
Journal of Teacher's Professional 

Development 

 

 ای معلمحرفه هتوسع هلنامفص

Volume 5, Issue 4, Winter, 2021, 65-85  58-58، 9911زمستان ،4، شماره پنجمسال 
 

شناختی با خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق پایین های روانمقایسه اثربخشی آموزش سرمایه
 دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان شهرکرد

 4و معصومه مردانی 3، ابراهیم ربیعی2، محمد نیکخواه*1زادهپروین فرج

 

 

A Comparison on the Effectiveness of Teaching Psychological Capitals and 
Emotional Self-Regulation on the Low Academic Eagerness of the Female Student 

Teachers at the Farhangian University of Shahr-e kord  
Parvin Farajzadeh1*, Mohammad Nikkhah2, Ebrahim Rabiei3 and Masumeh Mardani4 

 

 

02/90/1399تاریخ دریافت:   

 چکیده
 

ش حاضر، با هدف بررسی مقایسه اثربخشی آموزش پژوه
شناختی با خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق های روانسرمایه

تحصیلی پایین دانشجومعلمان انجام گرفت. پژوهش حاضر 
آزمون با گروه گواه و پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشنیمه

دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل 
ان دختر دانشگاه فرهنگیان شهر شهرکرد در سال دانشجومعلم
دانشجو معلم دختر  54که تعداد  بود 7981-89تحصیلی 

دارای اشتیاق تحصیلی پایین در دانشگاه فرهنگیان شهر 
گیری هدفمند انتخاب و با گمارش شهرکرد با روش نمونه

دانشجو  74های آزمایش و گواه قرار کرفتند )تصادفی در گروه
 74شناختی، های روانزمایش آموزش سرمایهدر گروه آ

 74دانشجو در گروه آزمایش آموزش خودتنظیمی هیجانی و 
های آزمایش مداخله آموزش دانشجو در گروه گواه(. گروه

( و خودتنظیمی 7981شناختی )آخوندی، های روانسرمایه
( به شکل جداگانه طی دو و نیم ماه در 7001هیجانی )گراس، 

های مورد ای دریافت نمودند. پرسشنامهقیقهد 80جلسه  70
فردریکز،  استفاده در این پژوهش پرسشنامه اشتیاق تحصیلی

های حاصل از پژوهش ( بود که داده7005بلومنفیلد و پاریس )
گیری مکرر و آزمون تعقیبی به شیوه تحلیل واریانس با اندازه

اد که بونفرنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان د
 شناختی وخودتنظیمی هیجانی برهای روانآموزش سرمایه

اشتیاق تحصیلی پایین دانشجومعلمان تأثیر مثبت معناداری 
(. عالوه بر این نتایج آزمون تعقیبی نشان داد >07/0pدارد )

شناختی نسبت به خودتنظیمی های روانکه آموزش سرمایه
جویان داشته شناختی دانش هیجانی تأثیر بیشتری بر اشتیاق

شناختی و های رواناست؛ اما هر دو روش آموزش سرمایه
عاطفی و رفتاری دانشجویان  خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق
 به یک میزان تاثیر داشته است. 

شناختی، اشتیاق های روانآموزش سرمایه های کلیدی:واژه
  معلمانتحصیلی، خودتنظیمی هیجانی، دانشجو
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Abstract  
 
The present study was conducted with the aim of 
investigating the effectiveness of teaching 
psychological capitals and emotional self-
regulation on the low academic eagerness of the 
female student teachers. The present study is a 
quasi-experimental with pretest, posttest, control 
group and two-month follow-up design. The 
statistical population of the study included female 
student teachers at Farhangian University in the 
city of Shahr-e-kord in academic year 2018-19. 45 
female student teachers with low academic 
eagerness at the Farhangian University of Shar-e-
kord were selected through purposive sampling 
method and were randomly assigned to 
experimental and control groups (15 students in 
the experimental group of psychological capitals, 
15 students in the experimental group of 
emotional self-regulation and 15 students in the 
control group). The experimental groups received 
ten ninety-minute sessions of interventions of 
teaching psychological capitals (Akhoondi, 2017) 
and emotional self-regulation (Gross, 2007) 
separately in two-and-a-half months. The 
questionnaire of academic eagerness (Fredricks, 
2004) was used for data collection. The data from 
the study were analyzed through repeated 
measurement ANOVA and Bonferroni follow-up 
test. The results showed that teaching 
psychological capitals and emotional self-
regulation have significant effect on the academic 
eagerness of the student teachers with low 
academic eagerness (p<0/001). Moreover, the 
follow-up study showed that there was a 
significant difference between the effectiveness of 
the two treatments with the psychological capitals 
group outperforming the emotional self-regulation 
group. 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Training psychological capitals, 
academic eagerness, emotional self-regulation, 
teacher student 

   

گروه علوم تر بیتی، دانشگاه فرهنگیان  شناسی، مربی. دکتری روان7

 شهر کرد، ایران.

 . استادیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه فرهنگیان شهرکرد، ایران.7

 . مربی گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران.9

 یران.. مربی گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهر کرد، ا5

 1 PhD in psychology, instructor in the department of 
educational psychology, Farhangian University of Shahr-
e kord, Iran 
2. Assistant professor in the department of educational 
psychology, Farhangian University of Shahr-e kord, Iran 
3.. Instructor in the department of basic sciences, 
Farhangian University of Isfahan, Iran 
4. Instructor in the department of psychology, Islamic 
Azad University of Shahr-e kord, Iran 

 Corresponding Author, Email: parvinsh4647@gmail.com*                                                                                                 * نویسنده مسئول: 



      8911زمستان  ( / 81)پیاپی  4شماره  پنجم/سال  ای معلم/مة توسعة حرفهفصلنا                         11  

 مقدمه

تهرین نیازههای ههر جامعهه،     دهد کهه مههم  بررسی اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان نشان می

تعلیم و تربیت افرادی است که با اتکا به نیروی اراده و تعقل خویش، منطقی بیندیشهند و بهه جهای    

بستگی و استفاده از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی دیگران، خود مولد دانش، فناوری و فرهنه   وا

ههای انسهان در گهرو    هها و پیشهرفت  باشهند. تمهام موفقیهت   « عصر دانایی»مناسب برای استقالل در 

 ههای مختلفهی برخوردارنهد کهه    های بارور، پویا و مؤثر است. بر همین اساس، افراد از ویژگهی اندیشه

های جدید و گوناگون بهه کهار اندازنهد )حیهدری     های خود را در راهشود آنان بتوانند مهارتباعث می

 (.7981کبریتی، 

تربیهت   های کشور در عرصهه تعلهیم و  ترین و کارآمدترین دانشگاهدانشگاه فرهنگیان یکی از مهم

نی وزارزت آمهوزش وپهرورش   است. این دانشگاه با هدف تأمین نیرو، تربیت، توانمندسازی منابع انسا

تأسیس شده است. اهداف مهم ایهن دانشهگاه شهامل تهأمین و تربیهت معلمهان، مهدیران، مربیهان و         

های اسالمی و انقالبهی، دارای  کارکنان و پژوهشگرانی است که متعهد، معتقد به مبانی دینی و ارزش

جمهوری اسالمی ایهران هسهتند.    رازتی انسانی، کارآمد و توانمند در های واالفضائل اخالقی و ارزش

براین اساس، دانشگاه فرهنگیان در پی آن است تا دانشجویانی را برای شغل معلمی تربیت نماید کهه  

(. در فراینهد  7981های این شهغل باشهند )خروشهی، نصراصهفهانی و میرشهاه جعفهری،       واجد ویژگی

رد و موفقیت تحصیلی دانشهجویان  تواند عملکفعالیت تحصیلی دانشجویان، عواملی وجود دارد که می

توان به وجود افت تحصیلی اشاره کرد. بروز افت را تحت تأثیر منفی قراردهد. از جمله این عوامل می

ترین عوامل افت تحصیلی در دانشهجویان  تواند داشته باشد. یکی از مهمتحصیلی، دالیل مختلفی می

؛ 7981جویان است )امینی، دولتی و غالمهی،  دانش7دانشگاه فرهنگیان از دست دادن اشتیاق تحصیلی

توانهد عملکهرد   یاق تحصهیلی مهی  (. اشهت 7981علهی کبهورانی،   و محمودیان، عباسی، پیرانهی و شهاه  

و کلوسهن و   7074، 7آموزان و دانشهجویان را تحهت تهأثیر قهرار دههد )اسه لنبری و بهایلیس       دانش

موفقیهت فهردی دانشهجویان دارد )زیگلهر و     (. متغیراشتیاق تحصیلی تأثیر فراوانی بر 7071، 9بوتیلیر

 گیهری تحصهیلی دانشهجویان، حمایهت از فراینهد مثبهت و      (. اشتیاق منجر به جههت 7079، 5اپدناکر

و سالمت جای تالش برای حذف مشکالت موجود در فرایندتحصیلی، رشد علمیدار تحصیلی بهجهت

انرژی جسمانی و روانهی دانشهجویان   شود. اشتیاق تحصیلی به کمیت و کیفیت روانی دانشجویان می

کننهد )عباسهی، درگهاهی، پیرانهی و     گهذاری مهی  شود که در طول دوران تحصیلی سهرمایه اطالق می

ههای هدفمنهد   (. این مفهوم به کیفیت تالشی اشاره دارد که دانشجویان صرف فعالیت7985بنیادی، 

ب نقش داشته باشند )چان ، لهی،  کنند تا به صورت مستقیم در دستیابی به نتایج مطلوآموزشی می

                                                           
1. Academic engagement 

2. Schellenberg, Bailis 
3. Closson, Boutilier 

4. Ziegler, Opdenakker 
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کهاری  توانهد دانشهجویان را بها اهمهال    (. کهاهش اشهتیاق تحصهیلی مهی    7071، 7بیون، سئون  و لی

(. 7071؛ کلوسههن و بههوتیلیر، 7985مواجههه سههازد )برزگههر بفرویههی، دربیههدی و همتههی،  7تحصههیلی

ههای  اختن فعالیهت کاری تحصیلی را تمایل غالب و همیشگی فراگیهران بهرای بهه تعویهد انهد     اهمال

(. در 7071، 9اند که تقریباً همیشه با اضطراب توأم است )گاستاوسون و میها  تحصیلی تعریف کرده

، به معنای نهاتوانی فهرد   «نقص در خودتنظیمی»کاری تحصیلی به عنوان نوعی های اخیر، اهمالسال

خهود مطهرح شهده     رههای مهوردنظر  در کنترل افکار، هیجانهات، عواطهف و عملکهرد مطهابد بها معیا     

آمهوزان و  شناختی دانهش های تحصیلی و روان(. جهت بهبود مؤلفه7071، 5)کیم، فرناندز و تریراست

ههای روان  ها، آموزش سرمایهکار گرفته شده است. یکی از این روشهای مختلفی بهدانشجویان روش

ههای  ش بر بهبود مؤلفهه های مختلف نشان از کارآیی و تأثیر این رواست که نتایج پژوهش 4شناختی

؛ 7981؛ برجعلههی، 7981شههناختی داشههته اسههت )سههلیمانی و میرزائههی،  مختلههف تحصههیلی و روان

؛ گلسهتانه، سهلیمانی، و   7981زاده نصهرآبادی،  راد و ملهک ؛ ایرجی7981زاد، باباپور و صبوری، زمانی

؛ گهائو، دکوسهتر،   7078 ،1؛ کیم، کیم، نیومن، فریس و پرو7078، 1؛ تسار، هسا و لین7981دهقانی، 

(. چنانکهه  7074، 70و الیو و کاراکاس 7079، 8؛ کان  و باسر7079، 9اسکتر، گاربا و ریزالبابالوال، دی

شناختی نقشی های روان( نیز نشان داده است که سرمایه7981نتایج پژوهش عمویی، عجم و بادنوا )

شهناختی از نظهر مفههومی،    سهرمای  روان کننده در فرایند اشتیاق تحصیلی دانشجویان دارنهد.  تعیین

شناختی فردی در زمینه رشد و تحول است کهه حهداقل چههار مشخصهه قابهل      حالتی مثبت از روان

شناسایی دارد: خودکارآمدی )اطمینان داشتن به توانایی خود و تالش ضروری و الزم به منظورکسب 

ر در جهت نیل به اهداف و تغییر مسیر انگیز(، امیدواری )پایمردی و پشتکاموفقیت در تکالیف چالش

ت نسهبت بهه موفقیهت در حهال و     بینی )اسناد مثبه برای دستیابی به موفقیت در صورت نیاز(، خوش

موفقیهت و اههداف را در زمهان    پذیر بهودن بهرای دسهتیابی بهه     آوری که مفهوم انعطاف(، و تابآینده

 (. 7008، 77تانز، اسمیت و پالمررو شدن با دشواری و مشکالت در بر دارد )اوی، لوبهرو

های فشار را تهداوم  ها دریک فرایند تعاملی و ارزشیابانه، تالش فرد برای تغییر موقعیتاین مؤلفه

داده، او را برای ورود به صحنه عمل آماده نموده و مقاومت و سرسختی در تحقد اههداف را تضهمین   

ههای  (. عالوه بهر آمهوزش سهرمایه   7009، 77وبرتکند )پارکر، بالتز، یان ، هوف، الثمن، الکوستورمی
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شهناختی، هیجهانی و تحصهیلی    های روانهای آموزشی برای بهبود مؤلفهشناختی، از دیگر روشروان

اشاره نمود که کهارآیی خهود را    7توان به آموزش خودتنظیمی هیجانیآموزان و دانشجویان میدانش

انهد )نریمهانی، عباسهی، ابوالقاسهمی و احهدی،      ادهشناختی نشهان د های مختلف رواندر درمان مؤلفه

؛ میهل، فهت، رئهال،    7070، 7؛ بولمهجر، پرنجر، تهال و سهایج ر  7989نیا، ؛ فوالدچن  و حسن7987

(. 7079، 4؛ بنفهر، بهاردین و کهالس   7071، 5؛ هاینوس، هیل و فرازتی7079، 9ساترلین، وگل و کوبلر

هایی را بایهد  دهند چه هیجانن افراد تشخیص میخودتنظیمی هیجانی فرایندی است که بر اساس آ

، 1نشان دهند. عالوه بر آن، این هیجانات را چگونهه و چهه زمهانی ابهراز کننهد )جورمهان و اسهتانتون       

(. تنظیم هیجان ممکن است برای به راه انداختن، افزایش دادن، حفظ کردن یها کهاهش دادن   7071

ای محیطهی، نقهش ایفها کنهد؛ زیهرا فراینهدهای       های مثبهت و منفهی در پاسهه بهه رویهداده     هیجان

(. مطالعهات  7078، 1دهد )کهرایج و گرانفسهکی  فیزیولوژیکی، رفتاری و تجربی را تحت تأثیر قرار می

شناختی بهوده  های مختلف رواندهنده پیامدهای اثربخش خودتنظیمی هیجانی بر مؤلفهمتعدد نشان

( و 7079و همکهاران )  8یویک، اپیاال، کاتاپان، واتهر (، هر7078) 9است. بر اساس نتایج تحقید مالسزا

توان اظهار داشت که آموزش تنظیم شناختی هیجان در بهبهود  ( می7071)70کیروان، پیکت و جارت

شناختی هم ون اضطراب و افسردگی، تنظیم هیجان و خودکارآمدی به عنهوان یهک   های روانمؤلفه

 کند.روش تأثیرگذار خودنمایی می

های تحصیلی هم ون اشتیاق تحصهیلی و فرسهودگی   ندی، باید بیان کرد که مؤلفهبدر یک جمع

ههای  تحصیلی نقشی انکارناپذیر در آینده تحصیلی دانشجویان دارند که الزم است با استفاده از روش

ها تحت تأثیر قرار گرفته تا از این رهگذر پیشهرفت  آموزشی و درمانی مناسب سعی شود تا این مؤلفه

دانشجویان و هم نین عملکرد اجتماعی و شغلی آنها نیز شتاب بیشتری پیدا کند. حال بها  تحصیلی 

ای و های مداخلههای اشتیاق تحصیلی در دانشجویان و لزوم به کارگیری روشتوجه به اهمیت مؤلفه

شهناختی و خهودتنظیمی   درمان مناسب و بهنگام و از سوی دیگهر کارآمهدی آمهوزش سهرمایه روان    

های آمهاری مختلهف و   شناختی، ارتباطی، رفتاری و تحصیلی جامعههای روانر بهبود مؤلفههیجانی د

در عین حال عدم انجام پژوهش مشابه، این پژوهش درصدد پاسه به این سهؤال اسهت کهه آیها بهین      

شناختی و خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق تحصیلی پهایین  های روانمیزان اثربخشی آموزش سرمایه

 مان تفاوت وجود دارد؟دانشجومعل

                                                           
1. emotional regulation 

2. Bohlmeijer, Prenger, Taal, Cuijpers 
3. Meule, Fath, Real, Sütterlin, Vögele, Kübler 

4. Haynos, Hill, Fruzzetti 

5. Benfer, Bardeen, Clauss 
6. Joormann, Stanton 

7. Kraaij, Garnefski 

8. Malesza 
9. Herwig, Opialla, Cattapan, Wetter 

10. Kirwan, Pickett, Jarrett 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212144718301480#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212144718301480#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212144718301480#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005796716301188#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005796716301188#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886918304318#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886918304318#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886919301448#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925492717303396#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925492717303396#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925492717303396#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925492717303396#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178116314524#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178116314524#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178116314524#!
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 های زیر مطرح شد:بر همین اساس، در ادامه فرضیه

شهناختی بهر اشهتیاق تحصهیلی پهایین دانشهجومعلمان تهأثیر        آموزش سهرمایه ههای روان   -7

 معناداری دارد.

آموزش خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق تحصیلی پهایین دانشهجومعلمان تهأثیر معنهاداری      -7

 دارد.

شناختی و خودتنظیمی هیجانی بهر اشهتیاق   های روانسرمایه بین میزان اثربخشی آموزش -9

 تحصیلی پایین دانشجومعلمان تفاوت وجود دارد.

 

 شناسیروش

آزمون با گروه کنتهرل و مرحلهه پیگیهری دو    پس -آزمونآزمایشی با پیشپژوهش حاضر، از نوع نیمه

رهنگیهان شههرکرد در   دانشهگاه ف  معلمهان دختهر  ماهه بود. جامعه آمهاری پهژوهش؛ شهامل دانشهجو    

دانشهجومعلم دختهر دارای اشهتیاق تحصهیلی      54بود. از این میهان، تعهداد    7981-89تحصیلی سال

منظهور  بهه  بدین صورت کهه گیری هدفمند انتخاب شدند. پایین در دانشگاه فرهنگیان به شیوه نمونه

ر بهین دانشهجویان   شناسایی دانشجویان دارای اشتیاق تحصیلی پایین، پرسشنامه اشتیاق تحصیلی د

هها و حهذف   گذاری پرسشهنامه آوری و نمرهدختر دانشگاه فرهنگیان شهرکرد توزیع شد. پس از جمع

های ناقص و مخدوش، دانشجویانی کهه نمهرات کمتهر از میهانگین در پرسشهنامه اشهتیاق       پرسشنامه

نفر از  54تعداد دانشجو بود. س س  19تحصیلی به دست آورده بودند، شناسایی شدند که تعداد آنها 

دسهت آورده بودنهد )نمهرات    این دانشجویان که کمترین نمرات را در پرسشنامه اشتیاق تحصیلی بهه 

های آزمایش بندی شده(، انتخاب و به صورت تصادفی در گروهتیبتر از میانگین و به صورت ترپایین

دانشجو در  74شناختی، انهای رودانشجو در گروه آزمایش آموزش سرمایه 74و گواه گمارده شدند )

دانشجو در گروه گهواه( پهس از گمهارش تصهادفی      74گروه آزمایش آموزش خودتنظیمی هیجانی و 

ههای  آمهوزش سهرمایه  ، قبهل از ارائهه مداخلهه    ههای آزمهایش و گهواه   دانشجوهای منتخهب در گهروه  

ههای  سهرمایه ههای آزمهایش مداخلهه آمهوزش     شناختی، در گام بعد، دانشجویان حاضر در گهروه روان

شناختی و خودتنظیمی هیجانی را به شکل جداگانه در طی دو و نهیم مهاه دریافهت نمودنهد. در     روان

بههره بهود. پهس از اتمهام     که گروه گواه از دریافت این مداخله در طی انجام فرایند پهژوهش بهی  حالی

ههای ورود  شد. مال  جلسات پس آزمون، برای اطمینان از ثبات نتایج دو ماه بعد دوره پیگیری اجرا

تر از کسب نمره پایین، دانشجو معلم بودن، حضور تمام وقت در دانشگاه فرهنگیان؛ شامل به پژوهش

ههای  عهدم برخهورداری از آسهیب   ، (94تهر از  میانگین در پرسشنامه اشتیاق تحصیلی )نمرات پهایین 

، مصهاحبه بهالینی(  شناختی مزمن هم ون اضطراب و افسهردگی )بها توجهه بهه خوداظههاری و      روان

اعهالم رضهایت و آمهادگی جههت شهرکت در پهژوهش بهود.        و  نداشتن بیماری جسمی حاد و مهزمن 

عدم همکاری و انجهام   ،های خروج از پژوهش؛ شامل داشتن بیش از دو جلسه غیبتهم نین مال 
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ز عدم تمایل به ادامه حضور در فراینهد انجهام پهژوهش و بهرو    ، ندادن تکالیف مشخص شده در کالس

پهژوهش عهالوه بهر پرسشهنامه اشهتیاق       همانطور که گفتهه شهد در ایهن    نشده بود.بینیحوادث پیش

شهناختی و آمهوزش خهود تنظیمهی هیجهانی      ههای روان تحصیلی از فرم های مداخل آموزش سرمایه

 استفاده شد.
و  : پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی توسط فردریکز، بلومنفیلد7پرسشنامه اشتیاق تحصیلی

گویه است و با یک مقیاس  74( طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 7005)7پاریس

های این پرسشنامه شامل اشتیاق مقیاسسنجد. خردهای اشتیاق تحصیلی را میلیکرت پنج درجه

 14و حداکثر نمره  74حداقل نمره این پرسشنامه  .رفتاری، اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی است

: میزان 40تا  74: میزان اشتیاق تحصیلی در حد پایین است؛ نمره بین 74تا  74ست. نمره بین ا

: میزان اشتیاق تحصیلی در حد باالست.  40اشتیاق تحصیلی در حد متوسطی است و نمره باالتر از 

( قابلیت اعتماد پرسشنامه از روش آلفای 7985در پژوهش عباسی، درگاهی، پیرانی و بنیادی )

محاسبه شد. قابلیت  98/0آزمایی محتوایی آن نیز دست آمد. هم نین درستیبه 10/0رونباخ ک

های اشتیاق شناختی، اشتیاق عاطفی، اشتیاق رفتاری و نمره کل پرسشنامه در این اعتماد مقیاس

  محاسبه شد. 90/0و  18/0، 19/0، 97/0پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 
های آزمایش و گواه گمارده شدند دانشجو( به شیوه تصادفی در گروه 54جویان انتخاب شده )دانش

شهناختی و خهودتنظیمی   ههای روان های آزمایش مداخله آموزشی سرمایهگروهدانشجو(.  74)هر گروه 

ای دریافهت نمودنهد. برنامهه    دقیقهه  80ای یک جلسهه  هیجانی را در طی دو و نیم ماه به صورت هفته

( و آمهوزش خهودتنظیمی   7981شهناختی از پهژوهش آخونهدی )   ههای روان ای آموزش سرمایهداخلهم

( اقتباس شهده  7981بخش، سیف، احدی و درتاج، ؛ به نقل از عیسی7001هیجانی از پروتکل )گراس، 

است. جهت رعایت اخالق در پژوهش رضایت دانشجویان برای شهرکت در برنامهه مداخلهه کسهب و از     

چنین به افراد گروه گواه اطمینان داده شهد کهه آنهان نیهز پهس از      شدند. هم ل مداخله آگاهکلیه مراح

اتمام فرایند پژوهش این مداخالت را دریافت خواهند نمود. هم نین به هر دو گروه اطمینان داده شد 

 ماند و نیازی به درج نام نیست. که اطالعات آنها محرمانه باقی می
 (1391شناختی )آخوندی، های روانآموزش سرمایه خالصه جلسات (1جدول )

 شرح جلسه جلسه

ول
ه ا
لس
ج

 

های افراد امیهدوار؛ ارائهه تعهاریفی از مفهاهیمی ماننهد      ارائه تعاریفی از امید و ناامیدی و ویژگی

بینی غیرواقعهی و وجهه تمهایز بهین آنهها؛ ارائهه       بینی واقعی و خوشبینی، بدبینی، خوشخوش

های افهراد خودکارآمدپنهداری؛   خودکارآمدپنداری و بحث در خصوص ویژگی تعاریفی از مفهوم

 آور و مقاوم.های افراد تابآوری و بحث در خصوص ویژگیارائه تعاریفی از مفاهیم تاب

 

                                                           
1. Questionnaire for academic achievement 

2. Fredericks, Blumenfeld, Paris 
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 (1391شناختی )آخوندی، های روان( خالصه جلسات آموزش سرمایه1جدول )ادامه 

 شرح جلسه جلسه

وم
 د
سه

جل
 

کننهدگان و ایجهاد انگیهزه؛ آشهنایی بها مفههوم       د و رضایت از زندگی شهرکت بررسی میزان امی

بینی و بدبینی؛ بحث در خصوص نقش درمانهدگی  درماندگی آموخته شده و نقش آن در خوش

آموخته شهده در کهاهش خودکارآمدپنهداری و ارائهه تعهاریفی از مفههوم سرسهختی و معرفهی         

 های آن.مؤلفه

وم
 س
سه

جل
 

ننههدگان از نقههش اهههداف در ایجههاد و افههزایش امیههد؛ آشههنا سههاختن  کآگههاه سههاختن شههرکت

کنندگان با فرایند اسناد و مفهوم مکان کنترل؛ بررسی ارتباط بین انگیزه؛ اراده و اعتماد شرکت

نفس با خودکارآمدپنداری و استفاده از تکنیک بازخورد؛ تمرکز بر مؤلفه تعههد و اسهتفاده از   به

 هایی مناسب.تکنیک

 چ
سه

جل
رم
ها

 

کنندگان با چگونگی دست یافتن به اهدافی روشهن و قابهل دسهتیابی؛ آشهنایی     آشنایی شرکت

بینهی؛  اعضا با استادهای درونی، بیرونی، کلی، خاص، پایدار، ناپایدار و نقش هرکهدام در خهوش  

نفس و خودکارآمدپنهداری و اسهتفاده از   بررسی و بحث در خصوص چگونگی افزایش اعتماد به

ها و افزایش خورد مثبت؛ تمرکز بر مؤلفه چالش؛ چگونگی تبدیل مشکالت به چالشتکنیک باز

 تمایل به روبه رو شدن با آنها.

جم
 پن
سه

جل
 

آموزش چگونگی تقسیم یک هدف بزری به اهدافی کوچکتر به منظور افزایش احتمهال تحقهد   

رسهازی ههنهی بهه    بینی؛ اسهتفاده از تکنیهک تصوی  آنها؛ آشنایی اعضا با نقش اسنادها در خوش

منظور ایجاد تجارب مثبت و تقویت آن به منظور افزایش خودکارآمدپنداری؛ تمرکز بهر مؤلفهه   

 مهار و بحث در خصوص چگونگی افزایش احساس مهار بر زندگی
شم

 ش
سه

جل
 

بندی اهدافی روشن و عینی؛ آموزش چگهونگی  کنندگان با چگونگی فرمولآگاه ساختن شرکت

های مثبت درونی؛ استفاده از تکنیک تقویهت جانشهینی از طریهد ارائهه     ایجاد و گسترش اسناد

کننهدگان بها راهبردههای    ای از افهراد خودکارآمهد؛ آشهنایی شهرکت    های جهانی و منطقهنمونه

 آوری.محور و نقش آنها در افزایش تابمحور و هیجانمسئله

تم
هف
ه 
لس
ج

 

اههداف بهزری و چگهونگی انجهام آن؛      آشنا ساختن اعضا با نقش تعیین اهداف روزانه در تحقد

بینهی؛  استفاده از تکنیک تحلیل وقایع ناخوشایند به ناخوشایندتر به منظور ارتقای سطح خوش

های علمی حل مسئله و نقش کاربردی آنها در افهزایش سهطح   کنندگان با روشآشنایی شرکت

و تشهوید اعضها بهه     محهور خودکارآمدپنداری؛ آشنایی بیشتر با راهبردهای مستقیم بها مسهئله  

 استفاده بیشتر از این راهبردها.

تم
هش

ه 
لس
ج

 

بینهی؛  ههای متعهدد در تحقهد ههدف خهوش     آشنا ساختن اعضا با چگونگی استفاده از گهذرگاه 

استفاده از تکنیک تحلیل وقایع ناخوشایند و تعیین پیامهدهای مثبهت ایهن وقهایع بهه منظهور       

خودکارآمد بهه منظهور اسهتفاده از الگوههای     بینی؛ دعوت از فردی موفد و ارتقای سطح خوش

محهور و  عینی در افزایش سطح خودکارآمدپنداری؛ آشنایی با راهبردهای غیرمستقیم یا هیجان

 استفاده از آنها در شرایط تنیدگی باال.
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 (1391شناختی )آخوندی، های روان( خالصه جلسات آموزش سرمایه1جدول )ادامه 

هم
ه ن
لس
ج

 

ههایی جههت تحقهد اههداف؛ توجهه بهر       با چگونگی تبدیل موانع بهه چهالش  آشنا ساختن اعضا 

بینی؛ استفاده از تقویت مستقیم و های فردی به منظور افزایش سطح خوشاستعدادها و توانایی

هها بهه منظهور افهزایش خودکارآمهدی؛ بحهث در       جانشینی از طرید بحث در خصوص موفقیت

های مثبت جهت افزایش از تکنیک خودگوییخصوص نقش مکان مهار در سرسختی و استفاده 

 آوری.سطح تاب

هم
 د
سه

جل
 

بینهی؛  های جلسات پیشین و تمرین عملی به منظور افزایش سطح امید و خوشمرور یادگرفته

بینهی و ارائهه   های جلسات پیشین و تمرین عملی به منظور افزایش سطح خوشمرور یاد گرفته

 آوری.کارآمدپنداری و تابتمرین عملی به منظور افزایش سطح خود

 
بخش و ؛ به نقل از عیسی2002خالصه جلسات آموزش تنظیم هیجانی )با اقتباس از گراس،  (2جدول )

 (1391همکاران، 

 شرح جلسه جلسه

اجرای پیش آزمون؛ معارفه افراد نمونه پژوهش بها یکهدیگر؛ بیهان ضهرورت آشهنایی و       جلسه اول

 ی.استفاده از تنظیم هیجان در زندگ

تعریف هیجان؛ شناخت انواع هیجان و توضیح در مورد فرایند بیولوژیکی ایجاد هیجان  جلسه دوم

و اثرگذاری هیجان بر کارکرد روزانه؛ تکلیف خانگی و نوشتن انواع هیجانات تجربه شده 

 توسط اعضای گروه تا جلسه آینده.

آگهاهی از تجربیهات مثبهت؛     هایی جهت افزایش تجربه های مثبت؛ آموزشآموزش راه جلسه سوم

بخهش و غفلهت از   ههای شهادی  های مثبت از طرید تجسم ههنهی صهحنه  ایجاد تجربه

 نگرانی.

های کاهش هیجانات منفی؛ آمهوزش آگهاهی از تجربیهات منفهی و کهاهش      آموزش راه جلسه چهارم

دست گرفتن کنترل هیجانات منفی از طرید خواب کافی؛ آموزش جهت تالش برای به

تغذیه کافی و ورزش؛ مراقبت از خود با مراجهع بهه موقهع بهه پزشهک و عهدم        زندگی؛

 استفاده از مواد مخدر.

ههای غلهط و اثهرات آنهها روی حهاالت هیجهانی؛       آموزش در راستای شناسایی ارزیهابی  جلسه پنجم

 آموزش راهبرد بازارزیابی و تغییر پیامدهای رفتاری و فیزیولوژیکی هیجان.

ت شناسایی میزان و نحوه استفاده از راهبرد بازداری و بررسهی پیامهدهای   آموزش جه جلسه ششم

-هیجانی آن؛ مواجهه، آموزش ابراز هیجان؛ اصالح رفتار از طرید تقویت تقویت کننده

 های محیطی؛ آموزش تخلیه هیجانی و آرمیگی و عمل معکوس.

و منفی خود و پهذیرش آن   توجه آگاهانه به هیجان فعلی؛ توجه کامل به هیجان مثبت جلسه هفتم

 بدون قضاوت و ابراز صحیح هیجان.
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بخش و ؛ به نقل از عیسی2002( خالصه جلسات آموزش تنظیم هیجانی )با اقتباس از گراس، 2جدول )

 (1391همکاران، 

 شرح جلسه جلسه

و آموزش ارزیابی مجدد و ابراز هیجانات مثبت و منفهی؛ آمهوزش ارزیهابی از هیجانهات      جلسه هشتم

توجه به پیامدهای هر هیجان و تالش برای ابراز مناسب و بهازداری از ابهراز نامناسهب    

 هیجان.

شده ماننهد تهرس،   آموزش تغییر هیجانات منفی از طرید عمل بر خالف هیجان تجربه جلسه نهم

 عصبانیت و استرس.

 آزمون.بندی مطالب آموزشی جلسات گذشته و اجرای پسجمع جلسه دهم

ها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شهد.  ژوهش، برای تجزیه و تحلیل دادهدر این پ

 -در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمهون شهاپیرو  

هها، آزمهون   ویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها، آزمون لوین برای بررسی برابری واریانس

گیهری مکهرر و   ها و هم نین از تحلیل واریانس با اندازهفرض کرویت دادهوچلی جهت بررسی پیشم

آزمون تعقیبی بونفرنی برای بررسی فرضهیه پهژوهش اسهتفاده گردیهد. نتهایج آمهاری بها اسهتفاده از         

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. -79SPSSافزار آماری نرم

 

 هایافته

های آموزش ابتهدایی  ختی نشان داد که دانشجویان حاضر در پژوهش، از رشتهشناهای جمعیتیافته

سهاله بودنهد کهه بیشهترین فراوانهی       77تا  78و آموزش ادبیات و زبان فارسی بودند. این دانشجویان 

آزمهون،  بود. میانگین و انحراف استاندارد متغیر وابسته پهژوهش در مراحهل پهیش    77مربوط به سن 

 (، ارائه شده است.  9ری، به تفکیک دو گروه آزمایش و گواه، در جدول )آزمون و پیگیپس
های اشتیاق شناختی بر اشتیاق تحصیلی و مولفههای روانمیانگین و انحراف معیار متغیر سرمایه (3جدول )

های آزمایش و گروه گواه در مراحل در گروهرفتاری، اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی دانشجومعلمان 

 آزمون و پیگیریآزمون، پسپیش

 هامؤلفه
 

هاگروه  

آزمونپیش آزمونپس   پیگیری 

نمیانگی  
انحراف 

 معیار
نمیانگی انحراف معیار میانگین  

انحراف 

 معیار

اق
تی
اش
ل 

 ک
ره
نم

ی
صیل

تح
 

های گروه سرمایه

 شناختیروان
19/97  51/5  90/40  11/5  19/51  47/5  

گروه خودتنظیمی 

 هیجانی
19/99  59/7  17/51  51/9  01/57  48/9  

50/97 گروه گواه  74/9  01/97  77/9  71/97  17/7  
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های شناختی بر اشتیاق تحصیلی و مولفههای روان( میانگین و انحراف معیار متغیر سرمایه3جدول )ادامه 

های آزمایش و گروه گواه در در گروهاشتیاق رفتاری، اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی دانشجومعلمان 

 آزمون و پیگیریآزمون، پسراحل پیشم

مؤلفه

 ها
 

هاگروه  

آزمونپیش آزمونپس   پیگیری 

نمیانگی  
انحراف 

 معیار
نمیانگی انحراف معیار میانگین  

انحراف 

 معیار

ی
تار

 رف
اق
تی
اش

 

های گروه سرمایه

 شناختیروان
50/9 94/7 01/79 79/7 99/77 79/7  

گروه خودتنظیمی 

 هیجانی
11/9 49/7 01/77 14/7 77 18/7  

94/7 91/1 44/7 49/1 41/7 89/1 گروه گواه  

ی
طف
 عا
اق
تی
اش

 

های گروه سرمایه

 شناختیروان
70/79 97/7 01/70 19/7 49/79 17/7  

گروه خودتنظیمی 

 هیجانی
10/79 79/7 11/79 77/7 71 71/7  

78/7 79/79 81/7 01/79 79/7 79/79 گروه گواه  

ی
خت
شنا

ق 
تیا

اش
 

های یهگروه سرما

 شناختیروان
79/77 17/7 11/71 18/7 91/74 15/7  

گروه خودتنظیمی 

 هیجانی
51/77 55/7 49/74 78/7 01/75 74/7  

80/7 71/70 71/7 51/70 77/7 99/70 گروه گواه  

های توصیفی بیانگر آن است که نمرات اشتیاق تحصیلی تایج حاصل از یافته(، ن9طبد جدول )

آزمون و پیگیری افزایش یافته است. مایش نسبت به گروه گواه در مراحل پسدانشجویان درگروه آز

وسیله آزمون استنباطی انجام گیرد. قبل این در حالی است که معناداری این تغییر باید در ادامه به

های پارامتریک های آزمونفرضگیری مکرر، پیشبا اندازه از ارائه نتایج تحلیل آزمون واریانس

بودن فرض نرمالشد. بر همین اساس، نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که پیشسنجیده 

-آزمون، پسهای آزمایش و گواه در مراحل پیشها در متغیر اشتیاق تحصیلی در گروهتوزیع داده

فرض همگنی واریانس نیز توسط آزمون (. هم نین پیش<04/0pآزمون و پیگیری برقرار است )

فرض همگنی نجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار نبود که این یافته نشان داد پیشلوین مورد س

 .(p>04/0)ها در متغیر اشتیاق تحصیلی رعایت شده است واریانس
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شهناختی بهر اشهتیاق تحصهیلی پهایین دانشهجومعلمان تهأثیر        آموزش سرمایه های روانفرضیه اول: 

 معناداری دارد.
شناختی بر های روانگیری مکرر جهت بررسی تاثیر آموزش سرمایهنس با اندازهنتایج تحلیل واریا (4جدول)

 های اشتیاق رفتاری، اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی دانشجو معلماناشتیاق تحصیلی و مولفه

 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 pمقدار  fمقدار 

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

اق
تی
اش

 
ی
تار

رف
 

 7 19/0 0007/0 97/11 15/57 7 79/99 مراحل

 7 59/0 0007/0 19/71 91/719 7 91/719 بندیگروه

تعامل مراحل و 

 بندیگروه
07/701 7 47/49 17/89 0007/0 90/0 7 

     45/0 41 94/90 خطا

اق
تی
اش

 
ی
طف
عا

 

 7 18/0 0007/0 07/770 70/797 51/7 09/787 مراحل

 88/0 51/0 0007/0 09/75 45/999 7 45/999 بندیگروه

تعامل مراحل و 

 بندیگروه
19/781 51/7 07/794 77/779 0007/0 90/0 7 

     91/0 41 99/59 خطا

ی
خت
شنا

ق 
تیا

اش
 

 7 97/0 0007/0 47/797 77/797 97/7 44/714 مراحل

 7 40/0 0007/0 90/79 50/517 7 50/517 بندیگروه

تعامل مراحل و 

 بندیگروه
50/711 97/7 97/774 14/775 0007/0 97/0 7 

     7 71/91 91/91 خطا

اشتیاق متغیر گیری مکرر نشان داد که میانگین نمرات نتایج جدول تحلیل واریانس با اندازه

های اشتیاق رفتاری، اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی دانشجومعلمان در طی تحصیلی و مولفه

آزمون یک ر معنادار بوده که این تغییر در مقایسه با پیشآزمون و پیگیری دارای تغییمراحل پس

شناختی تأثیر معناداری بر های روانرود. به عبارت دیگر آموزش سرمایهتفاوت معنادار به شمار می

آزمون و پیگیری متغیرهای اشتیاق رفتاری، اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی دانشجومعلمان پس

متغیرهای درصد از تغییرات  97و  90، 90ن داد که به ترتیب داشته است. هم نین نتایج نشا

های اشتیاق رفتاری، اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی دانشجومعلمان توسط آموزش سرمایه

شناختی بر اشتیاق های روانشود و بنابراین فرضیه تاثیر آموزش سرمایهشناختی تبیین میروان

 شتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی تایید شد.های اشتیاق رفتاری، اتحصیلی و مولفه
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فرضیه دوم: آموزش خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق تحصیلی پایین دانشجومعلمان تهأثیر معنهاداری   

 دارد.

گروهی آموزش خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق گروهی و بینجهت بررسی تأثیرات درون

یاق شناختی دانشجومعلمان از تحلیل های اشتیاق رفتاری، اشتیاق عاطفی و اشتتحصیلی و مولفه

 گیری مکرر استفاده شد.واریانس با اندازه
گیری مکرر جهت بررسی تأثیر آموزش خودتنظیمی هیجانی بر نتایج تحلیل واریانس با اندازه (5جدول )

 های اشتیاق رفتاری، اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی دانشجو معلماناشتیاق تحصیلی و مولفه

 
مجموع 

 جذوراتم

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

مقدار 
F 

 pمقدار 
اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

ی
تار

 رف
اق
تی
اش

 

 7 11/0 0007/0 98/44 55/77 91/7 19/91 مراحل

 7 51/0 0007/0 55/74 50/711 7 50/711 بندیگروه

تعامل مراحل و 

 بندیگروه
50/44 19/7 98/99 58/99 0007/0 14/0 7 

     50/0 11/54 41/79 خطا

ی
طف
 عا
اق
تی
اش

 

 7 15/0 0007/0 14/90 59/10 17/7 90/81 مراحل

 81/0 91/0 0007/0 51/71 11/751 7 11/751 بندیگروه

تعامل مراحل و 

 بندیگروه
79/707 17/7 71/19 54/95 0007/0 14/0 7 

     15/0 71/54 99/87 خطا
ی
خت
شنا

ق 
تیا

اش
 

 7 17/0 0007/0 74/55 71/57 17/7 09/11 مراحل

 89/0 98/0 0007/0 47/79 740 7 740 بندیگروه

تعامل مراحل و 

 بندیگروه
51/10 17/7 70/91 99/98 0007/0 49/0 7 

     89/0 40/54 55/57 خطا

اشتیاق متغیر گیری مکرر نشان داد که میانگین نمرات نتایج جدول تحلیل واریانس با اندازه

اق رفتاری، اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی دانشجومعلمان در طی های اشتیتحصیلی و مولفه

آزمون یک آزمون و پیگیری دارای تغییر معنادار بوده که این تغییر در مقایسه با پیشمراحل پس

رود. به عبارت دیگر آموزش خودتنظیمی هیجانی تأثیر معناداری بر تفاوت معنادار به شمار می

ای اشتیاق رفتاری، اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی دانشجومعلمان آزمون و پیگیری متغیرهپس

متغیرهای درصد از تغییرات  49و  14، 14داشته است. هم نین نتایج نشان داد که به ترتیب 

اشتیاق رفتاری، اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی دانشجومعلمان توسط آموزش خودتنظیمی 
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تاثیر آموزش خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق تحصیلی و  شود و بنابراین فرضیههیجانی تبیین می

 های اشتیاق رفتاری، اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی تایید شد.مولفه

شهناختی و خهودتنظیمی هیجهانی بهر     ههای روان فرضیه سوم: بین میزان اثربخشی آمهوزش سهرمایه  

 اشتیاق تحصیلی پایین دانشجومعلمان تفاوت وجود دارد.
شناختی و های روانگیری مکرر جهت بررسی تاثیر آموزش سرمایهج تحلیل واریانس با اندازهنتای (1جدول )

های اشتیاق رفتاری، اشتیاق عاطفی و اشتیاق آموزش خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق تحصیلی و مولفه

 شناختی

 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 pمقدار  Fمقدار 

اندازه 

 اثر

توان 

 ونآزم

ی
تار

 رف
اق
تی
اش

 

 7 99/0 0007/0 15/701 78/95 81/7 17/714 مراحل

 7 59/0 0007/0 07/71 14/749 7 90/901 بندیگروه

تعامل مراحل و 

 بندیگروه
50/774 87/9 91/78 09/17 0007/0 11/0 7 

     50/0 47/97 15/99 خطا

ی
طف
 عا
اق
تی
اش

 

 7 94/0 0007/0 85/755 71/710 54/7 71/919 مراحل

 7 50/0 0007/0 95/75 09/771 7 71/595 بندیگروه

تعامل مراحل و 

 بندیگروه
15/777 80/7 90/17 45/19 0007/0 11/0 7 

     01/7 04/17 95/15 خطا
ی
خت
شنا

ق 
تیا

اش
 

 7 91/0 0007/0 79/749 17/794 17/7 05/900 مراحل

 7 57/0 0007/0 15/74 71/759 7 49/581 بندیگروه

تعامل مراحل و 

 بندیگروه
74/718 79/9 97/47 18/17 0007/0 11/0 7 

     17/0 98/11 90/59 خطا

اشتیاق متغیر گیری مکرر نشان داد که میانگین نمرات نتایج جدول تحلیل واریانس با اندازه

های اشتیاق رفتاری، اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی دانشجومعلمان در طی تحصیلی و مولفه

آزمون یک آزمون و پیگیری دارای تغییر معنادار بوده که این تغییر در مقایسه با پیشمراحل پس

شناختی های روانرود. بنابراین نتایج حاکی از آن است که آموزش سرمایهشمار میتفاوت معنادار به

رهای آزمون و پیگیری متغیآزمون، پسو آموزش خودتنظیمی هیجانی تأثیر معناداری بر پیش

اشتیاق رفتاری، اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی دانشجومعلمان داشته است. هم نین نتایج نشان 

اشتیاق رفتاری، اشتیاق عاطفی و متغیرهای درصد از تغییرات  11و  11، 11داد که به ترتیب 

شناختی و آموزش خودتنظیمی های رواناشتیاق شناختی دانشجومعلمان توسط آموزش سرمایه
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اثر  ( نتایج آزمون بنفرونی جهت مقایسه دو به دو1بر این اساس، در جدول )شود. هیجانی تبیین می

ارائه شده تنظیمی هیجانی( شناختی و آموزش خودهای روانهای آزمایش )آموزش سرمایهگروه

 است.
های های آزمایش )آموزش سرمایهاثر گروه نتایج آزمون بنفرونی جهت مقایسه دو به دو (2جدول )

 شناختی و آموزش خودتنظیمی هیجانی(روان

 هاگروه مراحل آزمون متغیر
 تفاوت

 هامیانگین

خطای 

 انحراف معیار

مقدار 

 معناداری

ی
تار

 رف
اق
تی
اش

 

 گروه آموزش

های سرمایه

 شناختیروان

آموزش گروه آزمایش 

 خودتنظیمی هیجانی
18/0 14/0 98/0 

 0007/0 14/0 58/9 گروه گواه

 آموزش گروه آزمایش

 خودتنظیمی هیجانی

آموزش گروه آزمایش 

 شناختیهای روانسرمایه
18/0- 14/0 98/0 

 0007/0 14/0 90/7 گروه گواه

ی
طف
 عا
اق
تی
اش

 

 گروه آموزش

های ایهسرم

 شناختیروان

آموزش گروه آزمایش 

 خودتنظیمی هیجانی
95/0 97/0 95/0 

 0007/0 97/0 74/5 گروه گواه

 آموزش گروه آزمایش

 خودتنظیمی هیجانی

آموزش گروه آزمایش 

 شناختیهای روانسرمایه
95/0- 97/0 95/0 

 0007/0 97/0 97/9 گروه گواه
ی
خت
شنا

ق 
تیا

اش
 

 آموزشگروه 

های سرمایه

 شناختیروان

آموزش گروه آزمایش 

 خودتنظیمی هیجانی
70/7 95/0 05/0 

 0007/0 95/0 49/5 گروه گواه

آموزش  گروه آزمایش

 خودتنظیمی هیجانی

آموزش گروه آزمایش 

 شناختیهای روانسرمایه
70/7- 95/0 05/0 

 0007/0 95/0 99/9 گروه گواه

دهد، تفهاوت بهین میهانگین نمهرات اشهتیاق رفتهاری و       ی( نشان م1گونه که نتایج جدول )همان

شهناختی بها گهروه آزمهایش     ههای روان آزمایش آمهوزش سهرمایه  اشتیاق عاطفی دانشجومعلمان گروه

آموزش خودتنظیمی هیجانی معنادار نبوده و این یافته بهدین معناسهت کهه بهین میهزان اثربخشهی       

ی هیجانی بهر متغیرههای اشهتیاق رفتهاری و     شناختی و آموزش خودتنظیمهای روانآموزش سرمایه

گونه بیهان  توان اینبندی، میاشتیاق عاطفی دانشجومعلمان تفاوت معنادار وجود ندارد. در یک جمع

شناختی و آموزش خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق رفتهاری و  های روانکرد که روش آموزش سرمایه
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کهه بهین میهزان اثربخشهی ایهن دو روش      در حالی اشتیاق عاطفی دانشجومعلمان تأثیر معنادار دارد؛

 تفاوت معنادار وجود ندارد.  

شناختی و های روانگونه بیان کرد که روش آموزش سرمایهتوان اینبندی، میدر یک جمع

که بین دانشجومعلمان تأثیر معنادار دارد؛ در حالیاشتیاق شناختی آموزش خودتنظیمی هیجانی بر 

شناختی نسبت های روانروش تفاوت معنادار وجود داشته و آموزش سرمایه میزان اثربخشی این دو

را افزایش دهد؛ اما هر دو روش اشتیاق شناختی به خودتنظیمی هیجانی به میزان بیشتری توانسته 

عاطفی و رفتاری دانشجویان به  شناختی و خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاقهای روانآموزش سرمایه

 شته است. یک میزان تاثیر دا

 

 گیریبحث و نتیجه

شناختی بر اشتیاق های رواننتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن بود که آموزش سرمایه

ها نشان داد تحصیلی پایین دانشجومعلمان تأثیر معنادار دارد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

و پیگیری تغییر معناداری داشته آزمون آزمون به پسکه اشتیاق تحصیلی دانشجومعلمان از پیش

آزمون و پیگیری متغیر آموزش خودتنظیمی هیجانی بر پسهم نین نتایج نشان دادند که است. 

در نهایت، نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی بیانگر آن اشتیاق تحصیلی نیز تاثیر معناداری داشته است. 

بر و آموزش خودتنظیمی هیجانی  شناختیهای روانآموزش سرمایهبود که بین میزان اثربخشی 

آزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود ندارد. اشتیاق تحصیلی دانشجومعلمان در مراحل پسمتغیر 

شناختی  شناختی نسبت به خودتنظیمی هیجانی تأثیر بیشتری بر اشتیاقهای روانآموزش سرمایه

شناختی و خودتنظیمی هیجانی بر های رواندانشجویان داشته است؛ اما هر دو روش آموزش سرمایه

 عاطفی و رفتاری دانشجویان به یک میزان تاثیر داشته است.  اشتیاق

ههای  ههای سهرمایه  ( نشهان دادنهد کهه مؤلفهه    7981در پژوهشی همسهو، سهلیمانی و میرزائهی )   

توانند به شهکل معنهاداری رضهایت از    آوری( میبینی و تابشناختی )امید، خودکارآمدی، خوشروان

زاده راد و ملهک بینی نمایند. هم نهین ایرجهی  دگی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیشزن

طهور مثبهت و معنهاداری بها انگیهزه      شهناختی بهه  های روان( بیان کردند که سرمایه7981) نصرآبادی

کهه   ( نشهان دادنهد  7981پیشرفت در ارتباط هستند. عالوه بر ایهن گلسهتانه، سهلیمانی، و دهقهانی )    

بینی پیشهرفت تحصهیلی دارنهد. از طرفهی نتهایج      شناختی نقش معنادارای در پیشهای روانسرمایه

(، تسههار، هسهها و 7981زاد و همکههاران )(، زمههانی7981هههای برجعلههی )پههژوهش حاضههر بهها یافتههه 

اسهکتر، گاربها و   بهالوال، دی (، گهائو، دکوسهتر، با  7078(، کیم، کیم، نیومن، فریس و پهرو ) 7078لین)

که این پژوهشهگران  ( همسو بود. چنان7074( و الیو و کاراکاس )7079(، کان  و باسر )7079)ریزال

شهناختی دارای نقشهی پایهدار در بهبهود     های رواناند که سرمایهدر نتایج پژوهش خود گزارش کرده

ههای  شناختی و هیجانی افراد است. یافتهه ایهن پهژوهش مبنهی بهر آمهوزش سهرمایه       های روانمؤلفه
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( بهود. ایهن   7989شناختی بر اشتیاق تحصیلی دانشجومعلمان همسو با نتایج پژوهش صهدوقی ) انرو

بینهی  آوری، امیهد و خهوش  پژوهشگر گزارش کرده است که اشتیاق تحصیلی بها خودکارآمهدی، تهاب   

( بها بررسهی نقهش سهرمایه     7981همبستگی مثبت معناداری دارد. هم نین عمویی، عجم و بادنوا )

دار بهین  بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان نشان دادند که رابطه مثبت و معنیدر پیش شناختیروان

 شناختی با اشتیاق تحصیلی وجود دارد.  های سرمایه روانمؤلفه

شناختی بر اشتیاق تحصیلی دانشجومعلمان بها اشهتیاق   های رواندر تبیین تأثیر آموزش سرمایه

شناختی اشهاره کهرد.   های روانهای سرمایهوان یکی از مؤلفهتحصیلی پایین باید به مؤلفه امید به عن

دهد و خوبی انجام میتوان بر آن ه که فرد بهدر تبیین یافته حاضر، باید گفت که در رویکرد امید می

اش به آن دست یابهد تمرکهز داشهت و بهه ایهن ترتیهب از       خواهد در زندگی تحصیلیبر آن ه که می

های مثبت زندگی استفاده نمود. ادرا  انسان نسهبت بهه مهوانعی    جنبه سازیآموزش امید برای غنی

ههای منفهی شهود. تفکهر     تواند منجر به ایجاد هیجهان اند، میکه راه رسیدن به هدف را مسدود کرده

تواند ادرا  انسان نسبت به شکست را به دو طرید تغییر دهد. اول اینکه نرسهیدن بهه   امیدوارانه می

تهر بهه   بلکه درسی است برای اینکه فرد دریابد چگونه از مسیرهای مناسبهدف یک شکست نیست 

بهه ایهن ترتیهب،     .جوی راهی برای حفظ انگیزه در طول مسیر حرکت استوهدف برسد. دوم، جست

ای برای توقهف،  گیرد نه نقطهشود، آن را یک چالش در نظر میزمانی که دانشجو با مانعی مواجه می

ند منجر به شکست شوند، منجر به تالشی مجدد بهرای یهافتن راههی جدیهد بهه      توانو عواملی که می

 حهال  در علمهی  و تجربهی  سمت هدف و کسب خودکارآمدی خواهند شد. عالوه بهر ایهن، تحقیقهات   

اند، به شکل معمهول اشهتیاق رفتهاری،    که امید باالیی کسب کرده افرادی دهندکهپیشرفت نشان می

(، عالوه بر ایهن،  7981گذارند )نریمانی و اسرافیلی، ود به نمایش میشناختی و عاطفی بیشتری از خ

 حسی داخلهی  کنترل قدرت از که این افراد دارند؛ یعنی ایمان نتیجه تجاربشان و رفتارشان کنترل به

 گیرنهد. مهی  ضهعف در خودکارآمهدی قهرار    و منفهی  تأثیر عوامهل  معرض در کمتر برخوردارند، زیادی

 کهه  افهرادی  بها  مقایسهه  در و دهنهد می نشان از خود بیشتری مثبت سازگاری مهارت وخودتنظیمی 

اعتمهاد بهه نفهس و خودکارآمهدی بهاالتری       نفهس، سهطح عهزت   از است، خارجی آنها کنترل احساس

شهناختی و هم نهین امیهد )بهه عنهوان یکهی از       ههای روان بر این اساس، آموزش سرمایه برخورداند.

اختی(، سبب می شود تا دانشجومعلمان با اشتیاق تحصیلی پهایین بها   شنهای روانهای سرمایهمؤلفه

بینی نسبت به آینده و دیدن نقاط مثبت زندگی فردی و تحصیلی، اشتیاق از دست داده خهود  خوش

 را بازیافته و در ادامه اشتیاق تحصیلی باالتری را از خود نشان دهند.

شناختی بر اشتیاق تحصیلی های روانایهعالوه بر این، باید گفت نتایج اثربخشی آموزش سرم

( همسو بود. این 7981دانشجومعلمان با اشتیاق تحصیلی پایین، با یافته دهقانی، گلستانه و زنگویی )

پژوهشگران با بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر فرسودگی تحصیلی، پذیرش اجتماعی و 

ان بر فرسودگی تحصیلی، پذیرش اجتماعی آموزان نشان دادند که آموزش تنظیم هیجعواطف دانش
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و عواطف اثر داشته و این تأثیر در مرحله پیگیری دو ماهه پایدار مانده است. هم نین همسو با این 

( با بررسی کارآیی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر بهبود 7078یافته کرایج و گرانفسکی )

گروهیِ تنظیم هیجان بر کاهش اضطراب  لهشناختی و هیجانی بیان کردند که مداخهای روانمؤلفه

تواند منجر به کاهش استرس و اضطراب در افراد و استرس تأثیر مثبتی دارد. چنانکه این روش می

 شود. 

در تبیین یافته حاضهر، مبنهی بهر تهأثیر آمهوزش خهودتنظیمی هیجهانی بهر اشهتیاق تحصهیلی           

دتنظیمی هیجهانی بهه افهراد یهاری     کهه خهو   دانشجومعلمان با اشتیاق تحصیلی پایین باید بیان نمود

های منفی را تنظهیم نماینهد؛ احساسهات دیگهران را در      رساند تا برانگیختگی هیجانی و هیجانمی

شهود تها آنهان در فراینهدهای     نموده و به طرز اثربخشی با آن برخورد کنند که این فرایند باعهث مهی  

ورند و عالوه بر بازداری برانگیختگی هیجانی، در ادراکی و ارتباطی خود تغییرات مفیدی را به وجود آ

(. 7078برابر افکار و هیجانات منفی هم ون اضطراب و استرس نیز مقاومت نمایند )لی و همکهاران،  

عدم بروز هیجانات منفی برخاسته از ادراکات شخصی در نهزد دانشهجومعلمان بها اشهتیاق تحصهیلی      

ی بیشهتری را در فراینهد تحصهیلی کسهب نمهوده و      ههای محیطه  شود تا آنان حمایتپایین سبب می

تری را تجربه نمایند. هم نین در آموزش خودتنظیمی هیجهانی بهر   یافتهاسترس ادرا  شده کاهش

شود که کاربرد آنها منجر بهه پهذیرش مشهکالت هیجهانی، پهرورش      هایی تأکید میتمرینات و مهارت

ههای  ت منفهی و کهم ادراکهی آسهیب چهالش     سبک زندگی سالم، انجام عمل مخالف در برابر هیجانها 

تهوان گفهت کهه اسهتفاده از راهبردههای      شهود. بهر ایهن اسهاس، مهی     زندگی شخصی و تحصیلی مهی 

شود که دانشجو با نگاه و دیدگاه متفاوتی به ارزیابی رویدادها و وقهایع  خودتنظیمی هیجانی باعث می

های هیجانی نسبت به ؛ شدت واکنشهای منفی را با شدت کمتری تجربه کندمنفی ب ردازد؛ هیجان

آنها را تغییر دهد و در مورد کنتهرل هیجانهات خهود احسهاس کفایهت نمایهد و در نتیجهه نهاراحتی،         

شهود تها دانشهجومعلمان بها اشهتیاق      تنیدگی و استرس کمتری را تجربه کند. این فرایند سهبب مهی  

داده و به همان نسبت نیز بهه  تحصیلی پایین، هیجانی منفی کمتری نسبت به تحصیل از خود نشان 

شود تها افهراد   اشتیاق تحصیلی آنها افزوده شود. عالوه بر این، آموزش خودتنظیمی هیجانی سبب می

در بیان هیجاناتشان در برابر توقعات محیطی هشیارانه و ناهشهیارانه تعهدیل ایجهاد نماینهد. بهر ایهن       

و چگهونگی تجربهه هیجهان و بیهان آن،      گردد افراد بر روی نوع، زمهان اساس، خودتنظیمی باعث می

هها تغییراتهی را اعمهال    تغییر طول دوره یا شدت فرایندهای رفتاری و تجربی و یا جسهمانی هیجهان  

زا، هم هون مشهکالت حهوزه    نماید. هم نین باید اشاره کرد، افهراد در مواجههه بها شهرایط اسهترس     

خهود، سهرزنش دیگهران و تلقهی     تحصیلی از راهبردهای مختلفی از جمله نشخوار فکهری، سهرزنش   

کهارگیری راهبردههای   کننهد. در ایهن فراینهد، خهودتنظیمی هیجهانی بها بهه       آمیز استفاده مهی فاجعه

گری از بازارزیابی، نشخوار فکری و خوداظهاری منفی جلوگیری کهرده و ایهن فراینهد نیهز     خودتنظیم

دهد. در نهایت، این روند هش میفشار روانی و استرس دانشجومعلمان با اشتیاق تحصیلی پایین را کا
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توان انتظار داشت کهه  گیری نگرش مثبت تحصیلی در نزد آنها شده و از این طرید میمنجر به شکل

 آنها اشتیاق تحصیلی بیشتری را تجربه نمایند.

شناختی طی های روانشود مداخله آموزش سرمایهبر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می

ها شناختی دانشگاهشناسان حاضر در مراکز مشاوره و خدمات روانو روان کارگاهی به مشاوران

کارگیری این مداخله برای دانشجومعلمان با اشتیاق تحصیلی پایین، آموزش داده شود تا آنها با به

کاری تحصیلی آنان گامی عملی بردارند. جهت بهبود اشتیاق تحصیلی، کاهش فرسودگی و اهمال

های حاصل از ریزان آموزشی و درسی دانشگاهی، منطبد با یافتهشود برنامههم نین پیشنهاد می

شناختی و خودتنظیمی هیجانی بر های روانکه نشان از اثربخشی آموزش سرمایه-این پژوهش 

در محتوای درسی، به خصوص دروس تربیتی و  -اشتیاق تحصیلی پایین دانشجوپمعلمان دارد

 شناختی مبادرت ورزند.های روانی مذکور به خصوص سرمایههادروس اختیاری به آموزش روش
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