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 خالصه 

 تأثیرشناختي، هیجاني و شناختي دانشجویان را تحت های رواناشتیاق تحصیلي پایین مولفه: مقدمه

های مایهدهد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشي آموزش سرقرار مي

شناختي دانشجو معلمان با اشتیاق تحصیلي پذیری روانشناختي و خودتنظیمي هیجاني بر انعطافروان

 انجام گرفت. پایین

آزمون با گروه گواه و دوره پس -آزمونآزمایشي با طرح پیشپژوهش حاضر نیمه روش کار:

ر دانشگاه فرهنگیان شهر جامعه آماری پژوهش شامل دانشجو معلمان دختپیگیری دوماهه بود. 

دانشجو معلم دختر دارای اشتیاق  41بود. در این پژوهش تعداد  5691-99شهرکرد در سال تحصیلي 

گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تحصیلي پایین در دانشگاه فرهنگیان شهر شهرکرد با روش نمونه

روه آزمایش آموزش در گدانشجو  51گمارده شدند )های آزمایش و گواه تصادفي در گروه

دانشجو در  51در گروه آزمایش آموزش خودتنظیمي هیجاني و دانشجو  51شناختي، های روانسرمایه

( و 5693شناختي )آخوندی، های روانآموزش سرمایههای آزمایش مداخله . گروهگروه گواه(

ای دقیقه 90جلسه  50را طي دو و نیم ماه در ( را به شكل جداگانه 2001خودتنظیمي هیجاني )گراس، 

 اشتیاق تحصیلي پرسشنامههای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامهدریافت نمودند. 

( بود. 2050شناختي )دنیس و وندروال، پذیری روانو انعطاف (2004بلومنفیلد و پاریس،  فردریكز،)

و آزمون تعقیبي بونفرني گیری مكرر های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازهداده

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

پذیری شناختي و خودتنظیمي هیجاني بر انعطافهای رواننتایج نشان داد که آموزش سرمایه نتایج:

(. عالوه بر این p<0/001معنادار دارد ) تأثیرشناختي دانشجو معلمان با اشتیاق تحصیلي پایین روان

ن داد که بین میزان اثربخشي این دو مداخله نیز تفاوت معنادار وجود داشته نتایج آزمون تعقیبي نشا

(p<0/001و آموزش سرمایه )بیشتری بر  تأثیرشناختي نسبت به خودتنظیمي هیجاني های روان

 شناختي دانشجویان داشته است.پذیری روانانعطاف

شناختي با های روانسرمایههای پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش یافتهنتیجه گیری: 

تواند به عنوان بیني ميآوری و خوشگیری از مفاهیمي همانند امید، خودکارآمدپنداری، تاببهره

شناختي دانشجو معلمان با اشتیاق تحصیلي پایین پذیری روانیک آموزش کارآمد جهت بهبود انعطاف

 مورد استفاده قرار گیرد.

شناختي، اشتیاق تحصیلي، پذیری روانشناختي، انعطافروان هایآموزش سرمایه کلمات کلیدی:

 خودتنظیمي هیجاني، دانشجو معلمان
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 مقدمه

 تأأمین هایي است که با هدف دانشگاه فرهنگیان از جمله دانشگاه

نیأأرو، تربیأأت، توانمندسأأازی منأأاب  انسأأاني وزارت آمأأوزش و    

 تأمینل سیس شده است. اهداف مهم این دانشگاه شامأپرورش ت

گرانأي  و تربیت معلمان، مأدیران، مربیأان و کارکنأان و پأژوهش    

هأای اسأالمي و   است که متعهد، معتقأد بأه مبأاني دینأي و ارزش    

هأأای وا ی انسأأاني،  انقالبأأي، دارای فئأأاخل اخالقأأي و ارزش  

باشأند. بأر   کارآمد و توانمند در طراز جمهوری اسالمي ایران مي

پي آن اسأت تأا دانشأجویاني را     این اساس دانشگاه فرهنگیان در

های ایأن شأغل   برای شغل معلمي تربیت نمایند که واجد ویژگي

(. در 5693باشأأند )خروشأأي، نصراصأأفهاني و میرشأأاه جعفأأری،  

فراینأأد فعالیأأت تحصأأیلي دانشأأجویان عأأواملي وجأأود دارد کأأه  

 تأأثیر تواند عملكرد و موفقیت تحصیلي دانشجویان را تحأت  مي

تأوان بأه وجأود افأت     جملأه ایأن عوامأل مأي     منفي قرار دهأد. از 

(. بروز افأت تحصأیلي، د یلأي    2051، 5تحصیلي اشاره کرد )لي

توانأد داشأته باشأد. یكأي از مهمتأرین عوامأل افأت        مختلفي مأي 

تحصیلي در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از دست دادن اشأتیاق  

؛ 5693دانشأأجویان اسأأت )امینأأي، دولتأأي و  المأأي،   2تحصأأیلي

(. اشأتیاق  5691علأي کبأوراني،   ان، عباسي، پیراني و شاهمحمودی

آمأوزان و دانشأجویان را تحأت    تواند عملكرد دانشتحصیلي مي

؛ کلوسأأن و 2051، 6قأأرار دهأأد )اسأأ لنبری و بأأایلیس   تأأأثیر

تحصأأیلي  یریأأگجهأأتمنجأأر بأأه   اقیاشأأت(. 2051، 4بأأوتیلیر

ی بجأا دار تحصأیلي  جهت از فرایند مثبت و تیحمادانشجویان، 

رشأد  ي، لیتحصأ  نأد یفرای حذف مشكالت موجأود در  براتالش 

. اشأتیاق تحصأیلي بأه    شودميي دانشجویان سالمت روانو  علمي

کمیت و کیفیأت انأر ی جسأماني و روانأي دانشأجویان اطأالق       

کننأد  گأذاری مأي  شود که در طأول دوران تحصأیلي سأرمایه   مي

، 1و رن؛  انگ، کأین  5694)عباسي، درگاهي، پیراني و بنیادی، 

                                                           
1. Lee 
2 Academic engagement 

3. Schellenberg, Bailis  
4. Closson, Boutilier 
5. Zhang, Qin, Ren 

(. این مفهوم به کیفیت تالشي اشأاره دارد کأه دانشأجویان    2059

کننأد تأا بأه صأورت     هأای هدفمنأد آموزشأي مأي    صرف فعالیت

چانأگ،  باشأند ) مستقیم در دستیابي به نتایج مطلوب نقش داشته 

 (.2053، 3لي، بیون، سئونگ و لي

کاهش اشتیاق تحصیلي در دانشجویان دانشگاه فرهنگیأان سأب    

شناختي و شناختي آنهأا نیأز بأا    که دیگر فرایندهای روان شودمي

شأناختي  روان -هأای شأناختي  آسی  مواجه شود. یكي از مولفأه 

 1شأأناختيپأأذیری روانپأأذیر در ایأأن حأأوزه، انعطأأاف   آسأأی 

-(. انعطأاف 5691دانشجویان دانشگاه فرهنگیأان اسأت )رفیعأي،    

های ارزششناختي رفتارهایي هستند که مبنای آنها، پذیری روان

، 9فرد است )بنأوی، نیتأر، نلولأو، دورینأگ، کلأوتزال و گالسأتر      

(. این در حالي است که فقدان رفتارهأایي کأه در راسأتای    2059

معنأای در  شأود کأه فأرد بأي    های فردی باشأند، سأب  مأي   ارزش

اش را سراسأر  اش داشته و یا زنأدگي زندگي شخصي و اجتماعي

پأأذیری ودن انعطأأافدرد و رنأأج احسأأاس کنأأد. هم نأأین دارا بأأ

شأأود کأأه فأأرد عأأالوه بأأر رفتارهأأای    شأأناختي سأأب  مأأي روان

(. 2053، 9ارزشأأمندانه، دارای تعهأأد در عمأأل نیأأز باشأأد )هیأأز    

 اصألي  هأای مولفأه  از به عنوان یكي شناختيپذیری روانانعطاف

اجرایأأي،  کارکردهأأای. شأأودقلمأأداد مأأي  اجرایأأي کأأارکرد

 و بأازداری  شامل معمو  که کنندمي تنظیم را رفتار دادهایبرون

شأناختي،  پأذیری روان کأاری، انعطأاف   ها، حافظهمحرک کنترل

فلأدروس، بأولمجهر، فأوکس،    )اسأت   و سازماندهي ریزیبرنامه

 در شناختيروان پذیریانعطاف(. 2056، 50اس راس و اسپینهاون

 بأین  در عملأي  پاسخ انتخاب توانایي به اجرایي کارکرد با ارتباط

کنأد  مأي  اشاره خالقیت از استفاده و مناس  و وجودم هایگزینه

 شناختيروان پذیری(. انعطاف2059، 55)چانگ، وو، کلئو و چن

 محیطأي  تغییرات شأرای   به پاسخ در را فرد رفتار و فكر تواندمي

                                                           
6. Chang, Lee, Byeon, Seong, Lee 
7. Psychological flexibility 
8. Benoy, Knitter, Knellwolf, Doering, Klotsche, 

Gloster 
9. Hayes 
10. Fledderus, Bohlmeijer, Fox, Schreurs, Spinhoven 
11. Chang, Wu,, Kuo, Chen 
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 و  همكارانپروین فرج زاده                                                              شناختی و خودتنظیمی هیجانی های روانمقایسه اثربخشی آموزش سرمایه -088

 
 شناختی دانشجو معلمان با اشتیاق تحصیلی پایینپذیری روانبر انعطاف

 

؛ المأارزوگي، چیكلأوت و   2055، 5بوند، هیز و بیر)کند  سازگار

اکي از آن بأوده  نتایج پژوهشهای پیشین ح(. 2051، 2کراکنمک

شأناختي  روان بهزیسأتي  بأا  شناختيروان پذیریانعطاف است که

 شناختيروان هایناراحتي و رابطه مثبت و با افسردگي، اضطراب

؛ 2054، و همكأأاران 6کانگاسأأنمي) رابطأأه منفأأي دارد  عمأأومي

و همكأاران،   1؛ دنكأال 2051، 4والدک ، تایندال، ریمأا و چیمأل  

2059.) 

آموزان و شناختي دانشهای تحصیلي و روانجهت بهبود مولفه

های مختلفي بكار گرفته شده است. یكي از دانشجویان روش

است که نتایج  3های روان شناختيها، آموزش سرمایهاین روش

این روش بر بهبود  تأثیرهای مختلف نشان از کارآیي و پژوهش

ني شناختي داشته است )سلیماهای مختلف تحصیلي و روانمولفه

زاد، باباپور و صبوری، ؛ زماني5691برجعلي،  ؛5691و میرزاخي، 

؛ گلستانه، 5693نصرآبادی،  زادهراد و ملک؛ ایرجي5691

؛ کیم، کیم، 2059، 1تسار، هسا و لین ؛5693سلیماني، و دهقاني، 

اسكتر، ؛ گاخو، دکوستر، بابالو ، دی2059، 9نیومن، فریس و پرو

، 55؛ لیاوو و لیو2059، 50انگ و باسر؛ ک2059، 9گاربا و ریز 

 ،عمویي(. چنانكه نتایج پژوهش 2051، 52؛ الیو و کاراکاس2053

های نیز نشان داده است که سرمایه (5693) بادنواو  عجم

کننده در فرایند اشتیاق تحصیلي شناختي نقشي تعیینروان

شناختي از نظر مفهومي، حالتي دانشجویان دارند. سرمایة روان

شناختي فردی در زمینه رشد و تحول است که از روانمثبت 

حداقل چهار مشخصه قابل شناسایي خودکارآمدی، امیدواری، 

، 56آوری است )اوی، لوتانز، اسمیت و پالمربیني و تابخوش

 تالش ارزشیابانه، و تعاملي فرایند یک در هامؤلفه (. این2009

                                                           
1. Bond, Hayes, Baer 
2. Almarzooqi, Chilcot, McCracken 
3. Kangasniemi 
4. Waldeck, Tyndall, Riva, Chmiel 
5. Denckla 
6. Psychological Capital  
7. Tsaur, Hsu, Lin  
8. Kim, Kim, Newman, Ferris, Perrewé  
9. Guo, Decoster, Babalola, De Schutter, Garba, Riisla  
10. Kang, Busser  
11. Liao, Liu  
12. Aliyev, Karakus 
13. Avey, Luthans, Smith, Palmer 

 ورود برای را او ،داده تداوم را فشار هایموقعیت تغییر برای فرد

 تحقق در وی سرسختي و مقاومت و نموده آماده عمل صحنه به

 الثمن، هوف، یانگ، بالتز، پارکر،) کندمي تئمین را اهداف

 (.2006 ،54روبرت و  کوست

هأای  شناختي، از دیگأر روش های روانعالوه بر آموزش سرمایه

حصیلي شناختي، هیجاني و تهای روانآموزشي برای بهبود مولفه

آمأوزش خأودتنظیمي    تأوان بأه  مأي  و دانشأجویان  آمأوزان دانش

هأای  اشاره نمود که کارآیي خأود را در درمأان مولفأه    51هیجاني

نریماني، عباسي، ابوالقاسمي اند )شناختي نشان دادهمختلف روان

؛ بولمهجر، پرنجر، 5696نیا، ؛ فو دچنگ و حسن5692و احدی، 

، رخأأال، سأأاترلین، وگأأل و  ؛ میأأل، فأأت2050، 53تأأال و سأأایجپر

؛ 2054، 59؛ لي،  انگ، کای، وانگ، بأای و  اخأو  2056، 51کوبلر

، 20؛ بنفأأر، بأأاردین و کأأالس 2053، 59هأأاینوس، هیأأل و فرازتأأي 

فرایندی است که بر اساس آن افراد  خودتنظیمي هیجاني(. 2059

تشخیص مي دهند چه هیجان هایي را باید نشان دهند. عأالوه بأر   

لأي، وا و  را چگونه و چأه زمأاني ابأراز کننأد )    آن، این هیجانات 

(. تنظأأیم هیجأأان 2053، 22؛ جورمأأان و اسأأتانتون2059، 25وانأأگ

ممكن است برای به راه انداختن، افزایش دادن، حفظ کأردن یأا   

های مثبت و منفي در پاسأخ بأه رویأدادهای    کاهش دادن هیجان

و محیطي، نقش ایفاکند؛ زیرا فرایندهای فیزیولأو یكي، رفتأاری   

، 26کأرایج و گرانفسأكي  قأرار مأي دهأد )    تأأثیر تجربي را تحأت  

مطالعأأأات متعأأأدد نشأأأان دهنأأأده پیامأأأدهای اثأأأربخش (. 2059

شأناختي بأوده   هأای مختلأف روان  بر مولفأه  خودتنظیمي هیجاني

(، هریویأک، اپیأا ،   2059) 24است. بر اساس نتایج تحقیق مالسزا

ت و ( و کیأأأروان، پیكأأأ 2059و همكأأأاران ) 21کاتاپأأأان، واتأأأر

                                                           
14. Parker, Baltes, Young, Huff, Altmann, Lacost, 

Roberts 
15. emotional regulation  
16. Bohlmeijer, Prenger, Taal, Cuijpers  
17. Meule, Fath, Real, Sütterlin, Vögele, Kübler 
18. Lei, Zhang, Cai, Wang, Bai, Zhu 
19. Haynos, Hill, Fruzzetti 
20. Benfer, Bardeen, Clauss 
21 . Li, Li, Wu, Wang 
22. Joormann, Stanton 
23. Kraaij, Garnefski 
24. Malesza 
25. Herwig, Opialla, Cattapan, Wetter  
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توان اظهار داشت که آموزش تنظیم شأناختي  ( مي2051)5جارت

هأای روان شأناختي هم أون اضأطراب و     هیجان در بهبود مولفه

افسردگي، تنظیم هیجان و خودکارآمأدی بأه عنأوان یأک روش     

 کند.گذار خودنمایي ميتأثیر

تحصأیلي و   هأای بنأدی بایأد بیأان کأرد کأه مولفأه      در یک جم 

پأأأذیری انعطأأأاف و شأأأتیاق تحصأأأیليشأأأناختي هم أأأون اروان

شأأأناختي دارای نقشأأأي انكارناپأأأذیر در آینأأأده تحصأأأیلي روان

های آموزشي دانشجویان هستند که  زم است با استفاده از روش

قرار گرفته  تأثیرها تحت و درماني مناس  سعي شود تا این مولفه

تأأا از ایأأن رهگأأذر پیشأأرفت تحصأأیلي دانشأأجویان و هم نأأین   

حأال   اعي و شغلي آنها نیز شتاب بیشتری پیدا کند.عملكرد اجتم

پأذیری  انعطأاف  و های اشأتیاق تحصأیلي  با توجه به اهمیت مولفه

هأأای شأأناختي در دانشأأجویان و لأأزوم بأأه کأأارگیری روش روان

ای و درمان مناس  و بهنگام و از سوی دیگر بأا مشأاهده   مداخله

یجأاني  شناختي و خأودتنظیمي ه کارآمدی آموزش سرمایه روان

های روان شناختي، ارتباطي، رفتأاری و تحصأیلي   در بهبود مولفه

های آماری مختلف و در عین حأال عأدم انجأام پژوهشأي     جامعه

مشابه پژوهش حاضر، این پژوهش درصدد پاسأخ بأه ایأن سأوال     

شناختي های روانبود که آیا بین میزان اثربخشي آموزش سرمایه

شأناختي دانشأجو   ری روانپأذی و خودتنظیمي هیجاني بر انعطأاف 

 ؟تفاوت وجود دارد معلمان با اشتیاق تحصیلي پایین

  کار روش

 -آزمأون آزمایشأي بأا پأیش   طرح پأژوهش حاضأر، از نأوی نیمأه    

جامعأه   آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیأری دو ماهأه بأود.   پس

آماری پژوهش شامل دانشجو معلمان دختأر دانشأگاه فرهنگیأان    

. از این میان، تعداد بود 5691-99حصیلي شهر شهرکرد در سال ت

دانشجو معلم دختر دارای اشتیاق تحصیلي پأایین در دانشأگاه    41

بأدین  گیأری هدفمنأد انتخأاب شأدند.     بأه شأیوه نمونأه   فرهنگیان 

به منظور شناسایي دانشجویان دارای اشتیاق تحصیلي  صورت که

پأأایین، پرسشأأنامه اشأأتیاق تحصأأیلي در بأأین دانشأأجویان دختأأر   

آوری و انشگاه فرهنگیان شهر شهرکرد توزی  شد. پس از جم د

هأأای نأأاقص و هأأا و حأأذف پرسشأأنامه گأأذاری پرسشأأنامهنمأأره

                                                           
1. Kirwan, Pickett, Jarrett  

مخدوش، دانشجویاني که نمرات کمتر از میأانگین در پرسشأنامه   

اشتیاق تحصأیلي بأه دسأت آورده بودنأد، مأورد شناسأایي قأرار        

کأه تعأداد آنهأا     : در جامعه ایراني(61تر از گرفتند )نمرات پایین

نفأأر از ایأأن دانشأأجویان کأأه  41دانشأأجو بأأود. سأأپس تعأأداد  16

کمترین نمرات را در پرسشنامه اشتیاق تحصیلي به دسأت آورده  

بندی شده(، تی تر از میانگین و به صورت تربودند )نمرات پایین

هأای آزمأایش و گأواه    انتخاب و به صأورت تصأادفي در گأروه   

در گأأأروه آزمأأأایش آمأأأوزش دانشأأأجو  51)گمأأأارده شأأأدند 

در گروه آزمایش آموزش دانشجو  51شناختي، های روانسرمایه

دانشأأجو در گأأروه گأأواه. پأأس از    51خأأودتنظیمي هیجأأاني و  

هأای آزمأایش و   گمارش تصادفي دانشجوهای منتخ  در گروه

، شأناختي هأای روان سأرمایه آمأوزش  ، قبل از اراخه مداخلأه  گواه

( بأه  شأناختي پأذیری روان انعطأاف  پژوهش )پرسشأنامه  پرسشنامه

وری گردید. در گام آدانشجویان اراخه و پس از پاسخگویي جم 

آمأوزش  هأای آزمأایش مداخلأه    بعد دانشجویان حاضر در گروه

را بأأه شأأكل  شأأناختي و خأأودتنظیمي هیجأأانيهأأای روانسأأرمایه

کأه  جداگانه در طي دو نیم مأاه مأاه دریافأت نمودنأد، در حأالي     

دریافت این مداخله در طي انجام فراینأد پأژوهش    گروه گواه از

بهره و در انتظار دریافت مداخالت حاضر بأود. پأس از اتمأام    بي

جلسات پس آزمون برای اطمینان از ثبات نتایج دو ماه بعد دوره 

دانشأجو  شأامل   هأای ورود بأه پأژوهش   مأالک  پیگری اجرا شد.

کسأ   ، معلم بودن و حئور تمأام وقأت در دانشأگاه فرهنگیأان    

تر از میانگین در پرسشأنامه اشأتیاق تحصأیلي )نمأرات     نمره پایین

شأناختي  هأای روان عأدم برخأورداری از آسأی    ، (61تر از پایین

مزمن هم ون اضطراب و افسردگي )با توجه بأه خوداظهأاری و   

اعأالم  و  نداشتن بیمأاری جسأمي حأاد و مأزمن    ، مصاحبه بالیني(

بأأود. هم نأأین رضأایت و آمأأادگي جهأت شأأرکت در پأژوهش    

داشأتن بأیش از دو جلسأه     های خأرو  از پأژوهش شأامل   مالک

عدم همكاری و انجام نأدادن تكأالیف مشأخص شأده در      ، یبت

عدم تمایل به ادامه حئأور در فراینأد انجأام پأژوهش و     ، کالس

 بیني نشده بود.بروز حوادث پیش
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 و  همكارانپروین فرج زاده                                                              شناختی و خودتنظیمی هیجانی های روانمقایسه اثربخشی آموزش سرمایه -088

 
 شناختی دانشجو معلمان با اشتیاق تحصیلی پایینپذیری روانبر انعطاف

 

 پژوهشابزار

یاق تحصیلي : پرسشنامه استاندارد اشت5پرسشنامه اشتیاق تحصیلي

( طراحي و تدوین 2004)2بلومنفیلد و پاریس فردریكز،توس  

گویه است و با یک مقیاس  51شده است. این پرسشنامه دارای 

(، با 1ای )هرگز: نمره یک تا همیشه: نمره لیكرت پنج درجه

کنم؛ وقتي سر کالس سؤا تي مانند: )من در کالس توجه مي

-هستم( اشتیاق تحصیلي را ميکنم که فعال هستم فق  تظاهر مي

 اشتیاق مقیاس خرد به مربوط 4و  6و  2و  5سؤا ت سنجد. 

 اشتیاق به مربوط 50و  9و  9و  1و  3و  1 سؤا ت و رفتاری

 خرده به مربوط نیز 51و  54و  56و  52و  55سؤا ت  و عاطفي

و  51حداقل نمره این پرسشنامه  .باشدمي اشتیاق شناختي مقیاس

 : میزان اشتیاق تحصیلي21تا  51است. نمره بین  11نمره حداکثر 

 : میزان اشتیاق تحصیلي10تا  21باشد؛ نمره بین در حد پاییني مي

: میزان اشتیاق  10باشد؛ و نمره با تر از در حد متوسطي مي

عباسي و همكاران در پژوهش باشد. در حد با یي مي تحصیلي

ه از روش آلفای کرونباخ با ی ( پایایي پرسشنامه با استفاد5694)

 99/0به دست آمده است. هم نین روایي محتوایي آن نیز  10/0

 ،يگنج پژوهش در ابزار نیا پایایي زانیم نیهم نمحاسبه شد. 

  یضر از استفاده با( 5691) یاسد و شهربابک یاسديبن ،يتوکل

 این درپایایي این پرسشنامه  .دیگرد محاسبه 11/0 کرونباخ یآلفا

 .شد محاسبه 90/0 کرونباخ یآلفا  یضر از استفاده با پژوهش

پذیری انعطاف پرسشنامه: 6شناختيروان پذیریانعطاف پرسشنامه

 شده ساخته 2050 سال در 4وندروال و یسدن توس  شناختيروان

 پرسشأنامه  نیأ ا. باشديم سوال 20 بر مشتمل پرسشنامه نیا. است

 یبرا و ينیربالی  و ينیبال کار در فرد شرفتیپ زانیم يابیارز یبرا

 درمان در ریپذانعطاف تفكر جادیا در فرد شرفتیپ زانیم يابیارز

 کأار  بأه  يروانأ  یهأا یماریب ریسا و يافسردگ یرفتار - ياختنش

 (2054، فرمأاني و سألطاني )  شاره پژوهش در و رانیا در. روديم

 رتنأد عبا که است آمده بدست پرسشنامه نیا یبرا اسیمق ریز سه

این ي. انسانی رفتارها یبرا یيهانیگزیجا و مهارها، نیگزیجا از

                                                           
1. Questionnaire for academic achievement 
2. Fredericks, Blumenfeld, Paris  
3. Psychological Flexibility Questionnaire 
4. Dennis, Vander Wal 

لیكرت اسأت کأه از امتیأاز    ای درجه 1پرسشنامه براساس مقیاس 

حأداقل  بندی شده است. درجه 1تا خیلي موافقم  5خیلي مخالفم 

هأای  نمأره اسأت.   540و حداکثر نمأره   20نمره در این پرسشنامه 

 پأژوهش  درپذیری رواني بیشتر اسأت.  فبا تر نشان دهنده انعطا

 بأا  را پرسشأنامه  نیأ ا همزمأان  اعتبأار  (2050) وانأدروال  و سیدن

آزمأأایي درسأأتي و -69/0برابأأر بأأا   بأأک يافسأأردگ پرسشأأنامه

 و نیمأازن  شأناختي پذیری روانانعطاف اسیمق با را آن یيهمگرا

( 2054) همكأاران  و شأاره  رانیأ ا در. آوردند بدست 11/0 نیراب

 نباخوکر یآلفا  یضرا و 95/0 را اسیمق کل یيبازآزما  یضر

 یهأا داده کرونبأاخ  یآلفأا . نمودنأد  گزارش 90/0 را اسیمق کل

زاده هاشأأأمي احتشأأأام ي وفاضأأأل پأأأژوهش در پرسشأأأنامه نیأأأا

در پأژوهش حاضأر نیأز    . آمأد  دست به 11/0( 5696شباني )شیخ

ی میأأزان قابلیأأت اعتمأأاد پرسشأأنامه بأأا اسأأتفاده از ضأأری  آلفأأا  

 .محاسبه شد 11/0کرونباخ 

  روند اجرای پژوهش
گیری )مطابق بأا  پس از اخذ مجوزهای  زم و انجام فرایند نمونه

دانشأجو( بأه    41آن ه ذکر گردید(، دانشأجویان انتخأاب شأده )   

های آزمایش و گواه گمارده شأدند )هأر   شیوه تصادفي در گروه

 هأأای آزمأأایش مداخلأأه آموزشأأي  گأأروهدانشأأجو(.  51گأأروه 

شناختي و خودتنظیمي هیجأاني را در طأي دو و   های روانسرمایه

ای دریافأأت دقیقأأه 90ای یأأک جلسأه  نأیم مأأاه بأأه صأورت هفتأأه  

شأناختي از  هأای روان ای آمأوزش سأرمایه  نمودند. برنامه مداخله

( و آمأأوزش خأأودتنظیمي هیجأأاني از 5693پأأژوهش آخونأأدی )

، احأدی و  بخش، سیف؛ به نقل از عیسي2001پروتكل )گراس، 

( اقتبأأاس شأأده اسأأت. جهأأت رعایأأت اخأأالق در  5693درتأأا ، 

پأأژوهش رضأأایت دانشأأجویان بأأرای شأأرکت در برنامأأه مداخلأأه 

چنأین بأه افأراد    شأدند. هأم   کس  و از کلیه مراحل مداخله آگاه

گروه گواه اطمینان داده شد کأه آنأان نیأز پأس از اتمأام فراینأد       

هم نین به هأر   مود.پژوهشي این مداخالت را دریافت خواهند ن

نهأأا محرمانأأه بأأاقي آکأأه اطالعأأات  ددو گأأروه اطمینأأان داده شأأ

 . ماند و نیازی به در  نام نیستمي
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 (5693)آخوندی،  شناختيهای روانمداخالت آموزش سرمایه-0جدول 
 شرح جلسه جلسه

 

 جلسه اول

 

  یرواقعأي  بینيخوش و واقعي بینيخوش بدبیني، بیني،خوش مانند مفاهیمي از تعاریفي امیدوار. اراخه افرادهای ویژگي و ناامیدی و امید از تعاریفي اراخه

 مفأاهیم  از تعأاریفي  اراخأه  خودکارآمدپنداری. افرادهای ویژگي خصوص در بحث و خودکارآمدپنداری مفهوم از تعاریفي آنها. اراخه بین تمایز وجه و

 مقاوم. و آورتاب افرادهای ویژگي خصوص در بحث و آوریتاب

بأدبیني.   و بینأي خأوش  در آن نقأش  و شده آموخته درماندگي مفهوم با انگیزه. آشنایي ایجاد و کنندگانشرکت زندگي از رضایت و امید میزان بررسي جلسه دوم

 آن.ای همؤلفه معرفي و سرسختي مفهوم از تعاریفي خودکارآمدپنداری. اراخه کاهش در شده آموخته درماندگي نقش خصوص در بحث

 کنتأرل. بررسأي   مكأان  مفهأوم  و اسأناد  فراینأد  بأا  کننأدگان شرکت ساختن امید. آشنا افزایش و ایجاد در اهداف نقش از کنندگانشرکت ساختن آگاه جلسه سوم

 مناس .هایي تكنیک از تفادهاس و تعهد مؤلفه بر بازخورد. تمرکز تكنیک از استفاده و خودکارآمدپنداری با نفس به اعتماد و اراده انگیزه، بین ارتباط

 

 جلسه چهارم

 پایأدار،  خأاص،  کلأي،  بیرونأي،  درونأي،  اسأتادهای  بأا  اعئا دستیابي. آشنایي قابل و روشن اهدافي به یافتن دست چگونگي با کنندگانشرکت آشنایي

 تكنیأک  از اسأتفاده  و کارآمدپنأداری خود و نفأس  بأه  اعتمأاد  افأزایش  چگأونگي  خصأوص  در بحأث  و بیني. بررسيخوش در هرکدام نقش و ناپایدار

 آنها. با شدن رو روبه به تمایل افزایش وها چالش به مشكالت تبدیل چگونگي چالش، مؤلفه بر مثبت. تمرکز بازخورد

 

 جلسه پنجم

 بینأي. خأوش  در ااسأناده  نقأش  بأا  اعئأا  آنهأا. آشأنایي   تحقق احتمال افزایش منظور به کوچكتر اهدافي به بزری هدف یک تقسیم چگونگي آموزش

 در بحث و مهار مؤلفه بر خودکارآمدپنداری. تمرکز افزایش منظور به آن تقویت و مثبت تجارب ایجاد منظور به ذهني تصویرسازی تكنیک از استفاده

 زندگي بر مهار احساس افزایش چگونگي خصوص

 

 جلسه ششم

 از درونأي. اسأتفاده   مثبأت  اسأنادهای  گسترش و ایجاد چگونگي یني. آموزشع و روشن اهدافي بندیفرمول چگونگي با کنندگانشرکت ساختن آگاه

 و محأور مسأئله  راهبردهأای  بأا  کننأدگان شأرکت  خودکارآمأد. آشأنایي   افأراد  از ایمنطقأه  و جهأاني هأای  نمونه اراخه طریق از جانشیني تقویت تكنیک

 آوری.تاب افزایش در آنها نقش و محورهیجان

 بأه  ناخوشأایند  وقأای   تحلیأل  تكنیأک  از آن. اسأتفاده  انجأام  چگأونگي  و بأزری  اهأداف  تحقأق  در روزانأه  اهأداف  تعیأین  نقأش  بأا  عئاا ساختن آشنا جلسه هفتم

 سأطح  افأزایش  در آنهأا  کأاربردی  نقأش  و مسأئله  حأل  علمأي هأای  روش بأا  کننأدگان شأرکت  آشنایي بیني.خوش سطح ارتقای منظور به ناخوشایندتر

 راهبردها. این از بیشتر استفاده به اعئا تشویق و محورمسئله با مستقیم راهبردهای با شتربی خودکارآمدپنداری. آشنایي

 

 جلسه هشتم

 پیامأدهای  تعیأین  و ناخوشأایند  وقای  تحلیل تكنیک از بیني، استفادهخوش هدف تحقق در متعددهای گذرگاه از استفاده چگونگي با اعئا ساختن آشنا

 سأطح  افأزایش  در عینأي  الگوهأای  از اسأتفاده  منظأور  بأه  خودکارآمأد  و موفأق  فأردی  از بینأي، دعأوت  خأوش  سأطح  قأای ارت منظور به وقای  این مثبت

 با . تنیدگي شرای  در آنها از استفاده و محورهیجان یا  یرمستقیم راهبردهای با خودکارآمدپنداری، آشنایي

 

 جلسه نهم

 سأطح  افأزایش  منظأور  بأه  فأردی هأای  توانأایي  و اسأتعدادها  بأر  اهأداف، توجأه   تحقأق  جهتي هایچالش به موان  تبدیل چگونگي با اعئا ساختن آشنا

 مكأان  نقش خصوص در خودکارآمدی. بحث افزایش منظور بهها موفقیت خصوص در بحث طریق از جانشیني و مستقیم تقویت از بیني، استفادهخوش

 آوری.تاب سطح ایشافز جهت مثبتهای خودگویي تكنیک از استفاده و سرسختي در مهار

 بأه  عملأي  تمأرین  و پیشأین  جلسأات هأای  گرفتأه  یأاد  بیني، مأرور و خوش امید سطح افزایش منظور به عملي تمرین و پیشین جلساتهای یادگرفته مرور جلسه دهم

 آوری.خودکارآمدپنداری و تاب سطح افزایش منظور به عملي تمرین بیني، اراخهخوش سطح افزایش منظور

 (5693بخش و همكاران، از عیسي؛ به نقل 2001الصه جلسات آموزش تنظیم هیجاني )با اقتباس از گراس،خ -0جدول

 شرح جلسه جلسه

 اجرای پیش آزمون، معارفه افراد نمونه پژوهش با یكدیگر، بیان ضرورت آشنایي و استفاده از تنظیم هیجان در زندگي. جلسه اول

هیجان و توضیح در مورد فرایند بیولو یكي ایجاد هیجان و اثرگذاری هیجان بر کارکرد روزانه، تكلیف خأانگي و  تعریف هیجان، شناخت انوای  جلسه دوم

 نوشتن انوای هیجانات تجربه شده توس  اعئای گروه تا جلسه آینده.

هأای  ی مثبت از طریق تجسأم ذهنأي صأحنه   های مثبت، آموزش آگاهي از تجربیات مثبت، ایجاد تجربه هاهایي جهت افزایش تجربهآموزش راه جلسه سوم

 بخش و  فلت از نگراني.شادی

 

 جلسه چهارم

آموزش راه های کاهش هیجانات منفي، آموزش آگاهي از تجربیات منفي و کأاهش هیجانأات منفأي از طریأق خأواب کأافي. آمأوزش جهأت         

 مراج  به موق  به پزشک و عدم استفاده از مواد مخدر.تالش برای به دست گرفتن کنترل زندگي، تغذیه کافي و ورزش، مراقبت از خود با 

های  لأ  و اثأرات آنهأا روی حأا ت هیجأاني، آمأوزش راهبأرد بازارزیأابي و تغییأر پیامأدهای رفتأاری و            آموزش در راستای شناسایي ارزیابي جلسه پنجم



 
 

 و  همكارانپروین فرج زاده                                                              شناختی و خودتنظیمی هیجانی های روانمقایسه اثربخشی آموزش سرمایه -088

 
 شناختی دانشجو معلمان با اشتیاق تحصیلی پایینپذیری روانبر انعطاف

 

 فیزیولو یكي هیجان.

برد بازداری و بررسي پیامدهای هیجاني آن، مواجهه، آموزش ابراز هیجان، اصأالح رفتأار از   آموزش جهت شناسایي میزان و نحوه استفاده از راه جلسه ششم

 های محیطي، آموزش تخلیه هیجاني، آرمیگي و عمل معكوس.طریق تقویت تقویت کننده

 راز صحیح هیجان.توجه آگاهانه به هیجان فعلي، توجه کامل به هیجان مثبت و منفي خود و پذیرش آن بدون قئاوت و اب جلسه هفتم

و آموزش ارزیابي مجدد و ابراز هیجانات مثبت و منفي، آموزش ارزیابي از هیجانات و توجه به پیامدهای هر هیجان و تالش بأرای ابأراز مناسأ      جلسه هشتم

 بازداری از ابراز نامناس  هیجان.

 مانند ترس، عصبانیت و استرس. آموزش تغییر هیجانات منفي از طریق عمل بر خالف هیجان تجربه شده جلسه نهم

 آزمون.بندی مطال  آموزشي جلسات گذشته و اجرای پسجم  جلسه دهم

هأا از دو سأطح آمأار    در این پژوهش برای تجزیأه و تحلیأل داده  

توصیفي و استنباطي استفاده شده است. در سطح آمأار توصأیفي   

ز از میأأانگین و انحأأراف اسأأتاندارد و در سأأطح آمأأار اسأأتنباطي ا

ویلک جهت بررسي نرمال بودن توزی  متغیرهأا،   -آزمون شاپیرو

هأا، آزمأون مأوچلي    آزمون لوین برای بررسي برابأری واریأانس  

هأا و هم نأین از تحلیأل    فأر  کرویأت داده  جهت بررسي پیش

گیأری مكأرر و آزمأون تعقیبأي بأونفرني بأرای       واریانس با اندازه

ماری با استفاده از بررسي فرضیه پژوهش استفاده گردید. نتایج آ

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. -26SPSSافزار آماری نرم

 نتایج

دانشأجویان حاضأر در   شأناختي نشأان داد کأه    های جمعیأت یافته

های آموزش ابتدایي و آمأوزش ادبیأات و زبأان    پژوهش از رشته

ساله بودنأد کأه بیشأترین     22تا  59فارسي بودند. این دانشجویان 

میانگین و انحراف اسأتاندارد  سال سن بود.  25ط به فراواني مربو

شأناختي( در مراحأل   پأذیری روان متغیر وابسته پژوهش )انعطاف

آزمون و پیگیری، به تفكیک دو گروه آزمایش آزمون، پسپیش

 ، اراخه شده است. 6و گواه، در جدول 

شناختي و آموزش های روانهای آزمایش )آموزش سرمایهدر گروه شناختيپذیری روانانعطافمیانگین و انحراف معیار  -8جدول 

 آزمون و پیگیریآزمون، پسخودتنظیمي هیجاني( و گواه در مراحل پیش

گروه آزمایش  مراحل

 شناختيهای روانسرمایه

گروه آزمایش 

 خودتنظیمي هیجاني

 گروه گواه

 66/14 23/11 03/19 میانگین آزمونپیش

 91/51 61/50 41/55 انحراف معیار

 43/11 16/93 16/550 میانگین آزمونپس

 64/53 45/54 22/52 انحراف معیار

 03/11 56/92 56/503 میانگین پیگیری

 92/51 52/54 14/52 انحراف معیار

هأأای توصأأیفي بیأأانگر آن بأأود کأأه نمأأرات     نتأأایج حاصأأل از یافتأأه  

سأبت  های آزمأایش ن دانشجویان در گروه شناختيپذیری روانانعطاف

آزمون و پیگیری افزایش یافته است. ایأن  به گروه گواه در مراحل پس

بایسأت در ادامأه بأه وسأیله     در حالي است که معناداری ایأن تغییأر مأي   

آزمون استنباطي مورد آزمأون قأرار گیأرد. قبأل از اراخأه نتأایج تحلیأل        

هأای  هأای آزمأون  فأر  گیأری مكأرر، پأیش   با اندازه آزمون واریانس

مورد سنجش قرار گرفت. بأر همأین اسأاس نتأایج آزمأون       پارامتریک

ای فر  نرمال بودن توزی  نمونأه شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که پیش

هأای آزمأایش و   در گروه شناختيپذیری روانانعطافها در متغیر داده

آزمأأون و پیگیأأری برقأأرار اسأأت آزمأأون، پأأسگأأواه در مراحأأل پأأیش

(01/0<p)ي واریأانس نیأز توسأ  آزمأون     فر  همگنأ . هم نین پیش

لوین مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار نبود که ایأن یافتأه   

پأأذیری انعطأأافهأأا در متغیأأر فأأر  همگنأأي واریأأانس داد پأأیشمأأي

 t. از طرفأي نتأایج آزمأون    (p>01/0)رعایت شده اسأت   شناختيروان

روه های آزمأایش و گأ  آزمون گروههای پیشنشان داد که تفاوت نمره

( معنادار نبوده اسأت  شناختيپذیری روانانعطافگواه در متغیر وابسته )
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(01/0<p)      فأر   . اما نتایج آزمأون مأوچلي بیأانگر آن بأود کأه پأیش

رعایأت نشأده    شأناختي پأذیری روان انعطأاف ها در متغیأر  کرویت داده

فأر  کرویأت   . بر این اساس با برآورده نشأدن پأیش  (p<01/0)است 

رواب  بین متغیرها، با احتمأال بأا یي امكأان دارد     شود کهمشخص مي

مقادیر متغیر وابسته را تغییر دهأد و بأر ایأن اسأاس شأانس ارتكأاب بأه        

بر این اساس در جدول بعأد از تحلیأل   یابد. خطای نوی اول افزایش مي

شود تأا بأا کأاهش    گایسر( استفاده مي-جایگزین )آزمون گرین هاوس

 خطای نوی اول کاهش یابد.  درجه آزادی، شانس ارتكاب به

شناختي و های روانآموزش سرمایه گروهي اثرات درون و بینتأثیرگیری مكرر جهت بررسي نتایج تحلیل واریانس با اندازه -4جدول 

  دانشجو معلمان شناختيپذیری روانانعطافخودتنظیمي هیجاني بر 

مجموی  

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

توان  اندازه اثر pقدار م fمقدار 

 آزمون

 5 95/0 0005/0 64/429 14/3121 29/5 90/9313 مراحل

 99/0 64/0 0005/0 52/55 13/3536 2 11/52621 گروهبندی

 5 94/0 0005/0 51/555 09/5142 11/2 36/4496 تعامل مراحل و گروهبندی

     31/51 53/14 90/949 خطا

پأذیری  انعطافمتغیر ین نمرات نشان داد که میانگ 4نتایج جدول 

گروهبنأدی در طأي    تأأثیر فأار  از  دانشجو معلمان  شناختيروان

آزمون و پیگیری دچار تغییأر معنأادار شأده کأه ایأن      مراحل پس

آزمأون یأک تفأاوت معنأادار بأه شأمار       تغییر بأا مقایسأه بأا پأیش    

رود. از طرفي نتایج سطر دوم جدول فوق بیانگر آن است که مي

شأأناختي و هأأای روانآمأأوزش سأأرمایهگروهبنأأدی )متغیرهأأای 

آزمأأون، ( فأار  از مراحأل )پأیش   آمأوزش خأودتنظیمي هیجأاني   

 شأناختي پأذیری روان انعطأاف متغیأر  آزمأون و پیگیأری( بأر    پس

آمأوزش   انأد. بأدین معنأا کأه    معنادار داشأته  تأثیردانشجو معلمان 

در شأأناختي و آمأأوزش خأأودتنظیمي هیجأأاني هأأای روانسأأرمایه

یسه با گروه گواه یک اثر معنادار بأوده اسأت. در نهایأت امأا     مقا

تأرین  سطر مربوط به تعامل مراحل و گروهبنأدی بأه عنأوان مهأم    

هأای  آمأوزش سأرمایه   یافته جأدول فأوق حأاکي از آن بأود کأه     

 شناختي و آموزش خودتنظیمي هیجاني با تعامل مراحل نیأز روان

آزمأون و  پأس  آزمأون، معناداری بر مراحأل آزمأون )پأیش    تأثیر

دانشأأجو معلمأأان  شأأناختيپأأذیری روانانعطأأافپیگیأأری( متغیأأر 

متغیر درصد از تغییرات  94اند. هم نین نتایج نشان داد که داشته

وس  تعامأل متغیأر   دانشجو معلمان ت شناختيپذیری روانانعطاف

حال در ادامه بأه مقایسأه اثأر    شود. مراحل و گروهبندی تبیین مي

آزمأأون و بأأا همأأدیگر در دو مرحلأأه پأأسهأأای آزمأأایش گأأروه

 شود. پیگیری پرداخته مي

شناختي و آموزش خودتنظیمي های روانهای آزمایش )آموزش سرمایهجهت مقایسه اثر گروه های دو به دوبررسي تفاوت -8جدول 

 آزمون و پیگیریدر مراحل پسهیجاني( 

 مقدار معناداری خطای انحراف معیار هاتفاوت میانگین هاگروه  مراحل 

 

 آزمونپس

 آموزش گروه 

 شناختيهای روانسرمایه

 0005/0 92/5 26/55 آموزش خودتنظیمي هیجانيگروه 

 0005/0 92/5 60/65 گروه گواه

 آموزش گروه 

 خودتنظیمي هیجاني

 0005/0 92/5 -26/55 شناختيهای روانآموزش سرمایهگروه 

 0005/0 95/5 01/20 گروه گواه

 0005/0 04/2 52/55 آموزش خودتنظیمي هیجانيگروه  آموزش گروه  
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 یگیریپ

 

 0005/0 01/2 26/21 گروه گواه شناختيهای روانسرمایه

 آموزش گروه 

 خودتنظیمي هیجاني

 0005/0 04/2 -52/55 شناختيهای روانآموزش سرمایهگروه 

 0005/0 06/2 55/53 گروه گواه

دهد، تفاوت بین میانگین نشان مي 1همانگونه نتایج جدول 

 گروه دانشجو معلمان شناختيپذیری روانانعطافنمرات 

شناختي با گروه آزمایش های روانآزمایش آموزش سرمایه

آزمون و پیگیری آموزش خودتنظیمي هیجاني در مراحل پس

معنادار بوده و این یافته بدین معناست که بین میزان اثربخشي 

بر شناختي و خودتنظیمي هیجاني های روانآموزش سرمایه

در مراحل  دانشجو معلمان شناختيپذیری روانانعطاف

آزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود دارد. این در حالي پس

های های آزمایش آموزش سرمایهاست که تفاوت بین گروه

شناختي و آموزش خودتنظیمي هیجاني با گروه گواه نیز در روان

توان بندی ميله معنادار بوده است. در یک جم این مرح

شناختي و های روانگونه بیان کرد: روش آموزش سرمایهاین

 شناختيپذیری روانانعطافآموزش خودتنظیمي هیجاني بر 

معنادار  تأثیرآزمون و پیگیری در مراحل پس دانشجو معلمان

شناختي نسبت به آموزش های روانداشته و آموزش سرمایه

پذیری انعطافودتنظیمي هیجاني به میزان بیشتری خ

 دانشجو معلمان را کاهش داده است. شناختيروان

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسي مقایسه اثربخشي آموزش 

شناختي و خودتنظیمي هیجاني بر های روانسرمایه

دانشجو معلمان با اشتیاق تحصیلي  شناختيپذیری روانانعطاف

انجام گرفت. یافته اول پژوهش بیانگر آن بود که آموزش  نپایی

دانشجو  شناختيپذیری روانانعطافشناختي بر های روانسرمایه

معنادار دارد. در پژوهشي  تأثیرمعلمان با اشتیاق تحصیلي پایین 

های ( نشان دادند که مولفه5691همسو سلیماني و میرزاخي )

بیني و ودکارآمدی، خوششناختي )امید، خهای روانسرمایه

توانند به شكل معناداری رضایت از زندگي و آوری( ميتاب

بیني نمایند. هم نین انگیزه پیشرفت تحصیلي دانشجویان را پیش

 ( بیان کردند که5693) نصرآبادی زادهراد و ملکایرجي

 انگیزه با معناداری و مثبت طور به شناختيروان هایسرمایه

عالوه بر این گلستانه و همكاران  .هستند ارتباط در پیشرفت

نقش معنادارای  شناختيروان هایسرمایه که دادند ( نشان5693)

از طرفي نتایج پژوهش . دارند تحصیلي پیشرفت بینيدر پیش

زاد و همكاران (؛ زماني5691های برجعلي )حاضر با یافته

(؛ 2059(؛ کیم و همكاران )2059(؛ تسار و همكاران )5691)

(؛ لیاوو و لیو 2059(؛ کانگ و باسر )2059گاخو و همكاران )

( همسو بود. چنانكه این 2051(؛ الیو و کاراکاس )2053)

اند که پژوهشگران در نتایج پژوهش خود گزارش کرده

های شناختي دارای نقشي پایدار در بهبود مولفههای روانسرمایه

 شناختي و هیجاني افراد است.روان

 بر شناختي روان هایربخشي آموزش سرمایهدر تبیین اث

دانشجو معلمان با اشتیاق تحصیلي  شناختيپذیری روانانعطاف

های های تشكیل دهنده سرمایهپایین باید ابتدا به مولفه

های مولفه تأثیرشناختي اشاره نمود و سپس تبیین بر اساس روان

های آموزش آموزش داده شده صورت پذیرد. یكي از مولفه

تواند نقشي مهم در بهبود شناختي که ميهای روانسرمایه

شناختي دانشجویان با اشتیاق تحصیلي پایین پذیری روانانعطاف

 با فرد کند،کمک مي آوریتاب آوری است.داشته باشد، تاب

 خطر عوامل و شدید فشارهای معر  در گرفتن قرار وجود

 لي( بتواندهای تحصیلي و کاهش اشتیاق تحصی)همانند چالش

 بهبود را و تحصیلي خود شناختياجتماعي، فردی، روان عملكرد

کیم و همكاران، ) شود تحصیلي چیره مشكالت بر و داده

 محافظتي آوری به عنوان یک فاکتورعالوه بر این تاب (.2059
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های تحصیلي به و چالش هاسختي مقابل دانشجویان در برای

یاني که تحت آموزش رود. بر این اساس دانشجوشمار مي

-آوری حاصل از آن، قرار ميشناختي و تابهای روانسرمایه

های مثبت، پس از مقابله و گیرند، ا ل  با ایجاد هیجان

گردند زا به حالت طبیعي باز ميهای تنیدگيرویارویي با موقعیت

ای را جهت بهبود تواند راهبردهای فعا نهو بر این اساس مي

كار گرفته و با گسترش توانایي رواني خود، اشتیاق تحصیلي ب

دهند. ریزی بهتری را در فرایند تحصیلي خود انجام ميبرنامه

بكارگیری راهبرهای فعا نه و استفاده از قدرت حل مساله سب  

شناختي مختلفي های شناختي و روانشود تا دانشجویان روشمي

این  را برای بهبود وضعیت تحصیلي خویش بكار بسته و از

 یابد.شناختي آنها نیز بهبود ميطریق، انعطافپذیری روان

یافته دوم پژوهش بیانگر آن بود که آموزش خودتنظیمي هیجاني 
دانشجو معلمان با اشتیاق تحصیلي  شناختيپذیری روانانعطافبر 

معنادار دارد. یافته حاضر همسو با نتایج پژوهش  تأثیرپایین 
( و بنفر و همكاران 2059مالسزا )(، 2059کرایج و گرانفسكي )

 اند مداخلهکه این پژوهشگران نشان داده( بود. چنان2059)
های تواند منجر به بهبود مولفهخودتنظیمي هیجاني مي

شناختي، هیجاني و تحصیلي در نزد افراد شود. در تبیین روان
اند های متعددی اذعان داشتهیافته حاضر باید گفت که پژوهش

های بخش اختاللب هیجانات از عوامل اصلي و تداومکه سرکو
رود های تحصیلي به شمار ميشناختي و در نتیجه آسی روان

(. به عالوه در 2053؛ جورمان و استانتون، 2059)لي و همكاران، 
پژوهش حاضر تاکید زیادی بر آگاهي و شناسایي هیجانات 

اری مثبت و منفي صورت گرفت، و این موضوی دانشجویان ی
های تری از هیجانات و پردازشرساند تا ادراک بیشتر و روشن

شناختي خود داشته و بتوانند به شكل موثرتری شناختي و روان
رفتارهای مرتب  هیجاني هم ون هیجان منفي نسبت به فرایند 
تحصیلي خود را مدیریت و کاهش دهند. هم نین، آموزش 

آورد که وجود مي خودتنظیمي هیجاني این باور را در شخص به
شناختي خود تواند مدیریت و خودکارآمدی هیجاني و روانمي

(، این در حالي است 2059را در دست گیرد )بنفر و همكاران، 
شود تا که افت تحصیلي و کاهش اشتیاق تحصیلي سب  مي

دانشجویان نسبت به توانایي خویش در تنظیم هیجان تحصیلي، 
ه و در این فرایند قدرت حل مساله انتظارات پاییني از خود داشت

دهند. بر پذیری رواني و هیجاني خود را از دست ميو انعطاف
شود تا این اساس آموزش خودتنظیمي هیجاني سب  مي

دانشجویان، توانمندی با یي را در شناخت و مدیریت هیجان 
تواند تحصیلي خود ادراک نمایند. احساس کارآمدی، نیز مي

ملكرد تحصیلي دانشجویان شود. بهبود عمكلرد منجر به بهبود ع
تحصیلي نیز باعث میشود تا دانشجویان قدرت شناختي و 
روانشناختي با تری را به دست آورده و در نتیجه آن، 

 تری را نیز ادراک نمایند. یافتهشناختي فزونپذیری روانانعطاف
 یافته سوم پژوهش نیز بیانگر آن بود که بین میزان اثربخشي

شناختي و خودتنظیمي هیجاني تفاوت های روانآموزش سرمایه
شناختي نسبت به های روانمعنادار وجود داشته و آموزش سرمایه

 شناختيپذیری روانانعطافبیشتری بر  تأثیرخودتنظیمي هیجاني 
در تبیین این یافته باید گفت که دانشجویان داشته است. 

ای فراتر از سرمایه ازهشناختي به عنوان سهای روانسرمایه
اجتماعي و دروني معرفي شده است و شامل هویت شما در 

 "توانید باشیدآن ه شما مي"و  "آن ه شما هستید"راستای آنكه 
شناختي های روان(. سرمایه2059گاخو و همكاران، باشد )مي

یک قابلیت سطح با ی مثبت با چهار بعد مهم خودکارآمدی، 
و امیدواری است که به هنگام آموزش،  آوریبیني، تابخوش

های شود. با دقت در مولفهها به افراد اراخه داده ميتمام این مولفه
شود که این شناختي، مشخص ميهای روانتشكیل دهنده سرمایه

مفاهیم نسبت به مفاهیم آموزش داده شده در جلسات آموزش 
یشتری را تر بوده و ظرفیت رواني و شناختي بخودتنظیمي، جام 
 تأثیرتوان کند. بر همین اساس است که ميدرگیر آموزش مي

شناختي نسبت به آموزش های روانبیشتر آموزش سرمایه
 شناختيپذیری روانانعطافخودتنظیمي هیجاني را بر 

 دانشجویان را تبیین نمود. 

تحقیق به دانشجو معلمان دختر با اشتیاق  محدود بودن دامنه

گیری از روش هر شهرکرد؛ عدم بهرهتحصیلي پایین ش

گیری تصادفي و عدم مهار متغیرهای اثرگذار بر نمونه

دانشجو معلمان با اشتیاق تحصیلي  شناختيپذیری روانانعطاف

های پژوهش حاضر بود. بنابراین پیشنهاد از محدودیت پایین

پذیری نتایج، در سطح شود برای افزایش قدرت تعمیممي
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ها و مناطق و جوام  این پژوهش در سایر استان پیشنهاد پژوهشي،

های متفاوت، دیگر دانشجویان، مهار عوامل ذکر دارای فرهنگ

گیری تصادفي اجرا شود. با توجه به اثربخشي شده و روش نمونه

پذیری انعطافشناختي بر های روانبیشتر آموزش سرمایه

در سطح  دانشجو معلمان با اشتیاق تحصیلي پایین، شناختيروان

های شود مداخله آموزش سرمایهکاربردی پیشنهاد مي

شناسان شناختي طي کارگاهي تخصصي به مشاوران و روانروان

 هاشناختي دانشگاهحاضر در مراکز مشاوره و خدمات روان

تا آنها با بكارگیری این مداخله برای دانشجو  شود داده وزشآم

بود اشتیاق تحصیلي و معلمان با اشتیاق تحصیلي پایین، جهت به

این دانشجویان گامي عملي برداشته  شناختيپذیری روانانعطاف

  باشند.

 تضاد منافع

گونه تعار  منافعي توس  نویسندگان در این پژوهش هیچ

 گزارش نشده است.

 تشکر و قدردانی

مقاله حاضر برگرفته از رساله دوره دکترای تخصصي پروین 

بود. بدین وسیله از  حد شهرکردزاده در دانشگاه آزاد وافر 

تمام دانشجویان حاضر در پژوهش و مسئولین دانشگاه فرهنگیان 

شهر شهرکرد که همكاری کاملي جهت اجرای پژوهش داشتند، 

 آید.قدرداني به عمل مي

 

 منابع

(. نقش اشتیاق عاطفي، شناختي و 5693امیني، د.، دولتي، ا.،  المي، م. )

بیني فرسودگي تحصیلي دانشجو معلمان. فصلنامه رفتاری یادگیری در پیش 

 .15-30(، 6)2ای معلم، علمي تخصصي توسعه حرفه

سرمایه  تأثیربررسي  (.5693ا. )زاده نصرآبادی، ملک .،ا ،ایرجي راد

روانشناختي با میانجي گری انگیزه پیشرفت بر خالقیت دانشجویان، فصلنامه 

 .15-10 (،4) 3ابتكار و خالقیت در علوم انساني 

شناختي بر (. اثربخشي مدل مداخله سرمایه روان5693آخوندی، ن. )

کاری سازماني، دوفصلنامه شناخت اجتماعي، کاری تحصیلي و اهمالاهمال

3(5 ،)40-21. 

گری سرمایه مدل تاثیر انگیزه تحصیلي با میانجي(. 5691برجعلي، ا. )

(، 66)9درماني، وان، فرهنگ مشاوره و رشناختي بر موفقیت تحصیليروان

59-5. 

(. مدل 5693خروشي، پ.، نصراصفهاني، ا.ر.، میرشاه جعفری، س.ا. )

های مورد انتظار از دانشجو معلمان در برنامه درسي دانشگاه مفهومي شایستگي

گیری و فرهنگیان بر اساس دیدگاه صاحبنظران، فصلنامه مطالعات اندازه

 .539-590(، 59)1ارزشیابي آموزشي، 

خستگي شناختي بر انعطاف پذیری روان  تأثیر(. بررسي 5691یعي، ز.)رف

شناختي با توجه به نقش واسطه ای نیاز به شناخت در دانشجویان دختر 

. پایان نامه کارشناسي 5694-91دانشگاه فرهنگیان اراک در سال تحصیلي 

 ارشد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

رواب  ساختاری بین ابعاد (. 5691وری، ح. )زاد، ن.، باباپور،  .، صبزماني

راهبردهای حل تعار  و سالمت اجتماعي دانشجویان با میانجي گری 

 .5-50(، 60)51شناسي تربیتي، ، مطالعات روانسرمایه روان شناختي

های سرمایه (. الگوی نقش مولفه5691سلیماني، ن.، میرزاخي، خ.)

شناختي در رضایت از زندگي و انگیزه پیشرفت تحصیلي دانشجویان روان

های پیام نور  رب استان اصفهان، فصلنامه رهبری و مدیریت دانشگاه

 .521-544(، 5)52آموزشي، 

ورزی (. نقش تعلل5694عباسي، م.، درگاهي، ش.، پیراني، ذ.،  بنیادی، ف. )

بیني اشتیاق تحصیلي دانشجویان، مجله ایراني و خودتنظیمي انگیزشي در پیش

 .530-510(، 26)51آموزش در علوم پزشكي، 

شناختي در نقش سرمایه روان (.5693. )ص ،بادنوا .،ا.ی ،عجم .،ن ،عمویي

پژوهش  ،بیني اشتیاق تحصیلي دانشجویان دانشكده تغذیه و صنای   ذایيپیش

 .33-11، (2)9، در آموزش علوم پزشكي
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 Abstract 
Introduction: Low academic eagerness affects students' psychological, 

emotional, and cognitive components. Therefore the present study was 

conducted aiming to comparison of the effectiveness of training 

psychological capitals and emotional self-regulation on the psychological 

flexibility of the teacher students with low academic eagerness. 

Methods: The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, 

control group and two-month follow-up design. The statistical population of 

the study included female teacher students at teachers university in the city 

of Shahrekord in academic year 2018-19.45 female teacher students with 

low academic eagerness at the teachers university of Sharekord were 

selected through purposive sampling method and they were randomly 

replaced into experimental and control groups (15 students in the 

experimental group of psychological capitals, 15 students in the 

experimental group of training emotional self-regulation and 15 students in 

the control group). The experimental group received ten ninety-minute 

sessions of interventions of training psychological capitals (Akhoondi, 2017) 

and emotional self-regulation (Gross, 2007) separately in two-and-a-half 

months. The applied questionnaires included the questionnaire of academic 

eagerness (Fredricks, Bloomenfield, and Paris, 2004) and psychological 

flexibility (Dennis, Vander Wal, 2010). The data from the study were 

analyzed through repeated measurement ANOVA and Bonferroni follow-up 

test. 

Results: The results showed that training psychological capitals and 

emotional self-regulation have significant effect on the psychological 

flexibility of the teacher students with low academic eagerness (p<0/001). 

Moreover, the results of Bonferroni follow-up test showed that there is a 

significant difference between the degree of the effectiveness of these two 

interventions too (p<0/001) and training psychological capitals has had more 

effect on the students’ psychological flexibility compared to emotional self-

regulation. 

Conclusion: The findings of the present study revealed that training 

psychological capitals employing concepts such as hope, self-efficiency 

beliefs, resilience and optimism can be used as an effective training to 

increase the teacher students’ psychological flexibility with low academic 

eagerness. 

Key words: Training psychological capitals, psychological flexibility, 

academic eagerness, emotional self-regulation, teacher student  

 

 

 
 


