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مثبت  هدف: برنامۀ  اثربخشي  مقايسۀ  حاضر  پژوهش  انديشي  هدف 
سبک بر  دوئیک  ذهنیت  تغییر  برنامۀ  با  مقابلهفردريکسون  ای  های 

آموزان تیزهوش مبتال به اضطراب امتحان پايه نهم شهر اصفهان  دانش
نیمهروش  روش:    بود. وهش  شي( و طرح پژتجربي )آزماياين پژوهش 

پیش نوع  پساز  و  بود.آزمون  كنترل  گروه  با  آماری  جامعه  آزمون 
تیزهوشآموزاندانشتماميشاملپژوهش نهمدختر  شهرپايه 
تحصیلبهمشغول  1395-1396سال تحصیلي   دركهبوداصفهان

غربالگری انجام شد و از جامعۀ  در آغاز    نفر بود.  450ها  بودند تعداد آن
پرسشنامهمآدانش  45تعداد    آماری براساس  كه  اضطراب    وز مضطرب 

نمره باالتری كسب كردندامتحان اهواز  به  ،  های  انتخاب شدند. سپس 
نفر در گروه    15گیری تصادفي ساده به دو گروه آزمايشي )روش نمونه

مثبت و  آموزش  فردريکسون  گروه  15انديشي  در  برنامه    نفر  آموزش 
و  گروه    15  تغییر ذهنیت دوئیک(  تقسیم شدند. گروه  نفر در  كنترل 

فردريکسون  مثبت دوئیک    8انديشي  ذهنیت  تغییر  گروه  و   8جلسه 
ای  جلسه آموزش دريافت كردند، درحالي كه گروه كنترل هیچ مداخله

را در   كنندگان پرسشنامه مقابله با استرسدريافت نکرد. تمامي شركت
پسپیش ششآزمون،  پیگیری  و  تآزمون  كردندماهه  برای کمیل   .  

استفاده  فرضیه  آزمون تحلیل كوواريانس چندمتغیری  از  پژوهش  های 
داده نرمشد.  از  استفاده  با  شدند.   وتجزيه    SPSS-22افزار  ها    تحلیل 

كه  يافته  ها:یافته  داد  نشان  با  ها  ارتباط  در  آزمايشي  گروه  سبک  دو 
هیجانمقابله مسألهای  بمدار،  نسبت  اجتنابي،  و  كنترل مدار  گروه  ه 

و  اثر بودند  داشت.  بخش  تداوم  پیگیری  دورۀ  تا  اثربخشي  اين 
به  گیری: نتیجه برنامهبا  مثبتكارگیری  ذهنیت  های  تغییر  و  انديشي 

سبکمي مقابلهتوان  دانشهای  بخشید.  ای  بهبود  را  تیزهوش  آموزان 
مثبت برنامه  اثربخشي  بین  معناداری  تفاوت  هیچ  انديشي  همچنین 

ذهنیت  فردريکسو  تغییر  و  مقابلهن  سبک  در  دانشدوئیک  آموزان  ای 
 تیزهوش مشاهده نشد.  

 
كلیدی:واژه مثبت  های  تغییر  برنامۀ  برنامۀ  فردريکسون،  انديشي 

 آموزان تیزهوشای، دانشمقابلههای ذهنیت دوئیک، سبک
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Abstract 
Objective: The present study aimed to compare the 
effectiveness of Fredrickson’s positive thinking 
with Dweck’s mindset program on the copying 
styles of gifted students. Method: This is a quasi-
experimental with pretest-posttest with control 
group. The population of the study consisted of all 
450 gifted female students in the ninth-grade of 
Isfahan City, Iran. After screening the students 
using the Test Anxiety Inventory (TAI), a sample 
of 45 students, who obtained higher scores, were 
selected and then randomly divided into two 
experimental groups, one for Fredrickson’s positive 
thinking (n=15) and one for Dweck’s mindset 
program (n=15) and one control group (n=15). 
Each of the experimental groups received eight 
sessions of intervention, while no intervention was 
given to the control group. All participants 
completed the Ways of Coping Questionnaire at 
pre-/post-test. Data were analyzed using the 
MANCOVA and SPSS-22 software’s. Results: The 
findings indicated that both of the experimental 
groups were equally effected in terms of emotion-
focused, problem-focused and avoidant coping 
styles than the control group, and the effects were 
maintained at follow-up. Conclusion: Using the 
Dweck’s mindset program and Fredrickson’s 
positive thinking, we can improve the copying 
styles of students, which in turn, can increase 
progress of students. Furthermore, there was no 
significant difference between the effectiveness of 
Fredrickson’s positive thinking and Dweck’s 
mindset program.  
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 مقدمه 

كه    آموزاندانش هستند  جوامعي  جمله  از  تیزهوش 

نشانه بر  در  عالوه  خالقیت  باال،  هوش  از  هايي 

تواناييحوزه مختلف،  استعدادهای    های  و  رهبری 

بودن از جامعۀ  تحصیلي، ممکن است به دلیل متفاوت

اجتماعي   از مشکالت هیجاني و سازگاری  افراد عادی 

از  (.  برخي  2009کي،  نیز رنج ببرند )دانیل و پیچاوس 

مي  نگارندگان  دانشگزارش  كه  تیزهوش  كنند  آموزان 

كم خطر  معرض  در  مشکالت  بیشتر  تحصیلي،  كاری 

با كمال  روابط  قدرت،  جنگ  گرايي،  همساالن، 

پیر،   )گوئز،  دارند  قرار  مشکالت  ساير  و  افسردگي 

  وسیله به(. اين ادعاها  2018اوريت و راموس،  جام، گ لي

مثبیتي بین ضريب    ات شده كه رابطۀثبا  هايي همطالع

اختالل  شهو و  مارتینلي،    های باال  )لنکون،  اضطرابي 

(، افسردگي  2015میشل، دابالس، آگوئیر و همکاران،  

سازی و  ( مشکالت دروني2003)جکسون و پیترسون،  

بالتي،  وني بر كرووئیل،  لوئیس،  )گوئینول،  سازی 

واني و  ( برخي مشکالت ر2013مونتالهو و همکاران،  

ي )كارپینسکي، كیناس كولب، تتروئولت و  فیزيولوژيک 

كمال2018بورسکي،   )وب،  (،  نشان  2014گرايي   )

امداده اضطراب  در  اند.  شايع  مشکالت  از  يکي  تحان 

بهدانش دانش آموزان  است ويژه  تیزهوش  آموزان 

آمريکا،   امتحان  اضطراب  از  2017)انجمن  يکي   .)

امتحا اضطراب  وجود  اصلي  دانشداليل  در  آموزان  ن 

انتظار به  آنها    هایتیزهوش  از  اطرافیان  باالی 

ايرواني،  برمي و  )نصیران  براساس  1395گردد   .)

انجمن   سال  پژوهش  در  آمريکا  امتحان  اضطراب 

دانش  20  تا  16،  2017 از  دارای  درصد  آموزان 

بااليي   امتحان  به  دارند اضطراب  از  كه  يکي  عنوان 

اس مطرح  آموزشي  شايع  و  مشکالت  جوانبخت  ت. 

آموزاني كه سطح  اند دانش( نشان داده2014ان )هادي

داشتند امتحان  اضطراب  از  تحصیلي    ،بااليي  عملکرد 

فراد در ادامه نسبت  خود نشان دادند و اين ا  ضعیفي از 

توانمندی حوزهبه  در  خود  ترديد  های  تحصیلي  های 

ارزيابي شناختي منفي، عدم   و مسائلي همچون  كرده 

اني و رواني نامطلوبي  های جسمز و واكنشقدرت تمرك

مي نشان  خود  كركاني،  از  محمدی  و  )جراره  دهند 

1392 .) 

شیوه آن،  بر  مقابل افزون  دانشههای  آموزان ای 

از   ساير  تیزهوش  از  را  آنها  كه  است  موضوعي  ديگر 

مي متمايز  با  افراد  مقابله  برای  افراد  عبارتي،  به  كند. 

موقعیت و  اضطراباسترس  راهبردهای  های  برانگیز 

توانمندیمقابله برحسب  را  متفاوتي  و  ای  موقعیت  ها، 

گیرند كه دو نوع خصصیات شخصیتي خود به كار مي

مقابلهكلي   شامل  هجانآن  مقابلهای  و  ای  مدار 

فرد  (.  1984مدار هستند )الزاروس و فولکمن )مسئله

مقابله شیوۀ  مسئلهدر  ميای  احساس  كه  مدار  كند 

كن حل  موقعیت  قابل  و    است وني  تالش  با  بنابراين  و 

تواند با آن مقابله كند ولي در شیوۀ  ارزيابي درست مي

هیجانمقابله در ای  فرد  كنترل    مدار  يا  كاهش  جهت 

مي تالش  هیجاني  پريشاني  بهموقت  و  نظر  كند 

قابلنمي را  موقعیت  كه  بدارسد  حل  و  ند  كنترل 

اين2004)متیود،   اول  نگاه  در  نظر  گ(. هرچند  به  ونه 

دانشمي كه  مدد  رسد  به  احتماالً  تیزهوش  آموزان 

مقابلهتوانمندی سبک  از  بیشتر  شناختي  ای  های 

استفا مسأله ميمدار  معینده  و  )استکي  مهر،  كنند 

كانر،  2012 اين  2015؛  آيا  كه  نیست  مشخص  اما   ،)

آشفتگي حضور  در  همچون  موضوع  عاطفي  های 

نهاضطر يا  است  صادق  نیز  به  اب  آيا  .  ديگر،  عبارت 

مقابله رفتارهای  و  تأثیر  عملکرد  تحت  فرد  ای 

ميآشفتگي قرار  اضطراب  همچون  هیجاني  گیرد  های 

 يا نه.  

گ ساختسترش  مدل  (  2000)فردريکسون،    1و 

مي بر  بیان  منفي  عاطفۀ  تأثیر  مثبت  عاطفۀ  كه  كند 

مي كاهش  را  افزايش  فرد  با  ترتیب  همین  به  و  دهد 

اجتمامنابع   موجفیزيکي،  ذهني  و  گسترش  عي  ب 

مي فرد  رفتاری  ميخزانۀ  بیان  فردريکسون  كند  شود. 

هیجان دارند.  كه  بزرگي  هدف  تکامل  در  مثبت  های 

ا منابع پايدار فکری، جسمي و اجتماعي ما را بسط  آنه

ميداده   ايجاد  حفاظي  ميو  كه  زمان  كنند  در  توانیم 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 12

https://joec.ir/article-1-1312-fa.html


 77-88، 1401 تابستان، 2شماره  بیست و دوم،  سال، استثنایی فصلنامه كودكان

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

79 

استفاده ك آن  از  فرصت  يا  تهديد  به عبارت بروز  ي  نیم. 

اين م فرض ميديگر،  عاطفۀ مثبت سازگارانه  دل  كند 

است، به اين دلیل كه فرصت گسترش منابع و روابط  

های آتي را برای افراد  چالش  اجتماعي برای آمادگي با 

مي بهفراهم  شاد  افراد  تجربۀ  كند.  دلیل  به  طوركلي 

موفقپي مثبت  عاطفۀ  )لیبومیرسکي،  درپي  بوده  تر 

 تری دارند.زندگي سالم ( و2005دينر، كینگ و 

دانش ديگر،  سويي  ذهنیت  از  يک  كه  آموزاني 

های اجتماعي  ثابت در مورد هوش ، رويدادها و چالش

مي  دارند، پیدا  بر كنن تمايل  حد  از  بیش  تا  د 

مدت دربارۀ توانايي خود تمركز كنند  های كوتاهنگراني 

عدم    عنوان شواهدی برایهای تحصیلي را بهو شکست

یرند )دوئیک، والتون، و كوهن،  خود در نظر بگتوانايي  

به  2014 پژوهشگران  تا  باعث شد  مشکالتي  چنین   .)

مداخله تغییر  طراحي  برای  دانشهايي  آموزان  ذهنیت 

پژوهشبپردازند.   انجام  با  متوجه  دوئیک  بیشتر  های 

دانش كه  دستشد  به  برای  و  آموزان  موفقیت  آوردن 

جديدرفتاره دايادگیری  متفاوتي  ای  رند.عدهای 

نشان تواناييهدفشان  كسب  دادن  و  خود  های 

همینطور  داوری و  ديگران  سوی  از  مطلوب  های 

قرار سرزنش  مورد  از  ديگران  اجتناب  سوی  از  گرفتن 

مي انتخاب  را  عملکردی  اهداف  آنها  و  هستند.  كنند 

هدفشان كسب عملکرد مطلوب است. ترس از نگراني  

به   تکلیف  در  شکست  ازدستو  حمايت  دادلیل  دن 

نادرست  ديگر الگوهای پاسخدهي  به سمت  را  آنها  ان، 

دهد. برخي ديگر از اين كودكان،  و نامناسب سوق مي

عنوان امر عادی  روی خود را بهانع پیشاشتباهات و مو

مي قلمداد  يادگیری  بهفرايند  خالصه  كردند.  طور 

دانش كه  رسید  نتیجه  اين  به  در  دوئیک  آموزان 

كنند،  ها دو هدف عمده را دنبال ميرد با فعالیتبرخو

های خود و ديگری نمايش  يکي توسعه و بسط توانايي

ها، اتخاذ  الششدن با چهای خود زمان مواجههتوانايي

عمیقي در رفتار و عملکرد    تأثیرهركدام از اين اهداف  

 گذارد.  افراد مي

( فرخي  و  علیزاده  پژوهش  1391دستغیب،  در   )

مه آموزش  تأثیر  كه  مثبتارتخود  در  های  انديشي 

تان را پس  آموزان دختر سال اول دبیرسخالقیت دانش

كه  دادند  نشان  سنجیدند،  آموزش  ارائۀ  جلسه  ده    از 

مهارت اين  خالقیت  آموزش  افزايش  موجب  ها 

انعطافبه و  ابتکار  بسط،  سیالي،  و  كلي  پذيری  صورت 

زيرمجموعهبه شد.  عنوان  خالقیت  صرامي  های 

با عنوان »تأثیر    ارشد نامه كارشناسين( در پايا 1394)

مثبت درماني  روانگروه  بهزيستي  بر  شناختي  نگر 

مد جلسه  هشت  اجرای  به  طالق«  اخله  فرزندان 

دانشمثبت بر  دبیرستاني شهرستان  نگر  آموزان طالق 

نشان   پژوهش  نتايج  پرداخت.  كه  كرج  بهزيستي  داد 

است    پیدا كرده طور معناداری افزايش  شناختي بهروان

ميكه   مداخله  اين  به درواقع  گزينه  تواند  عنوان 

گروه   اين  رواني  بهسازی  ارتقای  جهت  در  مناسبي 

گرفته  آسیب كار  به  و  .  شودديده  ترزسنیوكي  يیگار، 

( مداخله  2013دوئیک  »يک  عنوان  با  پژوهشي  در   )

نظريهشخصیت   بر  كاهش  مبتني  موجب  های ضمني 

قربان به  پاسخ  در  نوجوانان  و  يپرخاشگری  شدن 

  230ای به حجم طردشدن« در طرحي تجربي با نمونه 

به بررسي  16تا    14)سنین    10و    9آموز پايه  دانش  )

م  جلسه  شش  ذهنیت  تأثیر  تغییر  بر  مبتني  داخله 

گروه با  مقايسه  در  درمان    پرداختند.  بدون  و  كنترل 

مهارت كنترل  مقابلهگروه  دانشهای  گروه  ای،  آموزان 

تر  ماه بعد از مداخله كم  1ناداری  آزمايشي به طرز مع

اجتماعي و  بوده  همچنین  پرخاشگر  بودند.  شده  تر 

ماه پس   3مراتب كمتری در فاصله مشکالت رفتاری به

دوئیک   و  ترزنوسکي  بلکويل،  دادند.  نشان  مداخله  از 

ب2007) پژوهشي  در  »نظريه(  عنوان  ضمني  ا  های 

بیني  هوش پیشرفت طي دوره تحول نوجواني را پیش

ای« يک مداخله  كنند: يک مطالعه طولي و مداخلهمي

جلسه گروه  هشت  آن  در  كه  دادند  انجام  را  ای 

افزايشي هوش ر ا در دو جلسه همراه  آزمايشي نظريه 

مهارت جلسه  شش  مطالعهبا  )مداخلههای  های  ای 

آموزاني كه  گرفتند. نتايج نشان داد دانشذهنیت( ياد  
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های  ت جلسه مهارتدر گروه كنترل بودند و تنها هش

نمرات   در  بهنجاری  كاهش  گرفتند  ياد  را  مطالعه 

دانش اما  دادند  نشان  آزمايش  رياضي  گروه  آموزان 

معکو بالگوی  نمراتشان  و  دادند  نشان  را  هبود  سي 

اال نشان  های بداشت. بررسي نتايج هركدام از پژوهش

برنامهمي كه  مثبتدهد  و  های  فريدريکسون  انديشي 

تغییر   گروهبرنامۀ  در  دوئیک  مختلف  ذهنیت  های 

ب افزون  بوده است.  و كارآمد  امر،  پژوهشي مؤثر  اين  ر 

پ پیشینۀ  بررسي  براساس  و  ما  اعتقاد  ژوهشي،  به 

برنامۀ  مطالعه اثربخشي  مقايسۀ  هدف  با  كه  ای 

ومثبت فريدريکسون  ذهنیت    انديشي  تغییر  برنامۀ 

دوئیک روی گروه كودكان تیزهوش مبتال به اضطراب  

انجام  امت بنابراين  نشد.  يافت  باشد،  شده  انجام  حان 

مطالعه جواچنین  در  دانشهايي  همچون  آموزان  معي 

شناخت   عدم  گاهي  كه  ،  تیزهوش  خصوصیات  دقیق 

برای   را  زمینه  آنها  تحصیلي  و  هیجاني  مسائل 

بیشتر  آسیب ميپذيری  فراهم  قشر  مياين  تواند  كند، 

ام افرادی  چنین تممتخصصان، معلمان و والدين و هم

دانش اين  با  نوعي  به  كه  در  را  دارند،  سروكار  آموزان 

سالم واقعي  امر  پتانسیل  شکوفايي  و  هیجاني  ت 

تیدانش پژوهش  آموزان  هدف  رساند.  ياری  زهوش 

مثبت برنامۀ  اثربخشي  مقايسه  انديشي  حاضر 

بر  فردريکس دوئیک  ذهنیت  تغییر  بابرنامۀ  ون 

مقابلهسبک  دانشهای  تیزهوای  به  آموزان  مبتال  ش 

امتحان ا شهر    ضظراب  دختر  اول  دوره  متوسطه 

 بود. اصفهان

 روش 

پژوهش: تجربي    طرح  نیمه  پژوهش  اين  روش 

ط و  پیش)آزمايشي(  نوع  از  پژوهش  و  رح  آزمون 

با پیگیری  آزمون بپس ماهه  ششا گروه كنترل همراه 

 بود. 

تمام   آماری  جامعه  ها:آزمودني شامل 

 بود اصفهان شهر همه نپاي  دختر تیزهوش آموزاندانش

 تحصیل به مشغول  1396-1395سال تحصیلي   در كه

ر آغاز  نفر بود. د  450آموزان  بودند كه تعداد اين دانش

ی در جامعۀ آماری پژوهش انجام شد و سپس  غربالگر

از   حاصل  نتايج  پرسشنامۀ  تجزيهبرحسب  وتحلیل 

امتحان،   در  دانش  45اضطراب  باالتری  نمرۀ  كه  آموز 

از    هپرسشنام بودند،  كرده  كسب  امتحان  اضطراب 

گیری تصادفي ساده انتخاب شدند و در دو  روش نمونه

( آزمايشي  آمو  15گروه  گروه  در  مثبت  نفر  زش 

نفر در گروه آموزش برنامه    15انديشي فردريکسون و  

ذهنی )تغییر  كنترل  گروه  يک  و  دوئیک(  نفر(    15ت 

شامل  ورود  مالک  پژوهش،  اين  در  يافتند.    تخصیص 

پرسشنامۀ   از  استفاده  با  امتحان  اضطراب  تشخیص 

شركت امتحان،  هراضطراب  در  مداخلۀ  نداشتن  گونه 

از   حا  2درماني  تا  گذشته  و  سال  بودند  حاضر  ل 

اضطراب  مالک به  ابتال  عدم  شامل  نیز  خروج  های 

جلسه،  امتحان   دو  از  بیش  غیبت  پرسشنامه،  راه  از 

و ابتالی  شركت در هرگونه مداخلۀ درماني و آموزشي  

 به هرگونه شرايط وخیم پزشکي بودند.

امتحاننامه  پرسش  -1 :ابزار اين  (:  TAI)  2اضطراب 

سال   در  اسدی  ابوالتوسط    1375پرسشنامه  قاسمي، 

نجار ش يامقدم،  و  سنجش  1375)  نكرکن  هدف  با   )

دانش برای  امتحان  اضطراب  دبیرستاني  عاليم  آموزان 

شد.   شامل  ساخته  پرسشنامه    است.   گزينه  25اين 

گزينه چهار  مقیاس  يک  براساس  )هرگز=  آزمودني  ای 

به0 اوقات=  1ندرت=  ،  گاهي  اوقات=  2،  اغلب  و   ،3  )

آمده در  دستحداكثر نمره بهل و  حداق دهد.  پاسخ مي

بین  اين   نمره    75تا    0پرسشنامه  فرد  هرچه  است. 

نشان كند،  كسب  بیشتری  باالتری  اضطراب  دهنده 

واابو  است. ) همکارا  لقاسمي  پايايي  1375ن  ضرايب   )

روش با  امتحان  اضطراب  بازآزمايي  پرسشنامه  های 

و  )بعد دروني  همساني  هفته(،  چهار  تنصیف    از 

اين  در    .كردندگزارش    89/0و    94/0،  0/77  ترتیببه

و   روايي  محاسبه  برای  كرونباخ  آلفای  از  نیز  پژوهش 

 كه قابل قبول بود.  پايايي بهره گرفته شد

با نامه مق پرسش  -2 اين پرسشنامه    استرس.  ابله 

با هدف بررسي    1990كه توسط ِاندلر و پاركر در سال  

سبک  مقابلهانواع  استرسهای  شرايط  در  توسعه  ای  زا 
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شامل   است،  كرده  يک    48پیدا  در  كه  است  عبارت 

لیکرت   تا    1مقیاس  زياد( مشخص    5)هرگز(  )خیلي 

مقابلهمي سبک   سه  آزمون  اين  را  شود.  فرد  ای  

ميازهاند مسئلهگیری  هیجانكند:  و  مدار،  مدار 

ابعاد  16هر  اجتنابي.   از  يکي  به  مربوط    سؤال  مقابله 

ه غالب  سبک  درنهايت  و  بهاست  توجه  با  فرد   ر 

شود،  مشخص مي  ، كندزمون كسب ميای كه در آنمره

باالتری در    به نمره  رفتارها كه  از  عبارت ديگر هريک 

ای ترجیحي  ابلهعنوان سبک مقبه  ، كسب كند  مقیاس 

ضريب آلفای كرونباخ برای    شود.مي  فرد در نظر گرفته

مسئله مقابله  هیجان0/ 92مدار  سبک  سبک  مدار  ، 

س  82/0 اجتنابي  و  )ب  85/0بک  است  شده  ه  گزارش 

حسني،   و  ايگلي  كمالي  از  نیز 1392نقل  ايران  در   .)

آلفا برای  ی ضرايب  از   كرونباخ  آزمون  تا    70/0  اين 

آم  86/0 دست  حاصل  به  همبستگي  ضرايب  و  از  د 

زيرمقیاس بازآزمون  اين  آزمون  كه  داد  نشان  ها 

)شکری  پرسش است  برخوردار  بااليي  اعتبار  از  و  نامه 

كرونبا  1387همکاران،   آلفای  محاسبه  (.   برای  خ 

 روايي و پايايي بهره گرفته شد كه قابل قبول بود.  

آزمون از تمام  نخست پیشروند اجرای پژوهش:  

عمل    اهگروه اول  به  آزمايشي  گروه  به    8آمد. سپس 

مثبت برنامه  گروه  جلسه  و  فردريکسون  انديشي 

دوم   ذ  8آزمايشي  تغییر  برنامه  دوئیک  جلسه  هنیت 

اما   شد،  مداخلهارائه  هیچ  كنترل  دريافت  گروه  ای 

مداخله پايان  در  پیگیری  نکرد.  همچنین  و  ها 

مالحظات  شش شدند.  ارزيابي  گروه  سه  هر  ماهه 

القي پژوهش شامل حق عدم مشاركت در پژوهش،  اخ

بودن اطالعات شخصي داوطلبان و حفظ آنها.  محرمانه

ج مثبتلسهخالصه  آموزشي  از  ناهای  )اقتباس  ديشي 

بود:    (2000ن،  فردريکسو زير  شرح  اول:  به  جلسه 

مثبت مفهوم  با  افراد  دوم:  آشنايي  جلسۀ  انديشي؛ 

بر زندگي سالم )عوام ل جسماني،  بررسي عوامل مؤثر 

با   آشنايي  سوم:  جلسۀ  معنوی(؛  اجتماعي،  رواني، 

شکل چهارم:  چگونگي  جلسۀ  نگرش؛  و  تفکر  گیری 

يني  های تعديل آن و جايگزراه  شناسايي افکار منفي و

يا   شناختي  بازسازی  پنجم:  جلسۀ  مثبت؛  تفکر  با  آن 

به منطقي  افکار  غیرمنطقي؛  جايگزيني  افکار  جای 

آموزش مثبت ويژگينجلسۀ ششم:  های  گری و كشف 

به   افراد گروه  بازخوردهای مثبت  مثبت؛ جلسۀ هفتم: 

ها، بازخوردگرفتن و  يکديگر؛ جلسۀ هشتم: مرور جلسه

جلسه خالصه  ذهنیت  های  اختتامیه.  تغییر  آموزشي 

( نیز به شرح زير بود: جلسۀ  2006)اقتباس از دوئیک،  

ثابت(؛   و  متغیر  ذهنیت  )انواع  چیست؟  ذهنیت  اول: 

بر  جلس چگونه  و  چیست  شما  غالب  ذهنیت  دوم:  ۀ 

مي تأثیر  مؤثر  رفتارتان  بازخورد  سوم:  جلسۀ  گذارد؟ 

فر ذهنیت  بر  آن  تأثیر  و  )تحسین،  والدين  زندان 

خطا  و  ارزيابي  تمرين  مغزی:  نرمش  چهارم:  جلسۀ  (؛ 

هدف   به  رسیدن  و  ذهنیت  پنجم:  جلسۀ  يادگیری؛ 

ثبات  گیری هدف(؛ جلسۀ ششم: پشتکار و  )انواع جهت 

اسخ به شکست و تحمل  قدم؛ جلسۀ هفتم: ذهنیت و پ 

)انتظارها،   والدين  مؤثر  ذهنیت  هشتم:  جلسۀ  خطر؛ 

از  ها  وتحلیل دادهجهت تجزيهراهبردها، خطرپذيری(.  

برای   و  استاندارد(  انحراف  )میانگین،  توصیفي  آمار 

های پژوهش از آزمون تحلیل كوواريانس  آزمون فرضیه

ش  استفاده  دادهچندمتغیری  نسخه  د.  از  استفاده  با  ها 

) علوم آماری بسته  22 (  SPSS-22اجتماعي 

  وتحلیل شدند. تجزيه

 هایافته 

ب كه  حاضر  پژوهش  اثربخشي در  تعیین    مداخله   رای 

برنامه  فردريکسون  انديشيمثبت   ذهنیت   تغییر  و 

  تیزهوش   آموزاندانش  ای مقابله  هایسبک   بر  دويیک

آزمودني    45فهان بر  صا   شهر  دختر  اول  دوره  متوسطه

انجام   كنترل  گروه  يک  و  آزمايش  گروه  دو  قالب  در 

های توصیفي میانگین و انحراف استاندارد  شاخصشد،  

سبک   هایودنيآزم در  مقابلهپژوهش  ای  های 

هیجان)مسئله گروهمدار،  تفکیک  به  اجتنابي(  -مدار، 

جدول   در  كنترل  و  آزمايش  است.    1های  شده  ارائه 

مش كه  ميهمانطور  سبک اهده  نظر  از  های  شود 

ای، افرادی كه در دو گروه برنامه تغییر ذهنیت  مقابله

مثبت و  بودويینگ  عضو  فردريکسون  در  انديشي  دند، 
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پیشسپ به  نسبت  پیگیری  و  میانگین  آزمون  آزمون 

و میانگین بیشتری در  كمتری در سبک  های اجتنابي 

  محور نسبت به گروههای مسئله محور و هیجانسبک 

 كنترل كسب كردند. 

 ری  گییو پ آزمونپس، آزموندر مرحله پیش آزمایش و كنترلهای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه آماره 1جدول 

 فردریکسون  اندیشیمثبت دوییک ذهنیت تغییر برنامه كنترل  گروه مرحله اجرا  متغیر

 سبک مسئله مدار 

 71/14 60/54 07/9 76/55 43/10 36/56 آزمون پیش

 53/11 40/62 59/7 76/60 89/9 32/55 آزمون پس

 37/11 00/61 94/7 16/60 29/9 76/53 گیریپي

 مدار سبک هیجان

 56/6 84/36 33/8 72/38 15/8 20/42 زمون آپیش

 94/9 68/46 31/10 32/46 23/8 52/43 آزمون پس

 75/10 60/45 48/10 64/45 32/8 28/42 گیریپي

 سبک اجتنابي 

ن آزموپیش  36/44 39/8 44/37 24/11 84/41 33/11 

 87/12 28/47 92/12 12/41 59/7 16/45 آزمون پس

 90/12 32/46 27/13 36/41 37/9 08/44 گیریپي

 

از   استفاده  از  بايد  آزمونپیش  آماری  های 

ها بررسي شود و پس از برقراری  مفروضات اين آزمون

پرداخت. به  ی  مارهای آاين مفروضات به اجرای آزمون

نرمال مفروضه  نخست  منظور  متغیرهای  اين  بودن 

ها از راه  پژوهش و پس از آن مفروضه همگني واريانس

به  آزمون لوي نتايج مربوط  آزمون تحلیل واريانس  ن و 

شیب   همگني  مفروضه  و  تعامل  اثر  بررسي  برای 

كه   داد  نشان  نتايج  شد.  بررسي  مقدار  رگرسیون 

  05/0باالتر از    اسمیرنفف  گروكولموزمون  آمعناداری  

ميبود بنابراين  مفروضه،  كه  فهمید  بودن  نرمال  توان 

ن تحلیل  انجام  برقرار  برای  نتايج  اد  در   .استهايي  امه 

  ها همگني واريانس  مفروضهنشان داد كه    3آزمون لوِين

برقرار   نهايي  تحلیل  انجام  آزمون  استبرای  نتايج   .

مفروضه بررسي  برای  واريانس  شیب  هم  تحلیل  گني 

كه داد  نشان  نیز  تحلیل  زمون  آمعناداری    رگرسیون 

توان فهمید  بنابراين مي  .  است  05/0باالتر از    واريانس

مفرو واريانس   ضهكه  تحلیل    هاهمگني  انجام  برای 

با توجه به وجود سه متغیر وابسته    . استنهايي برقرار  

هیجانمدارمسئله)سبک   سبک  سبک  ،  و  مدار 

د يک متغیر مستقل )گروه(  وجوین  اجتنابي( و همچن

سط سه  )گروهكه    انديشي مثبت  برنامه  آموزش  ح 

  وهرگ  و  دوئیک  ذهنیت  تغییر   برنامه  وهگر  فردريکسون،

زمون  آاز  دارد، آزمون( كنترل( با متغیر همپراش )پیش

استفاده   نتايج    شد تحلیل كوواريانس چندمتغیری  كه 

 ارائه شده است.  2 جدولآن در 

مدار و سبک اجتنابی در دو هیجان، سبک   مدارمسئلهسبک  و پیگیری آزمونپس هایهكوواریانس چندمتغیری نمریل حلت . نتایج2جدول  

 یش و یک گروه كنترلگروه آزما
 

=    068/1)  با توجه به معنادارنبودن آزمون باكس

F  ،05/0    =p  )  مقادير از  تا  گرفته شد  زمون  آتصمیم 

ب ويلکز  استفاده شود.  مقايسه ی گروهی  راالمبدای  ها 

جدول  همان نتايج  از  كه  سطح  برمي  2طور  آيد، 

ويلکز   المبدای  آزمون  ميمعناداری  به    كه  ددهنشان 

  های هاز لحاظ نمر    موردمطالعهگروه    سه  بین  طوركلي

 Fآمارۀ  ارزش  
درجه  

 آزادی 

خطای درجه  

 آزادی 
 ایتا سطح معناداری 

 105/0 018/0 000/136 000/6 659/2 210/0 اثر پیاليي 

 109/0 016/0 000/134 000/6 721/2 795/0 ز لک المبدای وي

 112/0 014/0 000/132 000/6 779/2 253/0 اثر هتلینگ

 185/0 003/0 000/68 000/3 147/5 227/0 بزرگترين ريشه روی 
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مقابلهسبک   آزمونپس )سبکهای    ،   مدار مسئله  ای 

ر  دامعنا تفاوت    اجتنابي(   سبک  و   مدار هیجان  سبک

دارد. اثر  وجود  آزمون  از  حاصل  بین   هاینتايج 

مشخصآزمودني برای  تفاوتها  تفکیک  شدن  به  ها 

وابسته   كمتغیرهای  داد  گنشان  سه  بین  روه  ه 

م نظر  از  سبک  لفهؤموردمطالعه    مدار مسئلههای 

(997/3    =F  ،023/0    =p  ،104/0    =η²  سبک و   )

  ( F  ،023/0    =p  ،103/0    =η²=    968/3)  مدار هیجان

معن  دارد دار  اتفاوت  اجتنابي    وجود  سبک  برای  و 

(.  F،  084/0    =p  ،069/0    =η²=    572/2معنادار نبود )

اين تفاوت از آزمون تعقیبي توكي  برای فهم جهت  ها 

   ارائه شده است. 3استفاده شد كه نتايج آن در جدول 
برنامه  آموزشسه گروه افراد مدار در ر و سبک هیجانمدامسئلهفاوت متغیر سبک ت سیمنظور برر. آزمون تعقیبی توكی به3 جدول

 نیت دوئیک و گروه كنترل اندیشی فردریکسون، برنامه تغییر ذهمثبت

 I J (I-J ) متغیر وابسته
انحراف  خطای 

 استاندارد 
 معناداری 

 ر مدامسئله سبک
 كنترل

 027/0 887/2 *504/6- انديشي فردريکسون مثبت

 010/0 864/2 *552/7- تغییر ذهنیت دوئیک

انديشي فردريکسون مثبت  710/0 801/2 047/1- تغییر ذهنیت دوئیک 

 مدار هیجان سبک
 كنترل

 048/0 481/2 *004/5- انديشي فردريکسون مثبت

 008/0 462/2 *728/6- تغییر ذهنیت دوئیک

 476/0 408/2 724/1- تغییر ذهنیت دوئیک انديشي فردريکسون مثبت
 

به جدول   از  مي  باالبا توجه  توان مشاهده كرد كه 

پس سبک  نظر  متغیر  گروه  مدامسئلهآزمون  بین  ر 

با   مثبت  كنترل  تغییر  گروه  و  فردريکسون  انديشي 

معن تفاوت  دوئیک  دو  ا ذهنیت  بین  دارد  وجود  داری 

  ذهنیت   تغییر  گروه  و  فردريکسون   انديشي گروه مثبت

مع  دوئیک تفاوت  همچنین  ا نهیچ  ندارد.  وجود  داری 

پسمي نظر  از  كه  كرد  مشاهده  متغیر  توان  آزمون 

هیجان مثبت  سبک  گروه  با  كنترل  گروه  بین  مدار 

دوئیک   ذهنیت  تغییر  گروه  و  فردريکسون  انديشي 

معن گروه  ا تفاوت  دو  بین  ولي  دارد  وجود  داری 

  ذهنیت   تغییر  گروه  و   فردريکسون   انديشيمثبت

معن   دوئیک ادامه  ی  داراتفاوت  در  ندارد.  وجود 

تعديلمیانگین استاندارد  خطای  و  متغیرهای    شدهها 

مي ارائه  موردمطالعه  گروه  سه  در    شود. پژوهش 

  انديشي فردريکسون ی گروه مثبتشدهمیانگین تعديل

(312/61    =M  ،982/1    =Se )   تغییر گروه    ذهنیت   و 

با    (M  ،971 /1    =Se=    360/62)  دوئیک مقايسه  در 

در متغیر  (  M  ،012/2    =Se=    808/54)  رل گروه كنت

اين  اطور معن به رمدامسئله  سبک باالتر است كه  داری 

تموضوع     انديشي مثبت  آموزشثیر  أنمايانگر 

تغییر و  مي  ذهنیت  فردريکسون  باشد.  دوئیک 

مي مشاهده  جدول  اين  در  نظر  همچنین  از  كه  شود 

هیجان بهسبک  گروه  مدار  دو  هر  همزمان  طور 

=    M  ،704/1=    600/46)  فردريکسون  ييش اندمثبت

Se )  324/48)  دوئیک  ذهنیت  و تغییر    =M  ،694/1    =

Se)  به گروه كنترل =    M  ،729/1=    596/41)  نسبت 

Se)  كرده كسب  باالتری  ديگر   .اندمیانگین  سوی  از 

معن  تفاوت  مثبتاهیچ  گروه  دو  بین    انديشي داری 

  ون آزمدوئیک از نظر پس  ذهنیت   فردريکسون و تغییر

هیجان اين  سبک  كه  نداشت  وجود  نکته  مدار 

شده    دهندهنشان ذكر  آموزش  دو  يکسان  اثربخشي 

 .است

مشخص برای  ادامه  پ در  آموزش  شدن  اثر  ايداری 

تغییر  انديشيمثبت و  با    ذهنیت  فردريکسون  دوئیک 

)نمر وابسته  متغیر  سه  وجود  به  گیری  پي  هایهتوجه 

اجتنابي(    بکمدار و س ، سبک هیجانمدارمسئلهسبک  

( كه دارای  و همچنین وجود يک متغیر مستقل )گروه

)گروه  سطح    انديشي مثبت  برنامه  آموزش  سه 

  گروه  و  دوئیک  ذهنیت  تغییر   نامهبر  گروه  فردريکسون،

)پیش همپراش  متغیر  با  ميكنترل(  از    ، باشدآزمون( 

كه    شد زمون تحلیل كوواريانس چندمتغیری استفاده  آ

 ارائه شده است. 5و4نتايج آن در جداول 
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اجتنابی در دو گروه   مدار و سبک ، سبک هیجان مدارمسئلهسبک گیری پی هایهنتایج تحلیل كوواریانس چندمتغیری نمر 4جدول 

 آزمایش و یک گروه كنترل

 

باكس آزمون  معنادارنبودن  به  توجه  =    875/0)  با 

F  ،05/0    =p  )  مقادير از  تا  گرفته شد  مون  زآتصمیم 

گروه مقايسه  برای  ويلکز  شود.  المبدای  استفاده  ها 

جدول  همان نتايج  از  كه  سطح  برمي  4طور  آيد، 

الم  آزمون  كه  معناداری  است  آن  بیانگر  ويلکز  بدای 

لحاظ  به  موردمطالعه گروه    سه  بین از  طوركلي 

مقابلهسبک   گیریپي  هایهنمر )سبکهای    ای 

  نابي( جتا  سبک   و  مدارهیجان  سبک   ،مدارمسئله

دارد. وجود  معنادار  آزمون    تفاوت  از  حاصل  نتايج 

ها به  شدن تفاوتها برای مشخصبین آزمودني  هایاثر

نشان داد كه بین سه گروه  ای وابسته  تفکیک متغیره

م نظر  از  سبک  لفهؤموردمطالعه    مدار مسئلههای 

(076/6    =F  ،004/0    =p  ،150/0    =η²  )  سبک  ،

و  (  F  ،010 /0    =p  ،126/0    =η²=    962/4)مدار  هیجان

اجتنابي =    F  ،030/0    =p  ،097/0=    695/3)  سبک 

η²  )  معن وجا تفاوت  اين  دار  جهت  فهم  برای  دارد.  ود 

ها از آزمون تعقیبي توكي استفاده شد كه نتايج  تفاوت

 ارائه شده است.  5 آن در جدول
برنامه مثبت  آموزشسه گروه افراد مدار در مدار و سبک هیجانتفاوت متغیر سبک مساله  سیمنظور بررآزمون تعقیبی توكی به 5 جدول

 ذهنیت دوئیک و گروه كنترل اندیشی فردریکسون، برنامه تغییر 

 I J (I-J ) متغیر وابسته
خطای انحراف  

 استاندارد 
 معناداری 

 004/0 731/2 *097/8- انديشي فردريکسون مثبت كنترل مدار مسئله سبک

 003/0 710/2 *448/8- تغییر ذهنیت دوئیک

 895/0 650/2 351/0- تغییر ذهنیت دوئیک انديشي فردريکسون مثبت

 021/0 472/2 *818/5- انديشي فردريکسون مثبت كنترل مدار هیجان سبک

 004/0 452/2 *402/7- تغییر ذهنیت دوئیک

 511/0 399/2 584/1- تغییر ذهنیت دوئیک انديشي فردريکسون مثبت

 083/0 263/2 975/3- انديشي فردريکسون مثبت كنترل اجتنابي  سبک

 009/0 245/2 *035/6- تغییر ذهنیت دوئیک

 351/0 196/2 061/2- دوئیکتغییر ذهنیت  انديشي فردريکسون مثبت

مي توان مشاهده كرد كه از    5با توجه به جدول  

نمر سبک  پي  هایه نظر  متغیر  بین    ارمدمسئلهگیری 

و   فردريکسون  انديشي  مثبت  گروه  با  كنترل  گروه 

داری وجود دارد، بین  اتغییر ذهنیت دوئیک تفاوت معن

مثبت گروه    تغییر   گروه  و   فردريکسون  انديشيدو 

معن  دوئیک  ذهنیت  تفاوت  ندارد.  اهیچ  وجود  داری 

توان مشاهده كرد  مي  10همچنین با توجه به جدول  

مدار  متغیر سبک هیجانی  گیرپي  های هكه از نظر نمر

با گروه مثبت فردريکسون و  بین گروه كنترل  انديشي 

معن تفاوت  دوئیک  ذهنیت  تغییر  وجود  ا گروه  داری 

 Fآمارۀ  ارزش  
درجه  

 آزادی 

خطای درجه  

 آزادی 
 ایتا سطح معناداری 

 131/0 004/0 000/136 000/6 407/3 261/0 اثر پیاليي 

 139/0 002/0 000/134 000/6 620/3 741/0 المبدای ويلکز 

 148/0 001/0 000/132 000/6 828/3 348/0 اثر هتلینگ

 254/0 000/0 000/68 000/3 724/7 341/0 بزرگترين ريشه روی 
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مثبت گروه  دو  بین  ولي    و   فردريکسون   انديشيدارد 

معن  دوئیک   ذهنیت  تغییر  گروه وجود  ا تفاوت  داری 

در   نظر  آندارد.  از  كه  شد  مشخص  همچنین  خر 

بک اجتنابي نیز بین گروه كنترل  س  گیریپي  هایهنمر

معن  تفاوت  دوئیک  ذهنیت  تغییر  گروه  وجود  ابا  داری 

مثبت گروه  دو  بین  ولي    و   دريکسونفر  انديشي   دارد 

معن  دوئیک   ذهنیت  تغییر  گروه وجود  ا تفاوت  داری 

میانگین ادامه  در  تعديل  ندارد.  استاندارد  خطای  و  ها 

ارائه  ه  وردمطالعمتغیرهای پژوهش در سه گروه م  شده

تعديل  شود.مي مثبت  شدهمیانگین  انديشي  گروه 

و گروه    (    M  ،875/1    =Se=    889/60)  فردريکسون 

  (    M  ،865/1    =Se=    240/61)  دوئیک   ذهنیت  تغییر

گروه كنترل  با  مقايسه  =    M  ،903/1=    791/52)  در 

Se    )  پي سبکدر  متغیر  طور به مدار مسئله  گیری 

ايداری  امعن كه  است  تن  باالتر  پايداری    أثیر نمايانگر 

مثبت تغییر  انديشيآموزش  و    ذهنیت   فردريکسون 

مي مشاهده  دوئیک  جدول  اين  در  همچنین  باشد. 

نظر سبک هیجانشومي از  كه  بهد  طور همزمان  مدار، 

،  M=    918/45)  فردريکسون  انديشيهر دو گروه مثبت

697/1    =Se    )  تغییر =    502/47)  دوئیک  ذهنیت  و 

M  ،688/1    =Se    )  100/40)  نسبت به گروه كنترل    =

M  ،723/1    =Se    )    از    .اندباالتری كسب كردهمیانگین

معن  تفاوت  هیچ  ديگر  گروه  داری  اسوی  دو  بین 

تغییر  انديشيمثبت و  از    ذهنیت   فردريکسون  دوئیک 

نمر هیجانپي  هایه نظر  سبک  وجود  گیری  مدار 

ن  پايداری اثربخشي يکسا    دهندهنداشت كه اين نشان

ذكرشده   آموزش  نیز  استدو  اجتنابي  سبک  نظر  از   .

  619/46)    دوئیک  ذهنیت  مشخص شد كه گروه تغییر

  =M  ،454/1    =Se    )    583/40)  به گروه كنترلنسبت  

  =M  ،577/1    =Se  )  ندامیانگین باالتری كسب كرده .  

گروه   دو  بین  داری  معني  تفاوت  هیچ  ديگر  سوی  از 

=    M  ،554/1  =   558/44)  فردريکسون   انديشيمثبت

Se  )  تغییر پي  ذهنیت   و  نمرات  نظر  از  گیری  دوئیک 

   سبک اجتنابي وجود نداشت.

 

 و نتیجه گیری  بحث

گروهتدسبهنتايج   بین  تفاوت  معناداری  از  های  آمده 

ای  های مقابلهبک متغیر سآزمايشي با گروه كنترل در  

ميآموزان  دانش حمايت  همتیزهوش  ،  چنینكنند. 

دا نشان  آموزشي    دنتايج  برنامه  دو  اثربخشي  كه 

بر مثبت دوئیک  ذهنیت  تغییر  و  فردريکسون  انديشي 

زيرمقیاس سبک روی  مقابلههای  از  های  جمله  ای 

مقابله هیجانسبک  اجتنابي    مدارمسئلهمدار،  ای  و 

است.   معناداری  يکسان  تفاوت  هیچ  ديگر،  عبارت  به 

مثبت برنامه  اثربخشي  و  بین  فردريکسون  انديشي 

همیتغی نشد.  مشاهده  دوئیک  ذهنیت  نتايج  ر  چنین، 

بین   معناداری  تفاوت  كه  داد  نشان  پیگیری  دوره  در 

)برنامه  گروه آزمايشي  فردريکسون  مثبتهای  انديشي 

متغی در  كنترل  گروه  و  دوئیک(  ذهنیت  تغییر  ر  و 

مقابلهسبک  )مسئلههای  هیجانای  و  مدار،  مدار 

های  ر بین گروهداما اين تفاوت    ،اجتنابي( وجود داشت

برنامه اگرچه  بنابراين  نشد.  مشاهده  های  آزمايشي 

مثبت ذهنیت  آموزشي  تغییر  و  فردريکسون  انديشي 

بر مقابلهسبک   دويیک  دانشهای  دختر  ای  آموزان 

ضیه پژوهشي مبني بر  اما فر   ،تیزهوش اثربخش بودند

برنامه اين  اثربخشي  در  معنادار  تفاوت  و  وجود  رد  ها 

پذير صفر  ميف فرض  اثربخشي  ته  مورد  در  شود. 

مثبتبرنامه  ذهنیت  های  تغییر  و  فردريکسون  انديشي 

دستغیب،    ه دويیک نتايج مطالعه حاضر با نتايج مطالع

( فرخي  و  و    (1391عیلزاده  ترزسنیوكي  يیگار،  و 

( بود(  2012دوئیک  مثال  ،  همسو  و    برای  دستغیب 

( آموزش    (1391همکاران  كه  دادند  نشان 

بسط،  بانديشي  مثبت سیالي،  همچنین  و  خالقیت  ر 

انعطافتاب و  دانشکار  آنها پذيری  دارد.  تأثیر  آموزان 

تفکرات  افزايش    انديشي موجبمعتقدند افزايش مثبت

هیجان و  و  خالقیت  درنتیجه  و  مثبت  های 

ميانعطاف ميپذيری  پژوهش  شود.  در  گفت  توان 

بهره نیز  موجب  حاضر  انديشي  مثبت  برنامۀ  از  گیری 

انعطافيافزا های مقابله  پذيری در سبک ش خالقیت و 

مي استرس  همکاران  شود.  با  و  يیگار  همچنین 
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ذ2012) تغییر  مداخلۀ  بررسي  به  بر (  هنیت 

دادند  دانش نشان  و  نهم و دهم پرداختند  پايۀ  آموزان 

كرده  انشد دريافت  ذهنیت  تغییر  مداخلۀ  كه  آموزان 

معناداری    ،بودند طرز  مداخ  1به  از  بعد  كمتر  لماه  ه 

اجتماعي و  بوده  همچنین  پرخاشگر  بودند.  شده  تر 

ماه پس   3مراتب كمتری در فاصله مشکالت رفتاری به

تواند نشان دهد  دادند. اين موضوع مي  از مداخله نشان 

از سبک ممکن است    كه از  ديگری  های  نوجوانان  غیر 

مانند   كارروشپرخاشگری  و    مسئلهحل  مد  اهای 

كنهیجان استفاده  رفتاری    . دنمدار  مشکالت  درنتیجه 

های مختلف همچون  كمتری نیز در ارتباط با موقعیت

           دهند. اضطراب امتحان نشان مي

گفت كه روش برنامه  توان  مي  بیین اين نتايج در ت

بهمثبت روانانديشي  رويکرد  يک  شناسي  عنوان 

خودكارآمدی  گرا  مثبت افزايش  موجب  تواند    مي مي 

شناسايي نقاط    راه  كه اين امر از  (98)خسروی،    شود

مد و استفاده از افکار  امثبت خويش، تعديل افکار ناكار

شود. از اين رو  ميجايگزين و بازبیني خويشتن حاصل  

خودكارآمدی و فنون جايگزيیني    راه   توانند از افراد مي

به نگرش  افکار  كسب    تغییر  به  ديدگاو  راجع  هي 

و   مدنظرمسائل  آنها  با  برخورد  دهند.    سپس  قرار 

بوهشژپ  براساسچنین،  مه وزش  مآده  آمعمل  ههای 

های  بیني و شادكامي و ساير مهارتهای خوشمهارت

افراد  انديشيمثبت سازگاری  دانشبه  بر  ن  آموزاويژه 

مختلف    نوجوان مسائل  با  مواجهه  ميدر    ذارد گتأثیر 

حافظیان،  پور؛  1394)صرامي،   و  از  .  (1396رضوی 

داده   نشان  سازگاری  است  ده  شطرفي  میزان  كه 

سبک  با  مقابلهنوجوانان  دارد ای  های    ارتباط 

  توان يرو، ماز اين  (.  1396اخالق،  )امیرباقرپور و خوش

مثبت آموزش  كه  از  گفت  های  سبک   راهانديشي 

دانش  ایمقابله سازگاری  میزان  تأثیرگذار  بر  آموزان 

 بوده است.  

نامه تغییر  راز طرفي، نتايج اين مطالعه اثربخشي ب

بررسي   را  است ذهنیت  نتايج    كرده  دادآن  و  ه  نشان 

انديشي فردريکسون  كه اين برنامه همانند مثبت  است

سبک  مقابلهها بر  دانشی  تیزهوش  ای  دختر  آموزان 

صفات   هوش،  اينکه  به  اعتقاد  عبارتي،  به  است.  مؤثر 

مهارت و  مقابلهشخصیتي  هستند  ایهای  تغییر    ، قابل 

كند كه اطالعات مربوط به خود  اد ميجای اي طرحواره 

ارزشیاب   آن  راهاز   همچنین معیاری  و    شدهي  تفسیر و 

با رابطه  در  قضاوت  ف   برای  رفتار  اهداف،  و  عالیت 

تغییر    ؛(  2010ک،  ی )دوي  شوندميمحسوب   يعني 

به خود  يادگیری  ذهنیت  آموزش  برای  بستری  عنوان 

مختلف   از  مي  عملرفتارهای  افراد  كه    آن راه  كند 

گیرند يا به بهبود رفتارهای  رفتارهای جديد را ياد مي

ميقبلي   بهخود  اينکه  پردازند.  به  توجه  با  طوركلي، 

تواند همه جوانب فرد  يک متغیر كه مي  عنوانهوش به 

توان گفت كه ممکن است  را تحت تأثیر قرار دهد مي

دادن اثربخشي برنامه تغییر  عنوان بستری برای نشانبه

برنامه مثبت  کیذهنیت دوي  بر  و  فردريکسون  انديشي 

آموزان دختر تیزهوش عمل  شای دانهای مقابلهسبک 

ر ذهنیت، يادگیری و  كند. به عبارت ديگر، قابلیت تغیی

مهارتبه مقابلهكارگیری  بهای  هوشبهر   ۀواسطهای 

 شود. افراد تسهیل مي اين باالی

جامعۀ آماری    .دارد  هاييپژوهش حاضر محدوديت

دانش  شپژوه نهم  شامل  پايه  دختر  تیزهوش  آموزان 

كه تعمیم نتايج را به جنسیت پسران  شهر اصفهان بود 

دانش همینطور  تیز و  پايهآموزان  ساير  با  هوش  ها 

مواجه مي ازاينمحدوديت  پیشنهاد ميسازد.   شود  رو 

انديشي  های مثبتمطالعات آتي به بررسي تأثیر برنامه

و   پسران  در  ذهنیت  تغییر  تیزهوش انشدو  آموزان 

پايه همچنیساير  بپردازند.  تحصیلي  اين  های  چون  ن 

دانش روی  تیزهوش  پژوهش  است، آموزان    انجام شده 

ت دانشدر  جامعۀ  به  آن  با  عمیم  بايد  عادی  آموزان 

اين صورتاحتیاط عمل كرد.   پژوهش  در  هايي  انجام 

بر    برای پژوهش  اين  مستقل  متغیرهای  تأثیر  بررسي 

از يک  شود.  عادی پیشنهاد مي  آموزاندانش همچنین 

آموزش برایفرد  بهره    دهنده  گروه  دو  هر  به  آموزش 

استگرفته شد نتا  ه  در  است  ممکن  تأثیرگذار  كه  يج 

اين  باشد مي  رواز  از  پیشنهاد  آتي  مطالعات  در  شود 
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به كار گرفته شود.   نتايج پژوهش آموزندگان متفاوتي 

مي سازمانحاضر  استفاده  مورد  همچون  هتواند  ايي 

دانشگاه  و  آموزش مؤسسپرورش،  درماني،    هاييهها، 

تربیت كودكان و نوجوانان سروكار    كه با   هاييهمؤسس

رواندرمانگاهدارند،   خدمات  های  مراكز  و  پزشکي 

منظور ارائه خدماتي در زمینه  روانشناسي و مشاوره به

آموزان در محیط مدرسه و كالس درس  تعامالت دانش

ريزی درسي  برنامه   برایمدارس تیزهوشان    قرار گیرد.

فوق مي  درسيو  تیزهوش  آموزان  بر تدانش  بنا  وانند 

برنامه از  خود  مثبتنیاز  ذهنیت  های  تغییر  و  انديشي 

بگیرند بهره  دانش  دوئیک  سبک تا  های  آموزان 

زا  های استرسای كارآمدی در ارتباط با موقعیتمقابله

 یرند. گاز جمله اضطراب امتحان به كار 

 ها یادداشت
1. Broaden-and-Build Model 

2. Test Anxiety Inventory 

3. levene   

 منابع 
اسدی يابوالقاسم (  1375) ح. شکركن، ب.،    نجاران  ع.، مقدم ع.، 

 در امتحان اضطراب سنجش برایمقیاسي   اعتباريابي و ساخت

و   تيیترب  علوم فصلنامه   ،اهواز راهنمايي سوم پايه آموزاندانش

 .  74-61:  (  4و3)3شناسي دانشگاه شهید چمران اهواز،  روان

)     اخالق خوش  ،ف    امیرپور اجتماعي  1396ح.  سازگاری  رابطه  و    ( 

مقابلهسبک و  های  كودک  ملي  همايش  اولین  استرس.  با  ای 

نائین  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه    ،  نوجوان، 

https://civilica.com/doc/844623/ 
ص   س.  )ح  ،پوررضوی  م.  آموزش  »    (  1396افظیان  اثربخشي 

مثبتمهارت و  های  هیجاني  اجتماعي،  سازگاری  بر  انديشي 

 .47-26 (: 1)6اسي مدرسه، روانشن ، آموزانتحصیلي دانش

  –ثربخشي آموزش شناختي  »ا(    1392ج.، محمدی كركاني آ. )  جراره

امتحان دانش اضطراب  بر  متوسطهرفتاری  نشريه    ،«آموزان دختر 

 .313-307(، 4) 7ی آموزش، رفناو

بر  اثربخشي آموزش مهارت»  ف.  خسروی با تأكید  های مثبت انديشي 

پیشرآموزه انگیزش  بر  ديني  دانش  های  در  خودكارآمدی  و  فت 

اول   دوره  مقطع  دختر  جامعهآموزان  و  متوسطه.  آموزش  شناسي 

 . 101-89 .12، پرورش

آموزش  ثتأ»  (  1391)  ن.  فرخي   ح.،  علیزاده   م.،  س.  دستغیب یر 

مثبتمهارت دانشهای  خالقیت  بر  و  آموزان.  انديشي  ابتکار 

 .  17-1 :(  4)1خالقیت در علوم انساني، 

تقي ا.،  پايیزی م.، مواليي    لو، ص.، گراوندشکری  عبداله    ف.،      پور م.، 

اكبری آ.،   )    م.    های ويژگي  و  عاملي   ساختار»(    1387ه. 

  های موقعیت  با  مقابله  پرسشنامه   فارسي  نسخه  روانسنجي

   .22-33 :( 39)3 شناختي، علوم هایتازه  « زااسترس

)    صرامي  مثبت  (    1394م.  درماني  گروه  بر  تأثیر  بهزيستي  نگر 

طالقروان فرزندان  كارشناسي  پايان  ،  شناختي  منتشرنشده  نامه 

 ارشد، دانشگاه خوارزمي، دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي.  

)    صرامي مثبتیتأث(    1394م.  درماني  گروه  بهزيستي  ر  بر  نگر 

طالقروان فرزندان  پايانشناختي  كارشناسي  .  منتشرنشده  نامه 

 تربیتي و روانشناسي.   دانشکده علوم  ارشد، دانشگاه خوارزمي،

 با مقابله راهبردهای رابطۀ»      (  1392كمالي ايگلي س.،  حسني ف. )

 دختر ن اآموزدانش رواني در سالمت با  هیجاني هوش و استرس

  : (  1)7،  مجله علوم رفتاری  «،  كنکور هایكالس در كنندهشركت

49-56 . 

  آموزان دانش  مشکالت   بررسي»    (  1395)  ر.  م.  ايرواني  ص.،  نصیران

  و   آموزاندانش  نظر  از   درخشان  استعدادهای   مدارس   در   تیزهوش

     .27-1:(  1) 2 ،تربیتيعلوم و شناسي روان مطالعات  «والدين
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