نهو بحران

جانگ و برگ دی(. 1393)امیری و همكاران، 

ين رويكرد به دلیل تمركز معتقدند كه ا( 2012)

كید بر آگاهي نوجوانان أان، تبه آينده نوجوان فمعطو

 و ايجاد اين باور در خود شخصيای هدیتوانمن از

 ائل وا مسه ببلهای الزم برای مقانوجوانان كه توانايي

شناختي سرسختي روان به افزايش، دمشكالت را دارن

 درماني هایهجلسدر اين، عالوه بر  كند.آنها كمك مي

محور، حلراهرويكرد واسطه فنون تغییر هب زماني كه
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مشكالت به سمت  تمركز خود را از ع كنندهجوافراد ر

غییر دادند، توانستند با كمك درمانگر ها تحلراه

پیدا خود  مشكالتحل  برایهای مناسبي حلراه

های حلبه راه كننده عافراد رجوكه  زمانيكنند. 

 دست پیدا كردند و خود مشكالتگوناگوني برای حل 

ها در حلگیری اين راهكارر پي بهتغییرات كوچك را د

اری برای ، امیدودكردن روابطشان مالحظه زندگي و

 همچنین .دشآنها ايجاد  ری درايجاد تغییرات بزرگت

افراد از كدام زندگي هر هایبا كشف و استخراج استثنا

هايي در زندگي ، آنها دريافتند كه زمانع كنندهجور

اكنون كه مشكالت به اينگونه كه هم آنها وجود داشته

يا با شدت كمتری  وجود نداشته، هستندبا آن مواجه 

 هاد داشته است و پي بردند كه در آن موقعیتوجو

اند كه دادهاند و كارهايي انجام ميرفتارهايي داشته

اند، حال در فرايند وجود نداشته مشكالت كنوني

توانند نیز مي اكنوندرمان آموختند كه هم هایهجلس

را  خود زندگيبدون مشكل در ي ياستثنا هایهلحظ

درماني  هایهجلسع مجمو . درندكنايجاد  دوباره

ود تا خد كركنندگان كمك محور به شركتحلراه

خود  فردیبرای مشكالت شخصي و روابط بین

های جديدی پیدا كنند و با اين احساس كه حلراه

سرسختي  هستند، خود مشكالتكاهش  خود قادر به

ها آنها در برابر مشكالت زندگي و تنششناختي روان

 كرد.افزايش پیدا 

رو بوده است هايي روبهژوهش با محدوديتاين پ

توان به استفاده از ابزار كه از جمله آنها مي

ممكن است افراد در دهي اشاره كرد كه خودگزارش

ها صداقت و ابراز مشكالت خود و پاسخ به پرسشنامه

خرج نداده باشند و با توجه به تأثیر  دقت كامل را بـه

هايي در وديتعوامل انساني، در نتايج پژوهش محد

در اين،  بر عالوه وجود آمده باشد. اين خصـوص بـه

همچنین،  .نشدپیگیری مداخله های اثراين پژوهش 

آموزان دختر انجام شد كه اين مطالعه روی دانش

آموزان پسر نیست. نتايج آن قابل تعمیم به گروه دانش

بر  مداخلهشود اثربخشي اين مي پیشنهاد بنابراين

، بر شودبررسي  نیزهای سني ساير گروههای آزمودني

اجرا شده و  آموزان دختر و پسردانشدو گروه  هر

در مدت ارزيابي شود. كارايي آن نیز در طوالني

از  نشاننتايج حاصل از پژوهش حاضر  مجموع،

در  محورحلمدت راهرويكرد كوتاهاهمیت و نقش 

ای و افزايش سرسختي بهبود راهبردهای مقابله

بنابراين . است آموزان سرآمددانششناختي روان

نظام آموزش و پرورش و در رأس تا شود ميپیشنهاد 

مشاوران و ساير متخصصان حوزة تعلیم و  آن مربیان،

رويكرد ، از پژوهشاين تربیت با آگاهي از نتايج 

ای مؤثر در اين زمینه عنوان مداخلهمحور بهحلراه

 بهره ببرند.

 هانوشتپی

1. Elementary Students 

2. problem-oriented 

3. Emotion-oriented 

4. Solution-Focused Brief Therapy  

5. Way Of Coping Questionnaire )WOCQ( 

6. Hardiness Scale (HS) 

 منابع
اثربخشي ( »1396). . اذ عباسپور .،م ، سوداني.ا ،ونداسدی حسن
بود كیفیت زندگي محور به شیوه گروهي بر بهحلدرمان راه
  . 459-449(: 6)15، مجله پرستاری و مامايي ارومیه، «فرزندان
اثربخشي مشاوره گروهي » (1393) .م اصغری .،ح كارشكي ،ا. امیری
سرپرست آموزان پسر تكمحور بر سالمت عمومي دانشحلراه

(: 15)4 شناختي،های روانها و مدلروش مجله، «مقطع متوسطه
37-57. 
بررسي تأثیر درمان » (1395) .ش زادهرمضان . ا.،ب ،رپوبخشي

، «محور بر پرخاشگری كودكان و نوجوانانحلمدت راهكوتاه
  .156-141(: 3)12، شناختيمطالعات روانفصلنامه 

تأثیر ( »1395) .ر داورنیا.، م ، شاكرميف. ، مقیم.آ ، سلیمي.ا براتیان
آموزان زت نفس دانشمحور بر افزايش عحلمدت راهدرمان كوتاه

  . 65-57(: 4)11، پژوهش پرستاریفصلنامه ، «دختر
موزش مشاوره با رويكرد آثیر أت( 1395م. ) فاضل .،م تبريزی
موزان آمحور بر عملكرد تحصیلي و انگیزش تحصیلي دانشحلراه

پنجمین همايش ملي  ،دختر دارای افت تحصیلي دبیرستاني
شهر، دانشگاه ، خمینياجتماعي، مشاوره و مددكاری شناسيروان

 اصفهان. شهر،آزاد اسالمي واحد خمیني
مقايسه اثربخشي » (1397نژاد م.، عابدی ا.، يارمحمديان ا. )تقي

آوری مداخله ذهنیت رشديابنده با برنامه يادگیری مستقل بر تاب
فصلنامه ،  «پیشرفتآموزان تیزهوش كمتحصیلي دانش

  .20-1(: 4)9، ختيشناهای كاربردی روانپژوهش
اثربخشي مشاوره ( »1390)صالحي ف.  .،ا كنشخوش .،ا پورتقي

 خودكارآمد عملكرد تحصیلي و محور بر افزايشحلگروهي راه
فصلنامه مشاوره شغلي و ، «آموزان مقطع متوسطهپنداری دانش
 . 80-62(: 6)3 ،سازماني
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مقايسه  (1395جعفری ع.، اسماعیلي ع.، بابايي ع.، حشمتي ر. )
دومین ، آموزان تیزهوش و عادیشناختي در دانشسرسختي روان
 ، تبريز، ايران.شناسي مدرسههمايش ملي روان
رابطة میان ( »1397. ر. )م زربخش . ه.،س چوبچیان لنگرودی
ای و تنظیم هیجاني با های مقابلهشناختي، سبكسرسختي روان

 ،وهشخانواده و پژ فصلنامه، «گرايش به اعتیاد در دانش آموزان
15(3):31-50. 
حمايت ( »1391م. ا. ) خمسهم.،  اكبری دهكردیعليپ.،  زادهحسن

وع ت نای در بیماران مبتال به دياباجتماعي و راهبردهای مقابله
 .21-12(: 2)1 ،شناسي سالمتروانفصلنامه ،  «دو
 ، ع. ا.بخششه ، ش.،بخش شريفيشه م. ح.، زهي.، ن زهيحسن
طلبي و سرسختي بررسي رابطه بین هیجان (.1396)

و  شناختي با رفتارهای پرخطر دانشجويان دانشگاه سیستانروان
، تهران، يازدهمین كنگره ملي پیشگامان پیشرفت .بلوچستان

 .مركز الگوی اسالمي ايراني پیشرفت
كرد تأثیر مشاوره گروهي با روي( 1395صادقي، ح. ح.، فرحبخش ک. )

آموزان دختر مقطع ششتیاق تحصیلي دانمحور بر احلراه
 ، پنجمین همايش ملي روانشناسي، مشاوره و مددكاری،متوسطه

 شهر، اصفهان.دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمیني
قش ن» (1396) .ع اعتماد.، د محمدی .،نژاد، پرحمتي ر.، طباطبايي
 ای و تنظیم شناختي هیجان در میزان بهزيستيهای مقابلهسبك
علوم پزشكي  جلهم ،«ناختي بیماران مبتال به سرطانشروان
 .49-41 :(2)21 ،قزوين
ای و پردازش هیجاني های مقابلهقايسه سبكم( »1395عباسي م. )
فصلنامه ، «ادی مقطع متوسطهعآموزان تیزهوش و دانش
 .147-132(: 3)5 شناسي مدرسه،روان

( 1398) .ک صولتي .،ا ، غضنفری.ط ، شريفي.ص عبدی دهكردی
اثربخشي واقعیت درماني گروهي بر باورهای غیرمنطقي، »

آموزان با شناختي و پیشرفت تحصیلي دانشسرسختي روان
-95(: 1)19، فصلنامه كودكان استثنايي، «استعدادهای درخشان

108. 
مد و ابررسي رابطه باورهای ناكار( »1395عیني ز.، فیاض ا. )

ر نوجوانان دای پرخطر ای با گرايش به رفتارههای مقابلهسبك
ر فصلنامه پژوهش د، «ساله شهر قم 18تا  14دختر دبیرستاني 

 .232-208(: 32)10، های آموزشينظام
اثربخشي آموزش ( »1398)ف.  میرشاهي .،م ، سعیدمنشف. فرهودی

س محور بر اضطراب امتحان و عزت نفحلمدت راهگروهي كوتاه
 مجله مطالعات، «وئیهآموزان دختر متوسطه اول شهر كشكدانش
 .20-20: 9، ناتواني

وزش اثربخشي آم» (1395ا. ) قمراني.، ا عابدی .،ف كبوتری اصفهاني
آموزان های بهزيستي ذهني دانشهوش معنوی بر مؤلفه

-47(: 1)2، شناسي مثبتپژوهشنامه روان فصلنامه،  «تیزهوش
62.  
مشاوره  بررسي اثربخشي( 1393م. ) زادهانضمر . ع.،س كیمیايي

ای و كاهش افت های مقابلهمحور بر بهبود سبكحلگروهي راه
 ،موزان دختر دوره اول متوسطه شهر مشهدآتحصیلي دانش

سومین همايش ملي سالمت روان و تندرستي، قوچان، دانشگاه 
 .آزاد اسالمي واحد قوچان

 فراتحلیل اثربخشي مشاوره( »1397). س حسینیان .،ا ،محمدياری
تعلیم  نشريه(« 1386-96)محور در مدارس ايران حلهگروهي را
 . 80-65(: 34)4، و تربیت

بیني رفتارهای پیش»( 1397پور ع. )ناصری ا.، خانجاني ز.، بخشي
های خواهي، سبكاساس هوش هیجاني، هیجانپرخطر بر
(: 55)13، فصلنامه پژوهشنامه تربیتي، «تحمل ابهام ای ومقابله
6-6. 

ین برابطه ( »1395وش ع. ا.، صادقي هسنیجه ا. ح. )ندائي ع.، پاغ
های ای مهارتای با كیفیت زندگي: نقش واسطهراهبردهای مقابله

 .51-39(: 4)8، لینيمجله روانشناسي با، «شناختي هیجانتنظیم
آموزان بررسي مشكالت دانش» (1395). ر. م ايرواني .،ص نصیران

آموزان و ز نظر دانشتیزهوش در مدارس استعدادهای درخشان ا
-1(: 2)1، تربیتيعلوم و شناسيروان مطالعات فصلنامه«  والدين
27. 

تأثیر رويكرد ( »1398نعمتي ش.، بدری گرگری ر.، افشین ح. )
الل محور بر انگیزش تحصیلي در بین كودكان دارای اختحلراه

 .154-134(: 4)8 های يادگیری،مجله ناتواني« يادگیری ويژه
آموزان دانش مقايسه( »1398) م. فتحي چگني .،، فتحي ف.ا يعقوبي

گرايي، افسردگي و سرزندگي تیزهوش و عادی از لحاظ كمال
  . 114-105(: 3)19، فصلنامه كودكان استثنايي،  «تحصیلي
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