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 يمیخودتنظ بر دوانلو پویشی روان برمبناي هيجان مدل اثربخشی تعيين پژوهش این هدف هدف:

این مطالعه در زمره مطالعات نيمه آزمایشی و از نوع  :پژوهش روش .بود یتحصيل پيشرفت و

ترس گيري در دسآزمون با گروه گواه و پيگيري بود که با استفاده  از روش نمونهپس –آزمون پيش

 و علوم تربيتی دانشگاه تهران در نيمسال شناسیروانو  بخشیتوانهاي از بين دانشجویان دانشکده

نفر  04بودند، تعداد  71که داراي نمره معدل )دو ترم متوالی( کمتر از  7981-89 دوم تحصيلی

نفري تحت عنوان  14تصادفی به دو گروه  صورتبه هاآنعنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. سپس به

انل ریان و ک پرسشنامه خودتنظيمیدر پژوهش  گيرياندازهآزمایش و کنترل تقسيم شدند. ابزار 

ره معدل تحصيلی و پروتکل محقق ساخته آموزش هيجان مبتنی بر روان پویشی دوانلو (، نم7898)

داد  نتایج نشان ها:یافته هاي تکراري تحليل شد.هاي پژوهش با استفاده از واریانس اندازهبود. داده

تنظيم ، (F ،447/4=P=98/00)  شدهشناختهپویشی دوانلو بر تنظيم که مدل هيجان بر مبناي روان

( و تنظيم بيرونی F ،447/4=P=55/07)انگيزش درونی  ، (F ،415/4=P=55/5)شده  فکنیدرون

(90/05=F ،447/4=P) ( 47/91و همچنين معدل پيشرفت تحصيلی=F ،447/4=P )است و  مؤثر

با آموزش و افزایش آگاهی افراد  گیری:نتیجه .(p<0.01) .در مرحله پيگيري پایدار بود تأثيراین 

و پيشرفت تحصيلی در آنان را  خودتنظيمیتوان هاي دفاعی میها و اضطراب و مکانيسماز احساس

 تقویت کرد.
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 مقدمه

 هاعاليتفموفقيت تحصيلی یعنی پيشرفت هوشمندانه در امور تحصيلی که همراه با رضایت و درگير شدن در 

. ددانمی( موفقيت تحصيلی را متشکل از سه جزء پيشرفت، رضایت و تداوم انگيزش 1448) د. آرتينوباش

مسئله مهم در بحث موفقيت تحصيلی این امر است که موفقيت صرفاً یک متغير آموزشی نيست، بلکه چندین 

 ی، شخصيتی و اجتماعیروان هايمؤلفهیعنی عالوه بر مسائل آموزشی و تربيتی، به  ؛عامل در آن نقش دارند

نشان داده هيجان، شناخت و انگيزش سه عامل شخصيتی اثرگذار در موفقيت  هاپژوهشنيز نياز دارد. 

(. 1448و همکاران،  ؛ استوري1448و همکاران،  ؛ نيوکامب1471و همکاران،  تحصيلی هستند )واسيتياستوتی

ند که در سراسر فرایند یادگيري حضور دارند ابعاد شخصيتی دانشجویان هست ازجمله هااحساسو  هاهيجان

روان شناسان تربيتی معتقدند دانشجویان  امروزه (.1449)پکران،  دارند تأثيرو بر خودگردانی یادگيري آنان 

خوشایند و  هايهيجانبلکه  شوندمیشناختی نائل  هايمهارتبه کسب دانش و   تنهانهدر خالل آموزش 

نقش  هاهيجان؛ (1470پکران و دیگران،) کنندمیيري و پيشرفت را نيز تجربه ناخوشایند مرتبط با یادگ

، خودتنظيمی و پيشرفت برانگيزشمهمی در فرآیند یادگيري و تدریس دارند، زیرا هيجان یادگيرندگان 

، ویلياویسنسيو و 1470و دیگران  و مگا 1470،کيم  و دیگران،1475و هرون،  )چو گذارندمی تأثيرتحصيلی 

،مرادي،اسد زادي،کرمی و 1417، یون،1471، اسيکاینن و همکاران،1479، ویسمن و زامبو،1479رناردو،ب

تجربيات احساسی در موفقيت تحصيلی  (7989، زارع و رستگار،7981، نيکدل و همکاران، 7989نجفی، 

ز بر تعامل بين ( تحقيقات اخير در مورد هيجانات در یادگيري متمرک1448پکران،) کنندمینقش مهمی ایفا 

(. 1477پکران، ،1470مگا،) استبر موفقيت تحصيلی  تأثيرشناختی و عاطفی یادگيري و نحوه  هايجنبه

مرتبط با زمينه یادگيري و پيشرفت  هايهيجانادبيات مربوط به هيجان و یادگيري به طيف وسيعی از 

، 1449 و می هالکا استاپاراوا  و 1441،پکران 1470، مگا 1441دماریاس و تيسدال، ) خشم مانندتحصيلی 

و  ،دملو1471 ( خستگی )آرتينوو جونز1417، کاماکو مورلز و همکاران، 1471پکران و دیگران،

، کاماکو 1470و آدلن،  ،  رنتيس1471و دیگران،  تمپالر 1477 ،  نوتبرن1477و دیگران،  ،نت1477گراسر،

، 1471، پکران و دیگران،1470، رنتيس و آدلن،1471 ،تمپالر،1474( لذت )ارتينو، 1417مورلز و همکاران،

( ااره 1471، پکران و دیگران،1471(  غرور )رگان،  1471 (  شادي )سفيد،1417کاماکو مورلزو همکاران،

 دارند.

تربيتی تالش براي درک این  موضوع است که چرا برخی  شناسیرواندر زمينه  هانگرانی ترینمهمیکی از 

دیگران با استفاده از  کهدرحالی، شوندمیبا مشکالت تحصيلی متوقف  شدنمواجهم دانشجویان  هنگا

 دهدمی را این امکان فرد به موفق هيجانی تنظيم ظرفيت .آورندمینمرات باالتري به دست   هااستراتژي

 انهيج بد تنظيمی مقابل، در .کند عمل مؤثر طوربه شدید، هيجانی تجارب با مواجهه موارد در حتی

 و فهم در ناتوانی ازجمله است، هيجانی حاالت به پاسخ و تجربه براي سازمشکل هايشيوه کنندهمنعکس

 و مسئله حل در سازندهاي نقش توانندمی(. هيجانات 1440خود )گراتز و رومر، هيجانی تجربيات پذیرش

 در باشند. هيجانات اشتهد یادگيري افزایش و خالقيت و نوآوري ،گيريتصميم فرایند اطالعات، پردازش

 به دستيابی به دردآور و ناخوشایند هيجانات مدیریت و مهار طریق از هيجان تنظيم و هستند اهداف خدمت

 ،نفسعزتبا هيجان تنظيم متعدد، مطالعات یافته (. طبق1477یوري، و شپس گراس،) کنندمیکمک  اهداف



 ردیخانواده درمانی کارب |           هادیان و معنوی پور     | ...             و  یمیدوانلو بر خودتنظ یشیروان پو یبر مبنا جانیمدل ه یاثربخش  598

 

 است مربوط  خودتنظيمیآموزشی و  هايمحيط با سازگاري و عملکرد تحصيلی مثبت، اجتماعی تعامالت

،  1449کاسپر، و مهير اورث، ووپرمن، ، برکينگ،1448کریج، و ، گارنفسکی1441فردریکسون، و توگيد)

، روسل و همکاران، 1471، کيم و هوجز،1449توسر، مانور و شالو، -، مطالعه آوربچو گروس1477بوکارست،

، 7988، حبيبی کليبر،1414، رضایی و زبردست،1417یا و روبرز،، سوپرو1417، پانادرو و همکاران،1417

تا  کندمیاحساسات ما را وادار  (.7044، حبيب زاده، بکی و پرزور،7044،نژادایران، 7989صوفی و گنجی،

 درمانیروان(. 1475؛ گرکوچی و همکاران، 7888عمل کنيم )داماسيو،  مؤثردر پاسخگویی به یک موقعيت 

یک مدل درمانی مبتنی بر هيجان و احساس آدمی است که مبناي روان  عنوانبهدوانلو   دتمکوتاه پویشی

به نقل از  1449 همکاران، و آلن (   رو به گسترش است زیادي اختالالت در  از آن تحليلی داشته و استفاده

 (1475عباس، 

که اقدام سازگارانه را  شوندیمزندگی باعث ایجاد احساساتی  هايموقعيتاز نظریه روان پویشی دوانلو، 

پاسخ به تعدادي از حوادث  عنوانبه. در یک کودک سالم مسير نوروبيولوژي احساسات کنندمیتحریک 

واقعی اوليه منجر به  مختل شدن رشد و تحول  هايدادنو از دست  هافقدان. یابدمیدوران کودکی تحول 

شد و تحول مسيرهاي نورو بيولوژي مختل شود، ستون . اگر رشودمینورو بيولوژي  احساسات   مسيرهاي

با یکدیگر  هاآنو در عوض  شودمیي  مستقل و جداگانه ایجاد نهااحساس عنوانبهمجزا براي هر احساس 

 ،اضطرابداردمی. تشدید هر چه بيشتر احساسات آميخته،اضطراب را به جنبش وا شوندمیادغام و آميخته 

که ممکن است براي مدیریت اضطراب کافی  شودمیدفاعی  هايمکانيسم اندازيراهخود منجر به  نوبهبه

(. این مدل بر این باور است که نخست تنظيم هيجان 7989،ترجمه معنوي پور،1471هيکی،) نباشدباشد یا 

 هايمحرکدر پاسخ به  مغز .دهدمیفرایندي فيزیولوژیک است که هميشه و بدون آگاهی یا تالش آگاهانه رخ 

 دتشبهو طول مدت هيجانات )مشخصات فيزیکی(بستگی  شدت .کندمیدرونی و بيرونی،هيجان توليد 

ذاتی دچار اختالل تنظيم نيستند،اختالل تنظيم  صورتبهمحصوالت تکاملی، عنوانبهمحرک دارد. هيجانات 

این  رد مخل تنظيم است،نه شکست یا فقدان راهبردهاي تنظيمی. هايمکانيسم ينتيجههيجان 

هيجان و اضطراب  همراهی دفاعی است. هايمکانيسمدیدگاه،اختالل تنظيم ناشی از دو فرایند اضطراب و 

 دفاعی، وضعيت عاطفی هايمکانيسمو استفاده از  شدهگفتهاضافی به دليل  شرطی شدن به دليل عوامل 

 (.1414،گرکوچی و همکاران،1479)فردریکسون و همکاران، کندمیایجاد  نشدهتنظيم

جدید براي  مؤثر هايروشدر یادگيري، تمرکز باید بر روي پيدا کردن  معنادار هيجاناتنقش  در شناخت

ط مربو خودآگاهیبه  تواندمیو پر از احساسات مثبت باشد، اما چگونه؟ این   تربخشلذت هايکالسایجاد 

ارتباط دارد، زیرا این درک کمک  هانبيشتر آ نفساعتمادبهک احساساتشان با درباشد،توانایی دانشجویان 

( در پژوهشی 7989) صریحیاحساس کنترل بيشتري بر زندگی درونی خود داشته باشند.  هاآنتا  کندمی

 مدتکوتاهپویشی  درمانیروان مداخله برنامه و آگاهیتن آموزش هايبرنامه اثربخشی ميزان مقایسه»با عنوان 

 و عملکرد مغز اجرایی عملکردهاي هوش، نمره افزایش روي بر داخلهم دو این ترکيب ( وISTDP) فشرده

 آگاهیتن مداخله گروه در ماههشش پيگيري تا آزمونپيش از هوش ميانگين نشان داد که تفاضل« تحصيلی

حاليکه  در ( نمره افزایش داشته است.91/77( و در گروه ترکيبی )0/9)  ISTDP(،در گروه مداخله 99/1)

 (کاهش داشته است.99/4) کنترل گروه در ماههشش پيگيري تا آزمونپيش از هوش ميانگين لتفاض که

 هاآزمودنی مسئله حل توانایی بر را تأثير کمترین آگاهیتن مداخله و تأثير بيشترین تلفيقی مداخله همچنين
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 مداخله از بيشتر مدتکوتاه پویشی درمانیروان بر مبتنی مداخله تأثيرگذاريکه  است. هرچند داشته

 مداخله تفاوت که است د رحالی این نبود، توجهقابل مداخله دو این بين تفاوت اما است بوده آگاهیتن

مداخالت  اثربخشیبا عنوان  ايمطالعه( در 7981) همکارانربوبی و  بود. توجهقابل تلفيقی و آگاهیتن

نفره  94اختی و انگيزش کودکان در گروه نمونه هيجانی مبتنی یر روان پویشی دوانلویی بر عملکردهاي شن

نشان داد که مداخالت هيجانی مبتنی بر روان پویشی دوانلویی موجب تقویت عوامل هوشی و انگيزشی 

مداخالت روان پویشی  اثربخشی( در مطالعه خود با عنوان مقایسه 7981) همکارانسيفی و  .شودمی

مان اختالل یادگيري ریاضی دانش آموزان سال چهارم درشناختی فشرده دوانلو و تنظيم هيجانی  مدتکوتاه

 09و آزمون پيگيري با گروه کنترل و نمونه  آزمونپس-آزمونپيشو پنجم ابتدایی، در طرح شبه آزمایشی 

دارد و مداخله روان پویشی  تأثيرنفري نشان دادند که مداخله هيجانی بر کاهش اختالل یادگيري ریاضی 

ي هاهشپژوبود. با عنایت به چهارچوب نظري و  مؤثرده دوانلو بيش از مداخله تنظيم شناختی فشر مدتکوتاه

مدل آموزشی هيجان برمبناي روان پویشی دوانلو بر  اثربخشیدر حوزه هيجان هدف اصلی تعيين  شدهانجام

 :شودیماساسی پرداخته  مسئلهتحصيلی و پيشرفت تحصيلی است. در پژوهش حاضر به این  خودتنظيمی

 آزمونسپو پيشرفت تحصيلی در مرحله  خودتنظيمیآیا مدل هيجان مبتنی بر روان پویشی دوانلو بر  .7

 است؟ مؤثر

 و پيشرفت تحصيلی در مرحله پيگيري خودتنظيمیآیا مدل هيجان مبتنی بر روان پویشی دوانلو بر  .1

 پایدار است؟

 

 روش پژوهش

 آزمونپس –آزمون عه در زمره مطالعات آزمایشی و از نوع پيشنظرگرفتن هدف و نوع مداخله، این مطال با در

با گروه کنترل است. جامعه آماري دانشجویان دوره کارشناسی مشغول به تحصيل در نيمسال دوم سال 

گيري در دسترس از بين دانشجویان استفاده  از روش نمونه با دانشگاه تهران  بوده است. 7981-89تحصيلی 

 (و علوم تربيتی دانشگاه تهران که داراي نمره معدل )دو ترم متوالی شناسیروانو  بخشینتوا هايدانشکده

تصادفی به دو  صورتبه هاآنعنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. سپس نفر به 04بودند، تعداد  71کمتر از 

 نفري تحت عنوان آزمایش و کنترل تقسيم شدند.  14گروه 

 ابزارهای پژوهش

 94ساخته شد و داراي  (7898در سال )  این پرسشنامه، توسط ریان و کانل. ودتنظیميخ پرسشنامه .1

، 7سؤال است. نتایج تحليل عاملی  اکتشافی مشخص کرد، این پرسشنامه داراي چهار عامل تنظيم بيرونی

یب ضر نامه به شيوهپرسش اعتبار است. 0انگيزش درونی و 9شده شناخته، تنظيم 1شدهتنظيم درون فکنی

 قرار 15/4 تا 98/4ها در دامنه که ضرایب آلفانی کرونباخ براي خرده مقياس شدهمحاسبههمسانی درونی 

ها از (. همچنين در پژوهشی دیگر ضریب همسانی درونی براي خرده مقياس7891دارد )گرولينک و ریان، 

                                                           
1. external regulation 

2. introject regulation  

3. identified regulation  

4. intrinsic motivation 
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( در پژوهش خود، 7898کانل ) و  ریان (.7887برآورد شده است )گرولينک، ریان و دسی،  91/4 تا 91/4

شهري و روستایی، ضریب همسانی درونی این پرسشنامه را بررسی کردند که  شهري، حومه در سه نمونه

است.  این پرسشنامه بردالیلی  شدهگزارش 91/4تا  91/4ها از ضرایب آلفاي کرونباخ براي خرده مقياس

مقياس  بر اساسدهند. پاسخ فرد به هر سؤال جام میمتمرکز است که چرا دانشجویان تکاليف خود را ان

اي که شخص در هر مؤلفه از خودتنظيمی تحصيلی کسب شود. نمرهگذاري مینمره 0تا  7 ايچهاردرجه

نماید در شاخص خودگردانی مؤثر است. براي محاسبه  شاخص خودگردانی، مؤلفه تنظيم بيرونی داراي می

گيرد. مؤلفه تنظيم درونی یا انگيزش درونی داراي وزن می -7وزن  ی شدهفکندرونو مؤلفه تنظيم  -1وزن 

-کننده، وزن منفی و مؤلفههاي کنترلمؤلفه دیگربيانبه+ است. 7داراي وزن  شدهشناخته+ و مؤلفه تنظيم 1

، ندهایی که وزن منفی دارشده، بيشتر توسط مؤلفههاي خودگردانی، وزن مثبت دارند. سبک تنظيم کنترل

 هاي داراي بار مثبت، نقش بيشتريشود. در صورتيکه در تعيين سبک تنظيم خودگردان، مؤلفهتعيين می

 1 –شده  فکنیدرون( ) تنظيم 7889؛ ویليامز، گروو، فریدمن، ریان و دسی، 7898گرولينک و ریان، دارند )

( 7987دانی( ساالري فر )انگيزش درونی = شاخص خودگر×  1+   شدهشناختهتنظيم   -تنظيم بيرونی × 

 ليتحل .قرارداد موردبررسیاعتبار و روایی این پرسشنامه را در بين جمعيت دانش آموزان پسر شهر تهران 

ریب همسانی کرد. ض تائيدتحليل اکتشافی را  نتيجه،تأیيديعاملی اکتشافی بيانگر چهار عامل بود و تحليل 

 است. شدهگزارش 98/4تا  91/4ها از ق براي خرده مقياسدرونی، آلفاي کرونباخ پرسشنامه در مطالعه فو

شاخصی از پيشرفت  عنوانبهدر پژوهش حاضر معدل ترم تحصيلی دانشجویان  تحصیلي. یشرفتپ .2

 .قرار گرفت مدنظرتحصيلی آنان 

محتوي آموزش هر مؤلفه و ساختار هر جلسه را مشخص . مدل هیجان بر مبنای روان پویشي دوانلو. 3

از  کرد قبلاي، آموزش را دریافت دقيقه 84جلسه 9ه است. با رعایت این موارد، گروه آزمایش به مدت کرد

دوره آموزش دو  قرار گرفتندو معدل ترم تحصيلی مورد ارزیابی  خودتنظيمیشروع آموزش، هر دو گروه از 

سشنامه و خودتنظيمی را خواسته شد که پر مجدداًماه طول کشيد و در پایان جلسه هشتم از هر دو گروه 

 تکميل نمایند و معدل تحصيلی ارزیابی شد.

 
 دوانلو هیجان بر مبنای روان پویشي  هایمؤلفه، سرفصل محتوی جلسات آموزشي 1جدول 

 محتوی عنوان جلسه

 مثلث تعارض اول

 و شخص

ط تبمر هايجنبههدف: باال بردن ظرفيت خود مشاهده گري  دانشجویان از طریق مرور فرآیند 

 مثلث تعارض و  شخص 

قرار  موردبحثگریز از مثلث تعارض  هايراهیکی از  عنوانبهبين فردي  تعارض گام اول:

 .گيردمیقرار  موردبحثتشکل دهنده آن  هايمؤلفهمخرب و  يستمس دوم: گام .گيردمی

 ي ممنوعهااحساسآمادگی در خصوص تجربه درونی  کسب هدف: همدلي دوم

 ،مملو از اضطرابغالباً کننده این اصل که دنياي درون روانی افراد  تائيدشواهد  هارائ گام اول:

 انددادهسطح کمتري را در آن به خود اختصاص  هااحساسدفاعی است و  هايمکانيسمو 

. ردگيمیقرار  موردبحث خود تخریبیبخشی از  عنوانبهگام دوم:  غفلت از خود و انکار خود، 

 ش مراقبتی نسبت به خود نگر یجادا گام سوم:
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مدیریت  سوم

 اضطراب

 نوروبيولوژیکی آن مسيرهايآگاهی در مورد اضطراب و  کسب هدف:

 امگ .گيردمیقرار  موردبحثکليدي تعارض  روان پویشی  مؤلفه عنوانبه اضطراب گام اول:

اب اضطر یریتمد . گام سوم:گيردمیقرار  موردبحثدوم: مسيرهاي نوروبيولوژیکی اضطراب 

 گيرياندازهعالئم نورو بيولوژیکی اضطراب در بدن، مشاهده عالئم، مشاهده با آموزش:

 شدت،استفاده از استعاره بصري جدا کردن اضطراب از بدن 

مکانیسم  چهارم

 دفاعي

 هادفاعآگاهی در خصوص خاستگاه بين فردي  کسب هدف:

 . گام دوم: بيانگيردمیقرار  ثموردبحدفاعی  هايواکنشتحولی ارتباطی  هايیشهر گام اول:

 هادفاعویژگی 

مکانیسم  پنجم

 دفاعي اصلي

 داشتن احساس  دورنگه :هادفاع بنديتقسيمآگاهی نسبت به  کسب هدف:

 دیدگاه کودکانه نقش محوري دارند. گيريشکلدفاعی که در  هايمکانيسممعرفی 

مکانیسم  ششم

دفاعي 

 تاکتیکي

 داشتن افراد دورنگه :هادفاع بندييمتقسآگاهی نسبت به  کسب هدف:

 هايمکانيسم یمعرف دوم: گام .گيردمیقرار  موردبحثاز نزدیکی هيجانی  ترس گام اول:

 دفاعی که مانع نزدیکی هيجانی است.

  هفتم

و 

 هشتم

 هاآنپذیرش  و ميزان هااحساسآگاهی در مورد  کسب هدف: هااحساس

فيزیولوژیکی،توصيف احساس براي  مؤلفهبر اساس  هاآنو تمایز ميان  هااحساسشناسایی 

 دیگران

 

ها، پيش از اجراي مداخله درباره طرح پژوهش، محل برگزاري آن، اهداف پژوهش، تعداد جلسهشیوه اجرا. 

ها، رعایت اصول اخالقی نظير رازداري و محرمانه ماندن طول مدت هر جلسه و مسائل مطروحه در جلسه

ز کنندگان و ابراتوضيح داده شد و پس از جلب رضایت شرکت ندگان گروه آزمایششرکت کناطالعات به 

هاي درمان به صورت جلسه شد.نامه کتبی از هر دو گروه گرفته ها براي شرکت در پژوهش رضایتتمایل آن

ه آزمایش به همرا گروهبرگزار شد. آزمایش  گروهاي براي دقيقه 84گروهی و هفتگی به مدت هشت جلسه 

 پاسخ دادند. برايپژوهش  هايآزمون و در مرحله پيگيري به پرسشنامهآزمون، پسگروه گواه در مرحله پيش

اي تحت مداخله قرار دقيقه 84رعایت موازین اخالقی پس از پایان پژوهش، گروه گواه نيز در هشت جلسه 

و به روش تحليل واریانس آميخته  اس.اساس.پی.افزار ها با استفاده از نسخه بيست و چهارم نرمگرفتند. داده

 گيري مکرر تحليل شد.با اندازه

 

  هایافته

ونه در نم گواهدو گروه آزمایش و  درتحصيلی و معدل تحصيلی  خودتنظيمیابتدا به توصيف متغيرهاي 

 شود. هاي آمار توصيفی ميانگين و انحراف معيار پرداخته میبه کمک شاخص موردبررسی
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بعد از  آزمونپسپژوهش  در دو گروه نمونه قبل و بعد از آموزش و  متغیرهاییانگین نمره ، م2جدول 

 آزمونپیشکنترل 
 پيگيري آزمونپس آزمونپيش گروه مقياس

انحراف  ميانگين

 استاندارد

انحراف  ميانگين

 استاندارد

انحراف  ميانگين

 استاندارد

 خودتنظيمی

 کلی تحصيلی

 98/4 9/14 51/9 95/14 89/9 9/79 گواه

 98/4 9/91 85/9 9/97 99/1 5/71 آزمایش

 تنظيم شناخته

 شده

 19/4 9/99 0/5 98 97/5 1/98 گواه

 19/4 9/07 70/0 8/04 41/5 9/99 آزمایش

 فکنیتنظيم درون

 شده

 18/4 9/79 0/9 1/79 0 78 گواه

 18/4 1/71 8/1 0/71 1/0 9/78 آزمایش

 15/4 1/70 9/9 5/70 8/9 45/70 گواه انگيزش درونی

 15/4 7/71 9/1 0/71 7/0 75 آزمایش

 11/4 8/70 1/9 5/70 9/9 1/70 گواه تنظيم بيرونی

 11/4 8/71 8/1 9/79 0/9 9/75 آزمایش

معدل پيشرفت 

 تحصيلی

 79/4 9/71 01/4 9/71 99/4 1/77 گواه

 79/4 0/79 15/4 0/79 99/4 9/77 آزمایش

 

 نمره متغيرهايدر گروه آزمایش در  آزمونپسکه ميانگين نمرات  دهدمینتایج حاصل از جدول فوق نشان 

 و انگيزش درونی و همچنين معدل پيشرفت تحصيلی افزایش شدهشناختهتحصيلی،تنظيم  خودتنظيمیکلی 

از  هاتفاوتاین  معنادارياست براي بررسی  یافتهکاهششده و بيرونی  فکنیدرونتنظيم  متغيرهايو در 

است. قبل از بررسی  شدهدادهکه نتایج آن در جداول بعدي نمایش  شدهاستفادهآزمون تحليل کوواریانس 

و  هاواریانس، همسانی متغيرهاتحليل کوواریانس، نرمال بودن توزیع  هايمفروضهپژوهش ابتدا  هايفرضيه

 ابتدا به بررسی در ادامه آورده شده است. هاآنرگرسيون بررسی گردید که نتایج  خطشيبیکسان بودن 

اسميرنف  –، به این منظور از آزمون کولموگروف شدهپرداختهبودن توزیع نمرات متغيرهاي پژوهش  نرمال

آزمون معنادار  شدهسبهمحامقادیر آماري  شودمیمشاهده  9که در جدول  طورهماناست.  شدهاستفاده

،تنظيم هشدشناختهتحصيلی،تنظيم  خودتنظيمیگفت متغيرهاي نمره کلی  توانمی بنابراین باشدنمی

ایش و آزم گواهشده،انگيزش درونی،تنظيم بيرونی و معدل پيشرفت تحصيلی در هر دو گروه  فکنیدرون

 داراي توزیع نرمال هستند. 

 

 پژوهش متغیرهایاسمیرنف برای برازندگي توزیع نرمال نتایج آزمون کولموگروف  3 جدول
آماري کولموگروف  متغير گروه مقياس

 اسميرونف

سطح 

 داريمعنی

 15/4 917/4 آزمونپيش آزمایش  خودتنظيمینمره کلی 

 51/4 97/4 آزمونپس

 17/4 147/4 آزمونپيش گواه
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 88/4 014/4 آزمونپس

 95/4 190/4 آزمونپيش ایشآزم شدهتنظيم شناخته

 99/4 919/4 آزمونپس

 95/4 940/4 آزمونپيش گواه

 81/4 099/4 آزمونپس

 91/4 915/4 آزمونپيش آزمایش فکنی شدهتنظيم درون

 17/4 144/4 آزمونپس

 94/4 900/4 آزمونپيش گواه

 01/4 994/4 آزمونپس

 18/4 954/4 آزمونپيش یشآزما انگيزش درونی

 99/4 111/4 آزمونپس

 11/4 99/4 آزمونپيش گواه

 99/4 581/4 آزمونپس

 99/4 914/4 آزمونپيش آزمایش تنظيم بيرونی

 97/4 110/4 آزمونپس

 89/4 598/4 آزمونپيش گواه

 80/4 511/4 آزمونپس

 99/4 848/4 آزمونپيش آزمایش معدل پيشرفت تحصيلی

 77/4 78/7 آزمونپس

 41/4 9/7 آزمونپيش گواه

 77/4 79/7 آزمونپس

 

آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج در  هاواریانسنتيجه آزمون لوین جهت بررسی همسانی  0در جدول 

( است و فرض برابري =α 45/4از ) تربزرگهاي دو گروه شود که تجانس واریانسمشاهده می 0جدول 

س از تحليل کوواریان توانمیتحليل کوواریانس  هايمفروضهبا توجه به برقراري  ؛گرددمی تائيد هاواریانس

 تحقيق استفاده کرد. هايفرضيهجهت تحليل 

 

 هاواریانسنتیجه آزمون لوین جهت بررسي همساني  4جدول 

سطح  2دی درجه آزا 1درجه آزادی  Fآماره  متغیر

 معناداری

 خودتنظيمینمره کلی 

 تحصيلی

99/7 7 99 15/4 

 99/4 99 7 409/4 شدهشناختهتنظيم 

 10/4 99 7 98/7 شده فکنیدرونتنظيم 

 90/4 99 7 17/4 انگيزش درونی

 91/4 99 7 94/4 تنظيم بيرونی

 49/4 99 7 71/9 معدل پيشرفت تحصيلی
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راي نمره تحليل کوواریانس ب فرضپيش عنوانبهرگرسيونی  خطشيبن بودن نتایج تحليل یکسا 5در جدول 

طح شده است. بر اساس نتایج، س آوردهآن و نمره پيشرفت تحصيلی  هايمؤلفهتحصيلی  و  خودتنظيمیکلی 

 بنابراین باشدمی( =α 45/4از ) تربزرگپژوهش و گروه  متغيرهاي آزمونپيشمعناداري سطر اثر متقابل بين 

 شود.فرضيه همگنی رگرسيونی پذیرفته می

 

 پژوهش متغیرهایرگرسیوني  خطشیبخالصه نتایج تحلیل یکسان بودن  5 جدول
مجموع  منبع تغييرات

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات

سطح  Fمقدار 

 معناداري

نمره کلی  آزمونپيشگروه و 

 تحصيلی خودتنظيمی

98/1 7 98/1 18/4 58/4 

 451/4 95/9 59/5 7 59/5 دهششناختهتنظيم  آزمونپيشو  گروه

 فکنیدرونتنظيم  آزمونپيشگروه و 

 شده

01/5 7 01/5 70/9 495/4 

 491/4 59/9 77/0 7 77/0 انگيزش درونی آزمونپيشگروه و 

 71/4 85/7 18/7 7 18/7 تنظيم بيرونی آزمونپيشگروه و 

عدل پيشرفت م آزمونپيشگروه و 

 تحصيلی

945/4 7 945/4 49/7 95/4 

 

بودن اثر آموزش هيجان  دارمعنی، شودمی مشاهده 9نتایج حاصل از اجراي تحليل کوواریانس که در جدول 

که با  أثيرتو معدل پيشرفت تحصيلی است. شدّت این  تحصيلی خودتنظيمیبرمبناي روان پویشی دوانلو بر 

 است. %09 تحصيلیو پيشرفت   %94تحصيلی  خودتنظيمیدر  دهشارزیابی)مجذور اتا( 

 

خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسي آموزش هیجان برمبنای روان پویشي دوانلو بر  6جدول 

 تحصیلي و معدل پیشرفت تحصیلي خودتنظیمي

مجموع  منبع تغییرات متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 داریمعني

مجذور 

 اتا

 خودتنظیمي

 تحصیلي

 94/4 444/4 8/754 07/7014 7 07/7014 گروه

    10/8 91 01/994 خطا

معدل پیشرفت 

 تحصیلي

 09/4 444/4 47/91 15/71 7 15/71 گروه

    999/4 91 79/70 خطا

 

ی از تحصيل خودتنظيمی هايفهمؤلجهت بررسی اثربخشی آموزش هيجان بر مبناي روان پویشی دوانلو بر 

همگن بودن ماتریس کوواریانس  باکس، Mآزمون  نتایج تحليل کوواریانس چند متغيره استفاده شد.

 Boxʼs M) قرارداد تائيدرا مورد  گروه() مستقلمتغيرهاي وابسته در تمام سطوح متغير 

=11/24،P=0/44.) 
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 هايؤلفهمنس چند متغيره نشان داد که اثر گروه بر ترکيب نتایج آماره المبداي ویلکز در آزمون تحليل کوواریا

گفت بين گروه  توانمی بنابراین ؛(F=48/26, P<0/001,ƞ²=0/85 ) است. معنادارتحصيلی  خودتنظيمی

 ونآزمپيشبعد از کنترل نمرات  آزمونپستحصيلی در  خودتنظيمی هايمؤلفه ازلحاظآزمایش و کنترل 

در ادامه براي  درصد است. 95د و ميزان این تفاوت در جامعه بر اساس اندازه اثر تفاوت معناداري وجود دار

تحصيلی بين دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد،در  خودتنظيمی هايمؤلفهاز  یککدامپی بردن به اینکه در 

 راي گروهنتایج تحليل کوواریانس چند متغيره اثرات بين گروهی ب 1 جدول است. شدهدادهنشان  1جدول 

 .دهدمیتحصيلی را نشان  خودتنظيمی هايمؤلفهآزمایش و کنترل در 

 

 يتحصیل خودتنظیمي هایمؤلفهخالصه نتایج تحلیل واریانس مربوط به تفاوت بین گروهي  ،7جدول 

منبع 

 تغییرات

مجموع  هامؤلفه

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 داریمعني

مجذور 

 اتا

 59/4 444/4 98/00 40/99 7 40/99 شدهشناختهم تنظي گروه

 فکنیدرونتنظيم 

 شده

97/74 7 97/74 54/5 415/4 79/4 

 55/4 444/4 55/07 91/59 7 91/59 انگيزش درونی

 51/4 444/4 90/05 91/98 7 91/98 تنظيم بيرونی

    51/7 90 19/57 شدهشناختهتنظيم  خطا

 فکنیدرونتنظيم 

 شده

94/95 90 89/7    

    19/7 90 91/09 انگيزش درونی

    99/4 90 55/18 تنظيم بيرونی

بين گروه آزمایش و  دهدمیتحصيلی نشان  خودتنظيمی هايمؤلفهبراي  شدهمحاسبه Fمقادي  معناداري 

 شدهشناختهتنظيم  هايمؤلفهاثر براي  اندازه تفاوت معناداري وجود دارد. هامؤلفهکنترل در این 

 .است( 51/4) بيرونی( و تنظيم 55/4) درونی(،تنظيم 79/4) شده فکنیدرون(،تنظيم 59/4)

 

 گیرینتیجهو  بحث

احساسات،اضطراب و دفاع در دیدگاه روان پویشی دوانلو طبق  مؤلفهمدل آموزشی هيجان بر اساس سه 

دل م اثربخشیحاصل از بررسی  جینتا آموزش داده شد. موردبررسیدر گروه نمونه  شدهارائهپروتکل آموزشی 

نمره کلی  متغيرهايدر گروه آزمایش در  آزمونپسکه ميانگين نمرات  دهدمیآموزشی هيجان نشان 

و انگيزش درونی و همچنين معدل پيشرفت تحصيلی افزایش و  شدهشناختهتحصيلی،تنظيم  خودتنظيمی

همکاران نتایج پژوهش با نتایج ربوبی و  .است یافتهکاهششده و بيرونی  فکنیدرونتنظيم  متغيرهايدر 

( نشان داد که آموزش تنظيم هيجان 7044نژاد )ایران(،  7989(، صریحی،)7981همکاران )(،سيفی و 7981)

 بيبح دارد. تأثيربر اساس مدل گراس بر عملکرد تحصيلی و حل مسئله دانش آموزان دختر دبيرستانی 

سازگار تنظيم شناختی  هيجان،  هايسبکنشان دادند که بين   (در مطالعه خود7044پرزور )زاده، بکی و 

و  ییرضا وجود دارد. داريمعنیمثبت و  يرابطهو عملکرد تحصيلی دانشجویان  شناختیروانسالمت 
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تحصيلی، اضطراب و راهبردهاي  کارياهمالخود نشان دادند که بين  در پژوهش( 1414زبردست )

( که نتيجه 7989ن رابطه مستقيم و معناداري وجود داشت،زارع و رستگار،)ناسازگارانه تنظيم شناختی هيجا

 بر منفی و مستقيم اثر بيشترین ،)تحصيلی يهافعاليت از خستگی و اضطراب(منفی هايهيجانگرفتند که 

 پيشرفت تحصيلی دارد.

 تحصيلی انگيزشبين  رابطه خوبیبه پيشرفت هايهيجان دادند نشان ( که7981همتی، نيکدل و همکاران )

( نتيجه گرفت که 7989، مرادي،اسد زادي،کرمی و نجفی ) کندمی گريميانجی را تحصيلی مشغوليت و

تحصيلی مثبت و اشتياق تحصيلی دانش آموزان براي پيشرفت تحصيلی آنان ضروري  هايهيجانتوجه به 

اطفی در عملکرد تحصيلی دانش عامل ع عنوانبهپردازش هيجانی  داد که( نشان 7988) بريکل، حبيبی .است

، (1470(،مگا و دیگران )1479برناردو )(، ویلياویسنسيو و 1471هوجز )کيم و  .شوندمیآموزان محسوب 

(، 1475(، چو  و هرون )1470(، اوشر و پاچارس )1470رنتيس و آدلن ) (1471اسيکانين و همکاران )

(، ویسمن 1449توسر، مانور و شالو )-آوربچو گروس(، 1471(، پکران و دیگران )1475اوبرگریسر و اسوگر )

همکاران (، کاماکو مورلز و 1417(، یون )1417همکاران )(، پانادرو و 1417همکاران )(، روسلو 1479و زامبو )

تنظيمی، مفهومی ارزشمند در تعليم و تربيت خود .باشدمی(  همسو 1417(  و سوپرویا و روبرز )1417)

ا هشناسی تربيتی، شناختی و بالينی است. مرور پژوهشپژوهشی و تجربی در روان جدید و یک رویکرد مهم

مربوط به یادگيري را به خود  ادبياتاز  مهمیتنظيمی، بخش که کسب خود کندمیها مشخّص و نظریّه

 دتمطوالنیطور معناداري توانایی دانشجویان را در توجّه تنظيمی، بهاست راهبردهاي خوداختصاص داده 

شود )جانس، ، آنان میداريخویشتنبخشد و موجب افزایش موفّقيّت و بر روي اهداف تحصيلی بهبود می

( خودنظم تنظيمی 1477(. کول، لوگان و والکر )1477ورث، گرنت، لوي، اوتينجن و گاویتزر، ؛ داک1474

. اندکردهدف تعریف تالش روانی در کنترل وضعيت درونی، کارکردها و فرایندهاي کسب ه صورتبهرا 

تحصيلی  هايمهارتتا  کندمی، فرایندي گرایش گرایانه است که به یادگيرنده کمک خودتنظيمی، طورکلیبه

را کسب کند )فن،  هاآنمانند تنظيم اهداف، انتخاب و جایگزینی راهبردهاي تحصيلی و کنترل اثربخش 

نابراین کليد رفتار خودتنظيم، افکار خودساخته، احساسات و رفتارهایی است که در جهت تحقق ب؛ (1474

 (.1477)الینس،  کنندمیهدف حرکت 
روي یک هدف ممکن است در  کاربرکه در آن  کندمیاین ماهيت پویا اهداف، تعارضات بالقوه اي ایجاد 

اهميت یک هدف در متن اهداف دیگري که در آن ما باید در مورد  کند پسدستيابی به هدف دیگر دخالت 

را براي هيجان و  هاییفرصت هاارزیابییا  هاداوري نیا قضاوت کنيم. کنيممیمقطع زمانی خاص دنبال 

ب استراتژیک اغل ریزيبرنامه. براي رسيدن به اهداف،  کندمیایجاد  خودتنظيمیتنظيم هيجانی در هنگام 

و تنظيم هيجانی قرار گيرد. هيجان  تأثير هيجانتحت  تواندمیهمچنين  ریزيامهبرناست. این روند  موردنياز

 بر هيجان اثرات که دارند اذعان هاپژوهش .نقش دارند در خودتنظيمیمستقيم   طوربهو تنظيم این هيجان 

 يهاارزیابی از ايمجموعه با هيجانی هر .است کارکردهاي شناختی دیگر با مشابه گيريتصميم فرایند

 هايمکانيسم طریق از را گيريتصميم بر نفوذ هيجان زمينه آن موجببه که است همراه شناختی

 (.1479آچار و همکاران،آورد )می فراهم پویا شناختیروان

اخص شود، شانگيزش درونی، در خودتنظيمی نقشی برجسته دارد و هر چه ميزان انگيزش درونی بيشتر می

 نيازهاي ارضاي و فعاليت خود خاطر به فعاليت یابد. انگيزه درونی اشاره به انجاممیگردانی نيز افزایش خود
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 خاطر به فعاليت انجام اشاره به بيرونی انگيزه .بردمی لذت کار فرایند از فرد اینکه و دارد شناختیروان بنيادین

 با (. مطابق1479ولدز،) هيتنب از اجتناب یا پاداش به دستيابی مانند دارد؛ فعاليت خود از مجزا پيامدهاي

 تکليف، یک در موفقيت با همراه رساندن پایان به براي را الزم تحرک افراد درونی موجود، انگيزش مطالعات

 بتوانند باالخره تا آوردمی وجود به ،کنندمی دنبال خود در کار که شایستگی از خاصی درجه به دستيابی

(. موفقيت تحصيلی را متشکل از سه جزء 1470ریو،کنند ) کسب پيشرفت و یادگيري در را الزم موفقيت

. مسئله مهم در بحث موفقيت تحصيلی این امر است که موفقيت داندمیپيشرفت، رضایت و تداوم انگيزش 

یعنی عالوه بر مسائل آموزشی و ؛ صرفاً یک متغير آموزشی نيست، بلکه چندین عامل در آن نقش دارند

نشان داده هيجان، شناخت و  هاپژوهشروانی، شخصيتی و اجتماعی نيز نياز دارد.  هايمؤلفهتربيتی، به 

؛ 1471انگيزش سه عامل شخصيتی اثرگذار در موفقيت تحصيلی هستند )واسيتياستوتی و همکاران، 

 در افراد به است که فرآیندي هيجان (. تنظيم1448؛ استوري و همکاران، 1448نيوکامب و همکاران، 

مهارت  از برخورداري اثر در و کندمی کمک شناختی و هيجانی، رفتاري هايمؤلفه حفظ یا و هشکا افزایش،

 درگير کهدرصورتی و کنند ابراز مناسب به شيوهاي را خود هيجان که رادارند این توانایی افراد هيجانی، تنظيم

 هيجانات درواقعند. کن آن کم شدت از بتوانند شوند، اندوهگينی احساس همچون هيجانات ناخوشایند

آموزشگاهی   محيط در بيشتر نمرات کسب باعث هيجان مهارت تنظيم از برخورداري همراه به خوشایند

 مؤلفهپژوهش آموزش هيجان ميتنی بر سه  هايیافته(. بر اساس 1479ویالویسنسيو و برناردو،شود )می

ی نظيمی تحصيلی و موفقيت تحصيلقوي خودت بينی کنندهپيشدفاعی  هايمکانيسماحساسات،اضطراب و 

 هاي آموزشی، تنظيم هيجان به دانشجویان آموزش داده شود.شود در فعاليتاست. توصيه می

 

 اخالقي موازین

افراد  به همچنين است؛ شده رعایت کنندگانشرکت آگاهانه رضایت جلب با پژوهش در اخالقی مالحظات

 .شد داده اطمينان نتایج بودن محرمانه درباره

 

 سپاسگزاری

قدردانی  و تشکر داشتند؛ همکاري پژوهش این اجراي در که کسانیهمه و پژوهش در کنندگانشرکت همه از

  .شودمی

 

 

 منافع تعارض

  .ندارد منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بر بنا

 

 منابع 
بر مبناي مدل گراس بر عملکرد تحصيلی و حل  آموزش تنظيم هيجانی اثربخشی(. 7044) سميرا. ،نژادایران

 .7-9(،71)9،شناسیرواننوین  هايایدهدر دانش آموزان دختر مقطع متوسط اول. فصلنامه  مسئله
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سالمت  بينیپيششناختی هيجان در  هايسبک نقش (.7044) حبيب زاده، عباس.، بيکی، مهدي.، پرزور، پرویز.

 .770-745(،1)74،شناسیروان یشرو ویان.و عملکرد تحصيلی دانشج شناختیروان

شناختی و پردازش هيجانی در عملکرد  پذیريانعطاف( رابطه بين کنترل هدفمند،7988رامين حبيبی کليبر )

 .140-799(،75)9،راهبردهاي شناختی در یادگيري دو فصلنامهتحصيلی دانش آموزان، 

مداخالت هيجانی مبتنی یر روان  یاثربخش (.7981) ربوبی،حسين،معنوي پور،داود،کاظمی حقيقی،ناصرالدین.

سبک زندگی با محوریت  فصلنامه پویشی دوانلویی بر عملکردهاي شناختی و انگيزش کودکان.

 .791-785(،9)1سالمت،

 خودتنظيمینگرانی و  کنندهتسهيلو حالت فراشناختی،بازدارنده یا  باورها (.7987) .محمدحسينساالري فر،
 عمومی دانشگاه شهيد بهشتی.  شناسیرواندکتري تخصصی  نشدهچاپ هنامپایان .تحصيلی

فشرده دوانلو و  مدتکوتاهمداخالت روان پویشی  اثربخشی یسهمقا (.7981) سيفی،معصومه،معنوي پور،داود.

مان اختالل یادگيري ریاضی دانش آموزان سال چهارم و پنجم ابتدایی. فصلنامه درتنظيم هيجانی شناختی 

 .197-104(،0)1گی با محوریت سالمت،سبک زند

فشرده  مدتکوتاهپویشی  درمانیروانو  آگاهیتنمداخله  اثربخشی یسهمقا (.7989) صریحی،نفيسه.

DISTDP دهنشچاپ نامهپایان .بر هوش،عملکرد تحصيلی،کارکردهاي اجرایی مغز،مدل عملکرد تحصيلی 

 می. گرمسار.تربيتی دانشگاه آزاد اسال شناسیرواندکتري تخصصی 

 درمانیروان ايمداخلهاثربخشی برنامه  یسهمقا (.7988) صریحی،نفيسه،معنوي پور،داود،صداقتی فر،مجتبی.

 علوم و تلفيق این دوبر کارکردهاي اجرایی. آگاهیتن،آموزش مدتکوتاهپویشی 
 .998-909(،91)78،شناختیروان

پيشرفت تحصيلی از طریق  بينیپيشي براي (. تدوین مدل ساختار7989صوفی، صالح و گنجی، حمزه. )

مجله . خودمختارتحصيلی، راهبردهاي یادگيري خودتنظيم و انگيزش تحصيلی  خودپنداريکلی،  نفسعزت
 .799-709(، 74) 79مطالعات روانشناسی تربيتی، 

اساس یابی پيشرفت تحصيلی بر  مدل (.7989) ،حسن،کرمی،ابوالفضل،نجفی،محمود.اسد زادهمرادي،خدیجه،

 شناسیروان ميانجی تول مثبت نوجوانی. نقش تحصيلی و اشتياق تحصيلی: هايهيجان

 .709-719(،57)5تربيتی،

 .دید آور نشر اول، تهران: چاپ .ناهشيار برافراشتن (.7988) معنوي پور،داود.

 تحصيلی گيزشوان پيشرفت اهداف ساختاري مدل ارائه (.7981) فریبرز. نيکدل، ناصر، نوشادي، نگين، همتی،

 .99-10،59 ،ویادگيري آموزش مطالعات مجلهپيشرفت، هايهيجان گرييانجیم :مشغوليت تحصيلی با

 ترجمه 4درمانگران روان نامهدرس: DISTDPدوانلو.  مدتکوتاهپویشی فشرده  درمانیروان (.7989.(هيکی،ک

 (.1471، )سال انتشاربه زبان اصلی یدارد داود معنوي پور،تهران:
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 میبراي به یادآوردن مطالب درسی از کارت هاي یادداشت استفاده  7

 کنم.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 از مطالب خوانده شده خالصه بر می دارم. 1

 1 2 3 4 5 از مطالب کالس خالصه نویسی می کنم. 9

 1 2 3 4 5 براي یادگيري بهتر، کلمات را در ذهن مجسم می کنم. 0

 1 2 3 4 5 هنگام مطالعه، سواالتی را طرح می کنم و به آنها پاسخ می دهم. 5

 1 2 3 4 5 ول مفصل تهيه می کنم.براي تکاليف درسی روزانه یک جد 9

 1 2 3 4 5 براي تکاليف درسی، برنامه زمانی تنظيم می کنم. 1

 1 2 3 4 5 تکاليف درسی را در یک دفترچه ي یادداشت می نویسم. 9

 1 2 3 4 5 براي انجام بهتر تکاليف درسی از ارزیابی دوستان استقبال می کنم. 8

 1 2 3 4 5 بعد از مطالعه، به ارزیابی مطالب می پردازم. 74

قبل از اتمام تکاليف درسی درخصوص غلط یا درست بودن آن از  77

 دیگران سوال می کنم.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 اگر مشکل درسی داشته باشم از افراد دانا می پرسم. 71

به نظرات سازنده ي دیگران درباره ي تکاليف درسی با دقت گوش  79

 می کنم.
5 4 3 2 1 

ام تکاليف درسی تغييرات ایجاد با توجه با بازخوردهاي دیگران، در انج 70

 می کنم.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 در کارهاي تحقيقاتی و درسی از منابع گوناگون استفاده می کنم. 75

براي دستيابی به اطالعات مورد نياز درسی، از کتابخانه استفاده می  79

 کنم.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 از کارهاي گروهی درسی لذت می برم. 71

از دست داده ام از همکالسی ها سوال می در مورد تکاليف درسی که  79

 کنم.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 به دنبال دوستی هستم که بتوانم با او سواالت را مبادله کنم. 78
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 1 2 3 4 5 آنچه را یاد گرفته ام براي دوستان توضيح می دهم. 14

 1 2 3 4 5 غلط یا درست بودن تکاليف درسی را قبل از امتحان چک می کنم. 17

 1 2 3 4 5 ليف درسی توسط معلم، آنها را انجام می دهم.قبل از تعيين تکا 11

 1 2 3 4 5 در فرجه خود را براي امتحان آماده می کنم. 19

 1 2 3 4 5 ابتدا تکاليف درسی را انجام می دهم بعد کارهاي غير درسی را. 10

 1 2 3 4 5 قبل از شروع مطالعه، همه چيز را مهيا می کنم. 15

 1 2 3 4 5 العه مطمئن می شوم.قبل از شروع مطالعه، از نظافت محل مط 19

 1 2 3 4 5 در مکان مخصوص مطالعه می کنم. 11

دفتر یادداشت ها و دست نوشته هاي درسی را در جاي مخصوص  19

 نگه می دارم.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 زیر مفاهيم و اطالعات مهم خط می کشم. 18

سعی می کنم هنگام مطالعه، مطالب قبلی را به مطالب جدید ربط  94

 دهم.
5 4 3 2 1 
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Abstract 

 
Aim: the purpose of current study is to determine the effectiveness of the emotional 

education model based on Davanloo's psychoanalysis on academic self-regulation and 

academic achievement. Method: The design of this quasi-experimental study was a 

pre-test/post-test with the control group. In the second semester of 2018-2019, which 

had a grade point average (two consecutive semesters) of less than 12, 40 students 

were selected as the research sample. They were then randomly divided into two 

groups of 20 as experiments and controls. 40 students from Tehran University of 

Medical Sciences, School of Rehabilitation, and University of Tehran psychology and 

educational sciences faculty were selected by available sampling method in the second 

semester of 1397-98. All participants had a grade point average (GPA) of less than 12 

(out of 20) in their last two consecutive semesters. They were randomly assigned into 

one experimental and one control group (20 participants each). The research 

instruments were the academic self-regulatory questionnaire (Ryan and Connell, 

1989), the grade point average, and the researcher-made emotion education protocol 

based on Dovanloo psychodynamics. Research data were analyzed using descriptive 

indicators and analysis of covariance. Results: The findings showed that the mean 

post-test scores in the experimental group increased in the overall scores of academic 

self-regulation, identified regulation, and intrinsic motivation, as well as the grade 

point average of academic achievement. On the other hand, the internal and external 

adjustment variables are reduced (p <0.01). Conclusion: By educating and increasing 

people's awareness of feelings, anxiety, and defense mechanisms, academic self-

regulation, and academic achievement can be enhanced in them. 
Keywords: Psychodynamics, self-regulation, academic achievement, 

excitement 

                                                           
1. Ph.D Student of Educational Psychology, Department of Psychology, Garmsar Branch, Azad 

University, Garmsar, Iran 

2. *Corresponding Author: Associate Professor, Department of Psychology, Garmsar Branch, 

Azad University, Garmsar, Iran 

Email: Iraniandistdp@Gmail.Com 

Journal of Applied Family Therapy Vol. 3 No. 2 Summer 2022 567-585 

https://www.orcid.org/0000-0003-3991-7580
https://www.orcid.org/0000-0001-9764-6972

