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 چكيده

گذارد. مساله ثیر می های آموزشی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان تها در محیطدهد تجربه هیجانتحقیقات نشان میزمينه: 

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش راهبردهای پردازش هدف:  پژوهش این است آیا آموزش این راهبردها به یادگیرندگان اثربخش است؟

پژوهش از نوع  اینروش:  آموزان دختر دوره متوسطه شهر کرمان انجام شد.هیجان تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانشمدار بر هیجان

دوره  آموزان دخترآزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآزمون، پسآزمایشی با طرح پیششبه

آموز دختر بود که به روش دانش 91مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه تعداد  0935-37ه در سال تحصیلی دوم متوسطه شهر کرمان بود ک

ای انتخاب شدند و با گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه قبل ای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهنمونه

( پاسخ دادند. به 0336( و خودکارآمدی تحصیلی جینگ و مورگان )2117های هیجان تحصیلی پكران )سو بعد از اجرای فرآیند آموزش به مقیا

ها داده .مدار آموزش داده شد و گروه کنترل در این مدت آموزشی دریافت نكردندای راهبردهای پردازش هیجاندقیقه 31جلسه  ۹گروه آزمایش 

نشان داد آموزش  اهیافتهها: يافته استاندارد و آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. انحراف های آماری نظیر میانگین،با استفاده از روش

ت ثیر   P >10/1آموزان دختر شهر کرمان در سطو معناداری مدار بر هیجان تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانشراهبردهای پردازش هیجان

هیجانی و مخصوصاً راهبرد آگاه باعث کاهش احساسات منفی و افزایش احساسات مثبت و رفتار سازگارانه راهبردهای پردازش  گيری:نتيجه دارد.

 راهبردهای پردازش هیجانمدار، هیجان تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی واژه كليدها: شود.آموزان دختر با محیط آموزشی میدر دانش

Background: Research shows that the experience of excitement in educational environments affects the self-

efficacy and academic achievement of learners. The research question is whether teaching these strategies to 

learners is effective? Aims: The purpose of this study was to investigate the effect of teaching emotional 

processing strategies on academic emotion and academic self-efficacy among high school female students in 

Kerman. Method: This research is applied in terms of its purpose and in terms of how to collect semi-

experimental semi-experimental data with a pseudo-pretest, post-test, experimental and control group. The 

statistical population of this study includes all female students of secondary school in Kerman, who are studying 

in the school year 2012-2012. A sample size based on the type of research was conducted on 30 female students 

selected by multistage cluster random sampling. They were randomly assigned to experimental and control 

groups and both groups were divided into two groups before and after the training process. Peakan's academic 

emotional Scale (2006) and academic self-efficacy Jing and Morgan (1997) responded. The experimental group 

was trained in 8 sessions of 90 minutes of emotional processing strategies and the control group did not receive 

any training during this training period. Data were analyzed using statistical methods such as mean, standard 

deviation and covariance analysis. Results: The results showed that training emotional processing strategies 

on academic emotion and academic self-efficacy of female students of Kerman had a significant level of 

significance (P<0.01). Conclusions: Emotional processing strategies and especially informed strategies reduce 

negative emotions and increase positive emotions and adaptive behavior among female students with the educational 

environment. Key words: Emotional Processing Strategies, Academic Excitement, Academic Self-Efficacy 

 
Corresponding Author: sadeghi.m@lu.ac.ir 

                                                           
  ایران ،آبادخرم دانشگاه لرستان، تربیتی دکتري روانشناسی .1

1. PhD in Psychology, Lorestan University, Lorestan, Iran 
 )نویسنده مسئول( ایران ،آبادخرم دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی استادیار، گروه روانشناسی .2

2. Assistant Professor, Department of Psychology, Lorestan University, Lorestan, Iran(Corresponding Author) 
 ایران، آبادخرمدانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشیار، گروه روانشناسی  .3

3. Associate Professor, Department of Psychology, Lorestan University, Lorestan, Iran 

26/13/69پذیرش نهایی:                                   29/12/69دریافت:   

mailto:sadeghi.m@lu.ac.ir


 ۱11                                                                                                                     ...مدار بر هیجان تحصیلی واثربخشی آموزش راهبردهای پردازش هیجان

 

 

 مقدمه

 های مهم شخصیتدوران تحصیلی و تحصیل در آموزشگاه سال

(. در 093۱ساز کودکان و نوجوانان است )محمدی و همكاران، 

0 های تحصیلیآموزشگاهی، یادگیرندگان غالباً هیجانهای محیط

ر توانند اثر مثبت دها میکنند. این هیجانگوناگونی را تجربه می

یادگیری فعال، خودتنظیمی یادگیری و عملكرد درسی داشته باشند و 

لذت، امیدواری و افتخار تحصیلی را برای یادگیرندگان فراهم آورند 

های تحصیلی آن (. هیجان0939نیا،  )حسینی نیا و محمدی و طیب

لی یا نتایج های تحصیهایی هستند که مستقیماً با فعالیتدسته از هیجان

(. طبو نظر پكران و 2112پیشرفت تحصیلی ارتباط دارند )پكران، 

(، به لحاظ موضوعی دو نوع هیجان تحصیلی وجود 2117همكاران )

ه است، حصیلی وابستهای تدارد. یكی، هیجان فعالیت که به فعالیت

اط دارد. های تحصیلی ارتبدیگری، هیجان پیامدی که با نتایج فعالیت

نگر مثل های آیندهاین دو نوع هیجان را از نظر زمان به هیجان

امیدواری به کسب موفقیت و ناامیدی و اضطراب از شكست، و 

نگر مانند احساس غرور و افتخار یا شرم از کسب های گذشتههیجان

ه های تحصیلی را از نظر ارزشمندی نیز بکنند. هیجانیج تقسیم مینتا

های منفی های مثبت، مثل لذت، امیدواری، و غرور، و هیجانهیجان

کنند بندی میمانند خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی دسته

 (.2109)والنتا و هانتر، 

-یكی دیگر از عوامل شخصیتی که در پیشرفت تحصیلی دانش

کند، خودکارآمدی است. خودکارآمدی زان نقش مهمی ایفا میآمو

عبارت است از انتظار فرد از قابلیت خود به منظور سازمان دهی و 

آمیز یك وظیفه اجرای رفتارهای مورد نیاز برای انجام موفقیت

های افراد در مورد (. خودکارآمدی یعنی قضاوت0930)کدیور، 

ان روی هایشافراد نسبت به تواناییهای خود که این باورهای توانایی

گذارد. طبو نظریه یادگیری اجتماعی تالش و پشتكار آنها اثر می

ارد و گذهای افراد ت ثیر میبندورا باورهای خودکارآمدی بر انتخاب

افراد گرایش به پرداختن به کارهایی دارند که احساس قابلیت و 

ن ند توانایی انجام آکنکنند و از کارهایی که احساس میاطمینان می

ه کند کنمایند . باورهای خودکارآمدی تعیین میرا ندارند دوری می

کنند و چه مقدار های خود میافراد تا چه اندازه انرژی صرف فعالیت

(. 2110کنند )پاجارس و شانگ در برابر موانع مقاومت می

                                                           
1. Academic emotion 

اش برای به قضاوت فرد راجع به توانایی خودکارآمدی تحصیلی

شود. ان وانجام انواع تكالیف آموزشی طرح شده گفته میسازم

شته آموز اعتقاد داشود که دانشخودکارآمدی تحصیلی باال باعث می

های تحصیلی را کنترل کند؛ در نتیجه به توانایی خود باشد استرس

ط این شده توس اطمینان بیشتری خواهد داشت و میزان استرس تجربه

ه خود کارآمدی نماینده مدلی علی از تعامل ی است. نظرکمترافراد نیز

بین خود و اجتماع است که رفتار، عوامل فردی درونی )شناخت 

،عوامل زیستی و محرک( و محیط بیرونی را به عنوان عواملی در 

ل فردی ثر از رفتار و عوام کند. محیط متتعامل متقابل با هم ترسیم می

ند. خودکارآمدی، عامل ثر از رفتار و محیط هست و عوامل فردی مت

فردی پویایی است که برای انسان یا توانایی ما برای عمل، تعیین کننده 

است. خودکارآمدی واسطه رابطه بین آگاهی و رفتار بوده و متقابال 

 (. 2117در زمینه محیطی اثرگذار است )پیانتا و همكاران، 

 ،هایی برای ارتقاء بهبود خودکارآمدی تحصیلیاخیراً مداخله

خودکارآمدی هیجانی و هیجانات تحصیلی به هدف کمك به 

وضعیت تحصیلی به خصوص برای کودکان، نوجوان، مدیران و 

افرادی که مشكالت عاطفی دارند، طراحی شده است )سجادی و 

، اشراف زاده، خضری مقدم و منظری توکلی، 0935همكاران، 

با فشار  های مقابلههها بر شیوها بیانگر ت ثیر این مداخله(. یافته0937

روانی افراد، افزایش خودکارآمدی تحصیلی در روانی، ارتقا سالمت

آموزان و افزایش هیجانات تحصیلی دختران فراری است. دانش

رویكرد پردازشی  یك رویكرد هیجان مدار است که از آن با عنوان 

شود و مربوط به فعالسازی مدار نیز یاد میآموزش فرآیندهای هیجان

شود. آموزش های هیجانی میو سازماندهی مجدد طرحواره

های عمیو انسانگرایی برخوردار است مدار از ریشهفرآیندهای هیجان

های وجودگرایی و (. این روش از دل دیدگاه0939)اکبری، 

پدیدارشناسانه و فیلسوفانی مانند هوسرل برآورده است. آموزش 

مدار با تلفیو اصول و تجربه ای یا هیجان-فرآیندهای پردازشی

های شناختی، دو دیدگاه انسانگرا در آموزه -راهبردهای وجودی

گرایی و تعقل گرایی را به هم نزدیك نمود )الیوت، متعارض تجربه

2100.) 

ها بر اساس نظریه دیالكتیك در از سوی دیگر این آموزش

ساختار خود و تغییر بنا شده است. این نوع ساختارگرایی، منعكس 
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ها است که طبو آن انسان، سیستم پویایی ایکننده دیدگاه نوپیاژه

شود که اجزاء مختلف آن پیوسته در حال تولید، تجربه و تلقی می

مدار، عمل هستند. دومین پایه نظری آموزش فرآیندهای هیجان

دیدگاه ساختارگرایی اساستئوری زیستی هیجان است که بر

ده است. آموزش فرآیندهای دیالكتیك از مفهوم شخصیت بنا ش

 که است ایرابطه آموزش یك مدار هیجان/ ای تجربه –پردازشی

 موزشآ این. کندمی تلفیو هم با را محورمراجع و گشتالتی هایدرمان

شناختی، ها به عنوان مسئله محوری در عملكرد روانه هیجانب

ند که ککند. این رویكرد فرض میبدکارکردی و تغییر نگاه می

آموزان در تغییر روشی که آنها از هیجانات خود کمك به دانش

استفاده کرده و در یك ارتباط مراقبتی و همدالنه خالص به آن 

دهی های هیجانی و سازمانیابند منجر به تغییر در طرحوارهدسترسی می

شناختی مشكل ساز قرار دارند، خود آنان که تحت عملكردهای روان

درونی هستند که بر هاییها داده(. هیجان2116می شود )گوردون، 

گذارند و در واقع ممكن است مقدم بر شناخت انگیزه و رفتار اثر می

کنند که هیجان توسط های تجربی بیان میباشند. همچنین داده

ی از اتواند بر دامنهشود و میساختارهای زیرین قشر مخ کنترل می

 ه، سوگیری حافظه وهای شناختی که شامل سوگیری توجپردازش

قضاوت و تصمیم گیری است، اثر بگذارد )سیكتی و همكاران، 

آموزان دچار اختالل انشنتایج یك تحقیو نشان داد که د (.2105

ه جویی هیجانی ناسازگارانآموزان عادی نظمیادگیری نسبت به دانش

 دازندپرمالمت خود میبهعادی آموزاندانش بیشتری داشته و بیش از

 (. 0937)ذبیحی، حسین زاده بحرینی و حسین زاده بحرینی، 

آموز از هیجان مثل شناسایی تجربه احساس آگاه شدن دانش

رک گذارد با دغمگینی، خشم و یا شرم و اثری که در بدن بر جای می

معنای تجربه از طریو تفكر صرف متفاوت است. این که چگونه 

کند و معنایی درک می آموز هیجانات خود را بطور مفهومیدانش

که این هیجانات برای او در یك صحنه خاص در بردارد بر ادراک 

ای که این (. تفاوت عمده211۹گذارد )بدارد، فرد از هیجان ت ثیر می

رویكرد با رویكرد شناختی رفتاری دارد این است که در شناختی 

 ررفتاری بازنمایی نمادین هیجانات در درجه دوم بوده و ت کید ب

(. در طی فرآیند 2109فرآیند ت مل و تفكر است )رومری و همكاران، 

بندی مجدد تفكر به پردازش باال به پایین و شكل دادن ت مل، سازمان

-کمك میهای جدید کمك کرده و به ثابت ماندن تغییرطرحواره

کند. ت مل، شامل بررسی، آزمودن و ارزشیابی است. ت مل به مراجعان 

به تجارب قبلی خود بازگردند، درباره احساسات خود دهد اجازه می

ها، انتظارات، اهداف و نیازهای خود آن تجارب فكر کنند و ارزشدر

(. گرینبرگ و واتسون 0939را مورد بررسی قرار دهند )اکبری، 

کنند که بازنمایی نمادین و آزمودن ت مل باعث ( خاطرنشان می2112)

باعث تحول تجارب ذهنی دانش ارتقای یكدیگر شده به نحوی که 

شود. بازنمایی نمادین تجربه از ترکیب دیالكتیكی بین آموزان می

 شود.زبان و تجربه ناشی می

همچنین آموزش راهبردهای پردازش هیجان مدار به کاهش 

مشكالت رفتاری، کاهش پرخاشگری و اضطراب، افزایش رفتارهای 

خودکارآمدی هیجانی تمندی و باورهای مثبت در رابطه با أجر

(، و کاهش رفتارهای پرخاشگری 2117نوجوانان فراری )کروون، 

نوجوانان و افزایش سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی در 

(. در عین 2113شود )کویدباخ و هانسن، های شغلی منتهی میمحیط

ر مداهای آموزش راهبردهای پردازش هیجانحال، به کارگیری برنامه

ها به مراتب کمتر بوده اکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاهدر مر

های اخیر اهمیت به تحول و رشد است. به همین منظور، در سال

های آموزشی افزایش آموزان در محیطخودکارآمدی و هیجان دانش

یافته است. همچنین بر نقش روانشناسان تربیتی در افزایش 

ید فراوان شده است. در ک خودکارآمدی و هیجان دانش آموزان ت

-مدار برای دانشهای راهبردهای پردازش هیجانهمین رابطه، برنامه

آموزان دارای مشكالت رفتاری و هیجانی در حال اجراست 

(. بنابراین، با توجه به جایگاه هیجان و 2100)دیفندروف و همكاران، 

روان دانش آموزان و اثرات پایدار خودکارآمدی تحصیلی در سالمت

آن در افزایش پیشرفت تحصیلی و کاهش مشكالت هیجانی و 

 شناختی و با توجه به اینكه افراد با خودکارآمدی تحصیلی پایین، بیشتر

از همتایان خود مشكالت سازشی و رفتاری بیشتری دارند، این 

پژوهش در نظر دارد به بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای پردازش 

-و خودکارآمدی تحصیلی دانشمدار بر هیجان تحصیلی هیجان

 آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرمان بپردازد.

 روش

آوری این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمع

زمون، آآزمایشی با طرح شبه پیشتجربی از نوع شبهاطالعات نیمه

آزمون با گروه آزمایش گروه کنترل است. جامعه آماری این پس

آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرمان کلیه دانش پژوهش شامل

مشغول به تحصیل هستند. حجم  0935-37است که در سال تحصیلی 
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آموز دختر بود که به روش دانش 91نمونه بر اساس نوع تحقیو تعداد 

ای انتخاب شدند و به ای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهنمونه

 گیرییم شدند. روش نمونهنفره تقس 05صورت تصادفی به دو گروه 

بدین صورت بود که با مراجعه به دو ناحیه آموزش و پرورش در شهر 

کرمان، دو مدرسه دخترانه دوره دوم متوسطه به صورت تصادفی 

آموز دانش 05انتخاب و سپس از هر مدرسه دو کالس و از هر کالس 

 05به صورت تصادفی انتخاب شدند. مالک انتخاب نمونه به حجم 

نفر را  05تا  ۹ر در هر گروه بر این اساس که اکثر محققان تعداد نف

دانند )کاپالن و سادوک، برای گروه درمانی و آموزشی مناسب می

( انتخاب شده است. این تعداد با گمارش تصادفی به دو گروه 2110

آزمایش و گروه کنترل تقسیم شدند و هر دو گروه قبل و بعد از 

های پژوهش پاسخ دادند. به گروه مقیاس اجرای فرآیند آموزش به

مدار ای راهبردهای پردازش هیجاندقیقه 31جلسه  ۹آزمایش 

آموزش داده شد و گروه کنترل در این مدت آموزشی دریافت 

افراد  - 0های ورود افراد گروه نمونه عبارت بودند از: نكردند. مالک

گروه نمونه، افراد  - 2گروه نمونه در دوره متوسطه تحصیل کنند. 

درمانی شناختی و روانهمزمان با شرکت در پژوهش، از خدمات روان

افراد گروه نمونه اختالالت روانی به  - 9دیگری استفاده نكنند. 

فعالی، اختالالت اضطرابی و اختالالت خصوص اختالالت بیش

تر از نقطه برش در کسب نمره پایین – ۱شخصیت را نداشته باشند. 

تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی. خالصه جلسات  مقیاس هیجان

جلسه مدار بدین صورت بود: آموزش راهبردهای پردازش هیجان

آشنایی اعضا با یكدیگر و قوانین جلسات و توضیو عالئم بدنی، اول: 

شناسایی و معرفی هیجانات پایه در افراد  جلسه دوم:فكری و هیجانی. 

: سوم جلسهو هیجانی.  گروه و تمرین فنون بازبینی بدنی، فكری

توضیو نقش زبان در ابراز و یا بازداری هیجانی و معرفی فن تاگشایی 

ی آور زندگهای هیجانخاطره انگیز از طریو بازنمایی یكی از صحنه

ی، های هیجانتوضیو ارتباط بین پردازش جلسه چهارم:آموزان. دانش

نبه ج شناختی و بدنی و تمرین فن صندلی خالی از طریو نشاندن

سازگاری و هیجانی شخصیت فرد بر روی صندلی خالی همچنین 

آموز باید درباره سازگار شدن با محیط انجام تكالیفی که دانش

-کمك به واژه جلسه پنجم:مدرسه، دوستان و معلمان انجام دهد. 

گزینی هیجانی و اصالح زبان و گفتار به منظور نزدیك کردن تجارب 

                                                           
1. Morgan-Jinks student efficacy scale 

بازبینی احساسات، افكار و نشانگان  م:جلسه ششدرونی و بیرونی. 

بدنی قبل از حضور در مدرسه، درحین حضور در مدرسه و بعد از 

ور آتمرین ایفای نقش و بازسازی موضوعات هیجان جلسه هفتم:آن. 

و گفتگوی دو نفره اعضا درباره عالئم سازگاری با محیط آموزشی. 

 خودکارآمدیبندی مطالب و بررسی موردی میزان جمع جلسه هشتم:

های سازگاری در زمینه پیشرفت تحصیلی تحصیلی و همچنین مهارت

آزمون چند نفر از اعضا و بیان احساسات ناتمام آنان، اجرای پس

 (.211۱)الیوت، 

های آمار توصیفی نظیر ها از روشبرای تجزیه و تحلیل داده

 های آمارفراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد و از روش

افزار له نرمها به وسیاستنباطی شامل تحلیل کواریانس استفاده شد. داده

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. SPSS-22تحلیل آماری 

 ابزار 

در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد که در زیر به معرفی آنها 

 پرداخته می شود: 

 055 ارایاین پرسشنامه دالف( پرسشنامه هیجان تحصیلی پكران: 

های تحصیلی از ابعاد مختلف سؤال بوده و هدف آن ارزیابی هیجان

)لذت از کالس درس، امیدواری در کالس، غرور در کالس، خشم 

در کالس، اضطراب مربوط به کالس، شرم نسبت به کالس، ناامیدی 

مربوط به کالس، خستگی نسبت به کالس، لذت از یادگیری، امید به 

ط به یادگیری، خشم نسبت به یادگیری، یادگیری، غرور مربو

اضطراب نسبت به یادگیری، شرم مربوط به یادگیری، ناامیدی نسبت 

به یادگیری، خستگی از یادگیری( می باشد. این پرسشنامه از نوع 

کاغذی است و دارای سه قسمت که شامل -خودگزارش دهی و مداد

به  ربوطم های مربوط به کالس، مربوط به یادگیری وبخش هیجان

( برای بررسی 09۹۹ژوهش کدیور و همكاران )امتحان است. در پ

پایایی و درستی آزمایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ وتحلیل 

عاملی ت ییدی استفاده شد. نتایج پژوهش آنها همسو با نتایج پژوهش 

( نشان می دهد پرسشنامه، همسانی درونی قابل قبولی 2117پكران )

 است. های آن مطلوبیب آلفای کرونباخ در زیر مقیاسدارد و ضرا

جینگ : 0ب( پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینگ و مورگان

( در این پرسشنامه به منظور بررسی اعتبار عاملی 0336و مورگان )

ی خود کارآمدی تحصیلی از تحلیل عوامل بهره گرفتند. پرسشنامه
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رد ت یید قرار داد. اولین تحلیل عوامل سه عامل اصلی را در مقیاس مو

ه های مربوط بعامل گویه های مربوط به استعداد، دومین عامل گویه

های مربوط به کوشش هماهنگ بودند. در بافت و سومین عامل گویه

سؤال تقلیل یافت. جهت سؤاالت مثبت  91ها به نهایت تعداد گویه

تا  "کامالً موافقم"درجه ای لیكرت از  ۱بوده و در یك مقیاس 

اند. درستی آزمایی آزمون به کمك تنظیم شده "کامالً مخالفم"

تحلیل عاملی سه عامل را نشان داده و ضرایب آلفای کرونباخ حاصل 

برای  6۹/1ها به ترتیب گزارش شده و زیر مقیاس ۹2/1ها از این گویه

اند برای کوشش گزارش شده 77/1برای بافت و  61/1استعداد،

 (. 0336)جینگ و مورگان، 

 هايافتهها و داده

میانگین و انحراف استاندارد نمره هیجان تحصیلی و  0جدول

خودکارآمدی تحصیلی در گروه آزمایش و گروه کنترل را دو مرحله 

 دهد.آزمون نشان میآزمون و پسپیش
 

توصيف نمره هيجان تحصيلی و خودكارآمدی تحصيلی در  .3جدول 
 گروه آزمايش و گروه كنترل

 انحراف معیار میانگین مرحله متغیرها

هیجان تحصیلی گروه 

 آزمایش

 41/8 57/159 آزمونپیش

 87/10 63/178 آزمونپس

 هیجان تحصیلی گروه کنترل
 52/8 51/157 آزمونپیش

 01/9 85/156 آزمونپس

خودکارامدی تحصیلی 

 گروه آزمایش

 04/6 15/87 آزمونپیش

 88/7 87/112 آزمونپس

خودکارامدی تحصیلی 

 گروه کنترل

 37/6 12/88 آزمونپیش

 61/6 29/87 آزمونپس
 

 

دهد نمره هیجان نشان می 0همان طور که اطالعات جدول شماره 

آزمون با ها در گروه آزمایش در مرحله پیشتحصیلی آزمودنی

و در مرحله پس آزمون با  ۱0/۹و انحراف معیار  56/053میانگین 

است. نمره هیجان تحصیلی  ۹6/01و انحراف معیار  79/06۹میانگین 

 50/056آزمون با میانگین ها در گروه کنترل در مرحله پیشآزمودنی

و  ۹5/057و در مرحله پس آزمون با میانگین  52/۹و انحراف معیار 

 است. 10/3انحراف معیار 

آزمایش در ها در گروهنمره خودکارآمدی تحصیلی آزمودنی

و در  1۱/7و انحراف معیار  05/۹6آزمون با میانگین شمرحله پی

است.  ۹۹/6و انحراف معیار  ۹6/002آزمون با میانگین مرحله پس

ها در گروه کنترل در مرحله نمره خودکارآمدی تحصیلی آزمودنی

-و در مرحله پس 96/7و انحراف معیار  02/۹۹آزمون با میانگین پیش

 است. 70/7ف معیار و انحرا 23/۹6آزمون با میانگین 

ها از آزمون در ادامه جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده

کولموگروف اسمیرنف استفاده شد، مقدار آزمون کولموگروف 

و برای متغیر  7۱0/1اسمیرنف برای متغیر هیجان تحصیلی 

به دست آمد و این مقادیر در سطو  659/1خودکارآمدی تحصیلی 

10/1< P از نرمال بودن توزیع متغیرهای پیش  معنادار نشد که حاکی

ل در های آزمایشی و کنترتست است. نتایج تحلیل کواریانس گروه

 نشان داده شده است.  2متغیر هیجان تحصیلی در جدول 
 

های آزمايشی و كنترل با های استنباطی گروهمقايسه داده .2جدول 

 استفاده از تحليل كواريانس در متغير هيجان تحصيلی
معنی سطو 

 داری
نسبت 

F 

میانگین 

 مجذورها

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات
 منابع تغییرات

 پیش آزمون 78/47 1 78/47 73/1 14/0

 هاگروه 43/582 1 43/582 20/21 01/0

 خطا 72/741 27 47/27  
 

 

شود به وسیله تحلیل مالحظه می 2گونه که در جدول همان

آزمون های پسهای نمرهمیانگینکواریانس، معنادار بودن تفاوت بین 

هیجان تحصیلی هر دو گروه آزمایش و کنترل را پس از منظور داشتن 

آزمون، آزموده شد و این نتیجه تفاوت اولیه بین دو گروه در پیش

، در  0226F= 21/20آزمون با نسبت حاصل شد که دو گروه در پس

پس از ارائه اند، یعنی ، باهم تفاوت معناداری داشتهP <10/1سطو 

آموزان مدار به دانشجلسات آموزش راهبردهای پردازش هیجان

گروه آزمایش، این گروه به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل به 

سؤاالت آزمون هیجان تحصیلی پاسخ دادند. بنابراین این فرضیه 

مدار بر هیجان آموزش راهبردهای پردازش هیجان»پژوهش که: 

، در سطو «ن دختر شهر کرمان ت ثیر داردآموزاتحصیلی دانش

، مورد قبول واقع شد. نتایج تحلیل کواریانس P>1/ 10معناداری 

های آزمایشی و کنترل در متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروه

 نشان داده شده است. 9جدول 
مقايسه داده های استنباطی گروه های آزمايشی و كنترل با  .3جدول 

 اريانس در متغير خودكارآمدی تحصيلیاستفاده از تحليل كو
سطو معنی 

 داری
نسبت 
F 

میانگین 
 مجذورها

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 منابع تغییرات

 آزمونپیش 45/61 1 45/61 36/1 17/0

 هاگروه 19/851 1 19/851 84/18 01/0

 خطا 96/1219 27 18/45  
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تحلیل شود به وسیله مالحظه می 9گونه که در جدول همان

آزمون های پسهای نمرهکواریانس، معنادار بودن تفاوت بین میانگین

خودکارآمدی تحصیلی هر دو گروه آزمایش و کنترل را پس از 

د آزمون، آزموده شمنظور داشتن تفاوت اولیه بین دو گروه در پیش

 = ۹۱/0۹آزمون با نسبت و این نتیجه حاصل شد که دو گروه در پس

0226F 10/1، در سطو>P اند، یعنی پس ، باهم تفاوت معنا داری داشته

مدار به دانش از ارائه جلسات آموزش راهبردهای پردازش هیجان

آموزان گروه آزمایش، این گروه به طور معناداری بیشتر از گروه 

کنترل به سؤاالت آزمون خودکارآمدی تحصیلی پاسخ دادند. 

-بردهای پردازش هیجانآموزش راه»بنابراین این فرضیه پژوهش که: 

آموزان دختر شهر کرمان ت ثیر مدار بر خودکارآمدی تحصیلی دانش

 ، مورد قبول واقع شد.P>1/ 10، در سطو معناداری «دارد

 گيریبحث و نتيجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی ت ثیر آموزش راهبردهای پردازش 

-مدار بر هیجان تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانشهیجان

ای هان دختر دوره متوسطه شهر کرمان انجام شد. بنابراین فرضیهآموز

 پژوهش عبارت بودند از: 

مدار بر هیجان تحصیلی آموزش راهبردهای پردازش هیجان -0

 آموزان دختر ت ثیر دارد.دانش

مدار بر خودکارآمدی آموزش راهبردهای پردازش هیجان -2

 آموزان دختر ت ثیر دارد. تحصیلی دانش

ز بررسی فرضیه اول نتایج نشان داد پس از ارائه جلسات پس ا

آموزان گروه مدار به دانشآموزش راهبردهای پردازش هیجان

آزمایش، این گروه به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل به سؤاالت 

آزمون هیجان تحصیلی پاسخ دادند. بنابراین این فرضیه پژوهش که: 

آموزان بر هیجان تحصیلی دانشدهی آموزش راهبردهای خودنظم»

، مورد قبول P1>/10، در سطو معناداری «دختر شهر کرمان ت ثیر دارد

( و براون و رایان 0939های اکبری )واقع شد. این یافته با نتایج پژوهش

توان گفت چون ( همسو است. در تبیین این یافته می2113)

-یه در دانشمدار به معرفی هیجانات پاراهبردهای پردازش هیجان

آموزان دختر و تمرین فنون بازبینی بدنی، فكری و هیجانی در آنان 

های فیزیكی و هیجانات و پدیده پردازد، به واضو دیدن و پذیرشمی

-آموزان همان طور که اتفاق میحتی مشكالت هیجانی این دانش

ه آموزان دختر ککند. بنابراین آموزش آن به دانشافتند، کمك می

ناشی از  ت روانی و جسمانی و همچنین مشكالت تحصیلیاز مشكال

های شود که آنان احساسات و نشانهآن در رنج هستند، باعث می

بپذیرند و قبول و پذیرش این احساسات باعث  فیزیكی و روانی خود را

ها و گزارش این نشانه کاهش توجه و حساسیت بیش از حد نسبت به

 در نتیجه هیجان تحصیلی آنهاشود و مشكالت تحصیلی در آنان می

  یابد.بهبود می

-توان گفت که این نتیجه در راستای آن جنبه از یافتههمچنین می

هایی قرار دارد که نشان دادند بازداری هیجانی به عنوان یك راهبرد 

منفی در راهبردهای پردازش هیجان منجر به مشكالتی در ابعاد 

های هیجانی، ین پردازششود و پی بردن به رابطه بسازگاری می

شناختی و بدنی هیجانات به عنوان یك راهبرد مثبت راهبردهای 

مدار، بهبود هیجانات تحصیلی را به دنبال دارد. در پردازش هیجان

توان به این نكته اشاره کرد که راهبردهای توجیه این یافته می

ای هپردازشی هیجانی و مخصوصاً راهبرد آگاه از رابطه بین پردازش

هیجانی، شناختی و بدنی هیجانات باعث کاهش احساسات منفی و 

با  آموزان دخترافزایش احساسات مثبت و رفتار سازگارانه در دانش

شود. بنابراین آموزش راهبردهای پردازش محیط آموزشی می

آموزان دارای مشكالت سازگاری با مدار هیجان در دانشهیجان

شود که آنان با استفاده درست یمدرسه، معلم و همكالسان باعث م

از هیجانات، آگاهی از هیجانات و پذیرش آنها و ابراز هیجانات 

های زندگی، احساسات منفی مخصوصاً هیجانات مثبت در موقعیت

خویش را کاهش دهند که به دنبال آن میزان هیجانات آن ها در ابعاد 

د . به رسازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی بهبود پیدا خواهد ک

ت آموزان دختر به دلیل مشكالعبارت دیگر، می توان گفت که دانش

جسمانی و روانی ناشی از این وضعیت که ممكن است از وجود 

هیجانات مثبت و منفی خویش آگاهی نداشته باشند و هنگام قرار 

گرفتن در محیط مدرسه نتوانند به خوبی از هیجانات خود استفاده 

تحصیلی و محیط مدرسه خود را به صورت  هایکنند و یا موقعیت

ند های آن درگیر کنمنفی ارزیابی کنند و کمتر خود را در موقعیت

تواند به صورت مشكالت در ابعاد سازگاری که آثار منفی آن می

اجتماعی، هیجانی و تحصیلی ظاهر شود، آموزش راهبردهای 

ی انات منفشود که از وجود هیجمدار به آنان باعث میپردازش هیجان

ن به رابطه بردو ت ثیر منفی آنها بر خویش آگاهی پیدا کنند و با پی

های خود در های شخصیتی، روابط میان فردی و هیجانویژگی

های مختلف آموزشی نسبت به سالم نگه داشتن زندگی موقعیت

هیجانی خویش تالش کنند و از این طریو میزان مشكالت تحصیلی 
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طور خاص هیجان تحصیلی خویش را افزایش  و روانی را کاهش و به

 دهند.

پس از بررسی فرضیه دوم نتایج نشان داد پس از ارائه جلسات 

آموزان گروه مدار به دانشآموزش راهبردهای پردازش هیجان

آزمایش، این گروه به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل به سؤاالت 

 این این فرضیهآزمون خودکارآمدی تحصیلی پاسخ دادند. بنابر

مدار بر آموزش راهبردهای پردازش هیجان»پژوهش که: 

، «آموزان دختر شهر کرمان ت ثیر داردخودکارآمدی تحصیلی دانش

، مورد قبول واقع شد. این یافته با نتایج P>/ 10/1در سطو معناداری 

(، ابوالقاسمی و همكاران 0935های سجادی و همكاران )پژوهش

ان تو( و همسو است. در تبیین این یافته می2102)( و شانك 0931)

گفت که چون هیجانات نقش مهمی در زندگی تحصیلی نوجوانان 

مدار به عنوان یك روش کنند و راهبردهای پردازش هیجانایفا می

نفس و تعامالت اجتماعی مثبت آموزشی در تعدیل هیجانات، با عزت

های ناسازگارنه در یتدر ارتباط است، باعث مراقبة مؤثر با موقع

ی هاشود و افزایش فعالیت در پاسخ به موقعیتمحیط مدارس می

سازگارانه را به دنبال دارد؛ بنابراین آموزش راهبردهای پردازش 

آموزان دارای مشكالت سازگاری از مدار با آگاه نمودن دانشهیجان

تواند هیجانات مثبت و منفی، پذیرش و ابراز به موقع آنها می

ودکارآمدی آنان در ابعاد اجتماعی، هیجانی و تحصیلی ارتقاء خ

بخشد و راهنمای مشاوران، مسئوالن آموزشی و درمانگران جهت 

آموزان باشد. از آنجا که ارتقاء خودکارآمدی تحصیلی این دانش

نوجوانان دختری که دارای مشكالت هیجانی و تحصیلی هستند در 

اجتماعی، کنترل و مدیریت پذیری های همدلی، مسئولیتمؤلفه

فردی و به طور کلی خودکارآمدی تحصیلی هیجانات و روابط بین

 های اجتماعی دچارتر از افراد عادی هستند، عمدتا در موقعیتضعیف

ی اجتماعی آنها اکثراً در برخورد با یك مس له شوند.ناکامی می

دار منمایند و بیشتر از راهبردهای هیجانناسازگارانه عمل می

ناکارآمد مانند فرار، رفتارهای جنسی نامشروع، اعتیاد و ... استفاده 

تواند با افزایش کنند. آموزش راهبردهای پردازشی هیجانی میمی

مدار کارآمد و تعامالت اجتماعی مثبت و کاهش راهبردهای مس له

مشكالت اجتماعی در محیط مدرسه، مشكالت تحصیلی و هیجانی 

و به دنبال آن موجب خودکارآمدی تحصیلی آنان را کاهش دهد 

 بیشتر شود. 

از آنجا که کنترل و شناخت هیجانات همراه با تحصیل و محیط 

مدرسه و داشتن خودکارآمدی تحصیلی در متون پژوهشی به عنوان 

ن نتیجه تواآیند، بنابراین میروان به شمار میهایی برای سالمتمؤلفه

تحقیقات مشابه در خصوص اثربخشی این قبیل تحقیقات را با 

روان نیز مورد بررسی قرار داد. راهبردهای پردازش هیجانی بر سالمت

های این پژوهش کنترل متغیر جنسیت و تعداد از جمله محدودیت

ا، هجلسات کوتاه بوده است. بنابراین با در نظر گرفتن این محدودیت

در زمینه اثربخشی  داری راهای این پژوهش نتایج مهم و معنییافته

مدار بر بهبود هیجان تحصیلی و آموزش راهبردهای پردازش هیجان

موزان آخودکارآمدی تحصیلی و به دنبال آن پیشرفت تحصیلی دانش

مدار در دختر دارد. از آنجا که استفاده از راهبردهای پردازش هیجان

 شهای حوزه روانشناسی تربیتی و آموزکشور ما به تازگی در پژوهش

های بعدی به بررسی گردد در پژوهشرایج شده است، پیشنهاد می

اثربخشی این راهبردها بر سایر متغیرهای مهم حوزه روانشناسی تربیتی 

نظیر درگیری تحصیلی، اهمالكاری تحصیلی، عملكرد تحصیلی و ... 

 پراخته شود.
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