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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

group of clinical professionals consider 

anxiety to be a cognitive problem and believe 

that people with anxiety have never learned 

how to control their anxiety in anxiety-

provoking situations, so they teach clients 

skills to use in anxiety-provoking situations 

and create an obstacle in the way of 

manifesting their unrestrained anxiety 

(Lehreer, Wool & Folk, 1993). Also, the use 

of interventional and therapeutic methods can 

improve the influencing variables in the lives 

of people with anxiety disorders and have a 

great help in improving the quality of life of 

these peopl.  

 

 

On the other hand, for effectiveness on 

psychological variables, special trainings and 

cognitive therapy courses have been used and 

have always been subject to testing and research. 

One of the educational approaches is teaching 

self-compassion. "Self-compassion training 

causes the quality of facing suffering and self-

injurious behaviors to decrease, and on the other 

hand, the feeling of helping oneself to solve 

problems increases" (Wren, Sommers, Wright, 

Kaetz, Leary, Fras et al., 2012). 

Self-compassion is one of the most important 

variables of the current research which is 

considered as an independent variable. Neef 

(2016) defines self-compassion  as  a  three-

component  construct   that  includes  things  like 
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A B S T R A C T 
 

Objective: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive self-compassion education 

and emotion regulation on psychological capital and academic motivation of high school female students 

with anxiety who lived in Tehran. 
 

Methods: The population of the study included all high school female students with anxiety in Tehran 

and the sample included 69 of these students. Questionnaires of psychological capital, academic 

motivation and Beck anxiety were used to collect the data. Quasi-experimental research and educational 

protocol were performed and multivariate analysis of covariance was used to analyze the data. 
 

Results:  The results showed that self-compassion, cognition and emotion regulation training have 

an effect on psychological capital and academic motivation (p < 0.01) and there is no significant 

difference between the effectiveness of cognitive self-compassion training and emotion regulation 

on psychological capital (p > 0.05), but emotion regulation training was more effective on academic 

motivation than cognitive self-compassion training (p < 0.05). 
 

Conclusion:  Two methods of cognitive self-compassion training and emotion regulation can be used to 

promote psychological capital and academic motivation. 
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self-kindness versus self-judgment (self-understanding 

instead of judgment or criticism and a kind of compassion 

and support for one's own shortcomings and 

inadequacies), commonalities humanity vs. isolation 

(recognition that all humans are flawed and make 

mistakes) and mindfulness vs. extreme assimilation (a 

balanced and clear awareness of present experiences that 

causes the painful aspects of an experience to be neither 

ignored nor repeated in the mind to occupy. 

Emotion regulation is a unique process and depends on 

the process of personal growth and attachment-based 

relationships. Therefore, emotion regulation is a unique 

process that adjusts the experience of emotion to achieve 

social acceptance and is related to physical and 

psychological states in response to internal or external 

demands (Huang, 2006). Based on what was stated in this 

short introduction, it can be said that self-compassion and 

emotional regulation play a significant role in some 

psychoanalytic variables, and several of these variables 

have been addressed in this research. Also, psychological 

capital can be considered as an important factor in the 

academic process and life of students. One of the new 

concepts in the field of education and learning is academic 

enthusiasm or academic engagement. The desire to learn 

refers to the desire of learners to be involved in the 

learning process and in order to better acquire knowledge 

and skills (Frederick, Blunfeld & Paris, 2004, quoted by 

Naimi & Naimi, 2019). According to what has been 

stated, the main issue in the current research is whether 

cognitive self-compassion and emotion regulation 

training has an effect on psychological capital, academic 

enthusiasm, and whether there is a difference between the 

effectiveness of the two educational methods in female 

students suffering from anxiety. 

 

2. Materials and Methods 
 

The current research is a semi-experimental type of 

research and the design implemented in this research 

is a pre-test and post-test design with a control group. 

The statistical population includes all female students 

with anxiety in the second secondary level who were 

studying in the schools of Tehran in the academic year 

2020-2021. The statistical sample consisted of 69 

people who were selected by available sampling 

method and were examined in the form of three 

experimental groups (22 people), the second 

experimental group (24 people) and the control group 

(23 people). In the current research, three standard 

questionnaires of psychological capital of Luthans 

(2007), academic enthusiasm of Fredericks, 

Blumenfield, Paris (2004) and Beck's anxiety (1990) 

were used. 

 

3. Results 

The research findings that "there is a significant 

difference between the effectiveness of cognitive self-

compassion and emotion regulation training on the 

psychological capital of female students suffering from 

anxiety" indicate that, based on Ben Feroni's test, 

between the effectiveness of experimental group 1 and 

experimental group No significant difference was 

observed in experiment 2, so two methods of cognitive 

self-compassion training and emotion regulation were 

equally effective on psychological capital. 

The findings of the research that "there is a significant 

difference between the effectiveness of cognitive self-

compassion and emotion regulation training on the 

academic enthusiasm of female students suffering from 

anxiety" indicate that, based on Ben Feroni's test, 

between the effectiveness of experimental group 1 and 

experimental group 2 No significant difference was 

observed, therefore, two methods of teaching cognitive 

self-compassion and emotional regulation were equally 

effective on academic enthusiasm.

 

Table 1. Ben Feroni's test to evaluate the equivalence of two methods of teaching cognitive self-compassion and emotion 

regulation on psychological capital and academic enthusiasm 
 

The dependent variable Group L Group J Defrence (L-J) Standard Errors  Significance 

Psychological capital 

Test 1 
Test 2 -1.521 .699 .098 

Control 23.292* .946 .000 

Test 2 
Test 1 1.521 .699 .098 

Control 24.814* .946 .000 

Passion for education 

Test 1 
Test 2 -1.048* .422 .046 

Control 5.682* .458 .000 

Test 2 
Test 1 1.048* .422 .046 

Control 6.730* .502 .000 
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4. Discussion and Conclusion 
 

The present study was conducted with the aim of 

evaluating the effectiveness of cognitive self-

compassion and emotion regulation training on 

psychological capital and academic enthusiasm of 

female students with anxiety. The research findings 

indicate the effectiveness of cognitive self-compassion 

training on academic enthusiasm. This finding is 

somehow consistent with the findings of Blass and 

Eisenlor-Moal (2017). In their research, they showed 

that cognitive self-compassion training has a positive 

and significant effect on educational variables such as 

academic self-efficacy, self-criticism, cognitive 

regulation of emotion, and academic progress of 

students, and it has a positive and significant effect on 

reducing their academic burnout. Another part of the 

research findings indicates the effectiveness of 

cognitive regulation training on psychological capital. 

This finding is somehow similar to the findings of 

Rubin-Falcon, Weber, Kishan, Ochsner, Delaparte, 

Dore et al. (2018), Kim and Lee (2017), Guy, Zhang, 

Wei, Dong and Deng (2017), Kalich, Muller. and 

Tuscher (2015), Min, Yu, Lee and Chia (2013) are 

consistent, because the aforementioned researches 

confirm the effectiveness of emotion regulation 

training on resilience, and resilience is considered one 

of the important pillars of psychological capital. 

The research findings indicate the effectiveness of 

cognitive regulation training on academic enthusiasm. 

This finding is somehow consistent with the findings 

of Azarian, Jajermi, and Mahdian (2013) and Mahi Gir 

et al. (2013). The report of each research is written and 

presented to the community of researchers in the hope 

of continuing the way of research and research around 

that topic. In this regard, at the end, the following 

suggestions are presented: 1) Due to the limited 

statistical sample to girls, the suggestion It is possible 

to conduct similar research among boys. 2) 

Considering that the present research was carried out 

in the second secondary level, it is suggested to 

conduct a similar research among other levels and 

even students. 3) Considering that the statistical 

population is limited to the city of Tehran, it is 

suggested to conduct similar researches in other cities 

and provinces as well. 
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 مقاله پژوهشی
 

 اقیاشتو  شناختیروانسرمايه بر جانیه میتنظ و یتشناخ خوددلسوزی آموزش یاثربخش یسنجهم

 اضطراب به مبتال دختر آموزاندانشی لیتحص
 

 3 فیروزه زنگنه و      *2 ذبیح پیرانی،     1 نسرين عصاره 
 

 ، ايران.دانشجوی دكترای تخصصی روانشناسی ، گروه روانشناسی واحد اراک  دانشگاه آزاد اسالمی، اراک .1

 ، اراک، ايران.ر گروه روانشناسی واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسالمی اراکستادياا .2

 ، اراک، ايران.گروه روانشناسی واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسالمی اراکمربی  .3
 

 

مقدمه
دانند گروهی از متخصصان بالینی اضطراب را یک مشکل شناختی می

اند که چگونه و بر این باورند که افراد مبتال به اضطراب هرگز نیاموخته

زا مهار کنند؛ بنابراین، های اضطراباضطراب خود را در موقعیت

ها در آموزند تا با استفاده از آنهایی را به مراجعان میارتمه

های اضطراب زا، مانعی در راه تجلی اضطراب مهار نشده موقعیت

 یریکارگ بههمچنین  (.1993، 1)لهرر، وول و فولکخود ایجاد کنند 

 در ذاررگیتاث یرهایمتغ تواندیم یدرمان و یامداخله یهاروش

 یانیشا کمکو  بخشد بهبود را اضطراب اختالل یدارا افراد یزندگ

 .باشد داشته افراد نیا یزندگ تیفیک بهبود به

های شناختی، آموزشاز طرفی برای اثربخشی روی متغیرهای روان

های شناختی، به کار رفته و همواره در های درمانخاص و دوره

از رویکردهای آموزشی،  اند. یکیمعرض آزمایش و پژوهش بوده

 شودمی خوددلسوزی سبب آموزش»آموزش خوددلسوزی است. 

 از و یافته کاهش رفتارهای خودآسیبی و رنج با مواجهه کیفیت که

 فزونی مشکالت رفع جهت خود در به کردن کمک احساس طرفی

 . (2012، 2)ورن، سومرز، رایت، کائتز، لیری، فراس و همکاران« یابد

 مواجهه در خود به نسبت کردن و دلسوزی مراقبت به خوددلسوزی

 شود.می اطالق اجتماعی و فردی های زندگیچالش و هاسختی با

 شناختیروان بهزیستی به منجر خوددلسوزی باال از حاصل فرآیند

 مقابل در افراد از از این طریق این خوددلسوزی که شده افراد در

 .(2007، 3)نیف، کیرکپاتریک و رودکند می حمایت استرس
 

1. Lehreer, Wool  & Fulk 

2. Wren, Somers, Wright, Goetz, Leary, Fras, et al 

3. Neff, Kirkpatrick & Rude
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 ها:كلیدواژه

، جانیه میتنظی، شناخت ددلسوزیخو

 .یلیتحص اقیاشت، شناختیروانسرمایه

 

 چکیده
 

 اقیاشتی و شناختروان سرمایه بر جانیه میتنظ و یشناخت یخوددلسوز آموزش یبخش اثر یسنجهمهدف ازانجام این تحقیق بررسی  :هدف

  .شهر تهران بود اضطراب به مبتال متوسطه دوم دختر آموزان دانش یلیتحص
 

نفر از  69 شامل یآمار نمونهشهر تهران بودند و  اضطراب به مبتال متوسطه دوم دختر آموزان دانششامل  پژوهش جامعه آماری  :هاروش

 .استفاده شده بود بک اضطراب و یلیتحص اقیاشت ،یشناختروان هیسرما هایپرسشنامهها از آوری دادهبرای جمع .بودند آموزان دانشاین 

 .ها  از تحلیل کواریانس چندگروهی استفاده گردیدآموزشی اجرا و برای تجزیه و تحلیل داده پروتکل و ،یشیآزما همیپژوهش ن

( و بین P>01/0دارد) ی تاثیرلیتحص اقیاشتو  شناختیروان سرمایه بر جانیه میتنظو  یشناختیخوددلسوز آموزشنتایج نشان داد  ها:يافته

(، اما آموزش <05/0Pتفاوت معناداری وجود ندارد) شناختیروان سرمایه بر جانیه میتنظ و یشناخت زیخوددلسو آموزشمیزان اثربخشی 

 . (P >05/0ی اثربخشی بیشتری داشته است )شناخت یخوددلسوز آموزشنسبت به  یلیتحص اقیاشت بر جانیه میتنظ

ی لیتحص اقیاشت و شناختیروان سرمایه رای ارتقای ب جانیه میتنظ و یشناخت یخوددلسوزتوان از دو روش آموزش می :گیرینتیجه

 .استفاده کرد
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 از که افرادی که دهدمی نشان گوناگون هایپژوهشنتایج 

 نظیر کمتری منفی هیجانات برخوردارند، خوددلسوزی باالتری

 با مواجهه در توانندمی و نمایندمی تجربه اضطراب را و افسردگی

 نشخوارگری به دست انگیز،چالش و شخصی اجتماعی هایموقعیت

 .(2010، 1)رایسبزنند  کمتری

خوددلسوزی از جمله مهمترین متغیرهای پژوهش حاضر است که به 

 (2016) 2نفعنوان متغیر مستقل مورد نظر قرار گرفته است. 

 که کندمی تعریف ایسه مؤلفه ایسازه عنوان به را خوددلسوزی

خود  قضاوت مقابل در خود مهربانی با همچون: شامل مواردی

 حمایت و نوعی مهرورزی و یا انتقاد قضاوت جای به خود )درک

 در انسانی هایخود(، اشتراک هایبی کفایتی و هاکاستی به نسبت

و اشتباه  هستند نقص دارای هاانسان همة اینکه به انزوا )اعتراف مقابل

 متعادل افراطی )آگاهی سازیهمسان در مقابل هوشیاری کنند( ومی

 دردناک هایجنبه شودباعث می که حال زمان تجارب از روشن و

 کند( اشغال را ذهن مکرر طوربه نه شود و گرفته نادیده نه تجربه، یک

 خودشان به نسبت را افراد دلسوزی سه مؤلفه این ترکیب .است

 متمرکز درمان تأثیر بررسی به مختلفی هایدهد. پژوهشمی افزایش

پرزبالسکو،  از جمله اندپرداخته مختلف متغیرهای بر خوددلسوزی بر

 درمان تأثیر معنادار که (2016) 3مایوردوموسالس، ملندز و 

 را زااسترس هایبا موقعیت انطباق ظرفیت افزایش بر وددلسوزیخ

 اندداده نشان (2017) 4کالینز، گیلیگان و پوز اند. همچنینداده نشان

 را افسردگی و اضطراب تواندمی خوددلسوزی بر درمان متمرکز

ب محسو شخصیتی هایویژگی از یکی دلسوزیخود .دهد کاهش

 ناخوشایند هیجانات افکار و پردازش تنظیم در تواندمی که می شود

درمان  و روان سالمت در مؤثر مالک عنوانبه و باشد داشته نقش

. (1397)نریمانی، عینی و تقوی، شود  معرفی روانی هایبیماری

 را ذیریپانسانی، انعطاف اشتراکات پیرامون خوددلسوزی آموزش

 شود. سازگار وقایع با تا سازدمی قادر را فرد و دهدمی افزایش

 خود، از انتقاد مقابل در خود با مهربانی شامل دلسوزیخود

 مقابل در آگاهی ذهن و انزوا مقابل در انسانی احساسات مشترک

 هایتمرین . در(2009)نیف، افراطی است  سازیهمسان

ذهن  و خود به شفقت آرامی، ذهن آرامی، تن بر دلسوزیخود

 کاهش ذهن، آرامش در مهمی نقش که شودمی تأکید آگاهی

 . (2013، 5گرمر و )نفداشت  خواهد خودآیند منفی افکار و استرس

های زیادی از اثربخشی درمان و آموزش خوددلسوزی بر پژوهش

ها عمدتا بر روی بزرگساالن دارد، اما این پژوهشاضطراب حکایت 

توان به پژوهش کالینز و همکاران انجام شده است. از آن جمله می

اند درمان متمرکز بر ها نشان داده(، اشاره کرد. آن2017)

تواند اضطراب و افسردگی را در خوددلسوزی شامل خوددلسوزی می

ها در مواجهه با سختیمراقبت کردن و دلسوزی کردن نسبت به خود 

های ادراک شده است. خوددلسوزی باال با بهزیستی و یا نارسایی

 کندشناختی همراه است و از فرد در مقابل استرس حمایت میروان

ذیرش و به معنی پ ( 1399نریمانی و عینی،  ؛2007)نف و همکاران، 

پذیر، مراقبت و مهربانی نسبت به خود، درک و فهم احساسات آسیب

های خویش و ها و شکستو نگرش غیر ارزیابانه نسبت به نارسایی

(. شواهد 2010شود )رایس، بازشناسی تجربیات رایج فرد، تعریف می

دهد افرادی که از خوددلسوزی باالتری برخوردارند، نشان می

های شخوار ذهنی کمتری را در موقعیتافسردگی، اضطراب و ن

کنند و از رضایتمندی بیشتری در انگیز تجربه میاجتماعی چالش

، 6)لیری، تات، آدامز، آلن و هانکوکزندگی خود برخوردارند 

 . همچنین افراد خود دلسوز در برخورد با(2003نف،  ؛2007

ها رویدادهای منفی از جسارت بیشتری برخوردارند. وقتی از آن

شود که تجربیات شکست خود را بیاد بیاورند از خواسته می

کنند. آموزش تری استفاده میخودارزیابی هیجانی و منفی پایین

شود شود؛ چون موجب میخوددلسوزی باعث افزایش بهزیستی می

بکنند و در نتیجه به لحاظ  افراد احساس مراقبت و ارتباط مناسب

. همچنین خوددلسوزی (2007)نف و همکاران، هیجانی آرام شوند 

ها و کیفیت زندگی است و در بینی کننده قوی برای شدت نشانهپیش

 بینی سالمت روانی، به ویژه اضطراب و افسردگی نقش تعیینپیش

و  نیف و  2011، 7)واندام، شپارد، فورسیث و ایرلیوینای دارد کننده

دهد که خوددلسوزی . نتایج یک مطالعه نیز نشان می(2007همکاران، 

. (2019، 8)گرمر و نیفبینی کننده افسردگی و اضطراب است پیش

های افسردگی بیماران افسرده حتی در زمانی که نشانهدر مطالعه دیگر 

تری از خوددلسوزی را نسبت به افراد ها کنترل شد، سطوح پایینآن

کریگر، آلتنسشن، بیتیگ، دوئرینگ و غیر افسرده نشان دادند)

. مطالعات دیگری بیانگر این بود که خوددلسوزی (2013، 9هولتفروث

  ،10)اوزیسیل و آکبابینی افسردگی دارد اختی نقش مهمی در پیششن
 

 

1. Raes 
2. Neff 

3. Perez-Blasco, Sales, Meléndez & Mayordomo 

4. Collins, Gilligan & Poz 
5. Neff & Germer 

6. Leary, Tate, Adams, Allen & Hancock 

7. VanDam, Sheppard, Forsyth & Earleywine 
8. Germer & Neff 

9. Kreiger, Altenstein, Baetig, Doering & Holtforth 

10. Ozyesil & Akba 
11. Woodruff et al
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هایی که با ها و تمرینهمچنین آموزش .(2013، 11و وودراف 2013

تواند گیرد، میهای خوددلسوزی صورت میهدف افزایش مهارت

و  2005، 1)گیلبرتها مؤثر باشد در بهبود اشکال مختلفی از آشفتگی

و درمان متمرکز بر آموزش دلسوزی شناختی در میان افرادی  (2009

بردند و در جلسات که از مشکالت سالمت روانی مزمن رنج می

درمان دلسوزی شناختی شرکت کرده بودند، در کاهش مشکالت 

، توما، )برینزهای افسردگی مؤثر است شناختی و از جمله نشانهروان

پایولی  ؛2010، 3گیلبرت ؛2014، 2گیانفرانت، هانلین، چن و روهلدر

 .(2008، 5نیف، پیسیس و هسیه ؛2010، 4فرسونو مک

است.  متغیر مستقل دیگری در این پژوهش مدنظر است، تنظیم هیجان

تنظیم هیجان شکل خاصی از خودنظم بخشی است و به عنوان 

فرآیندهای بیرونی و درونی دخیل در بازبینی، ارزشیابی و تعدیل 

های هیجانی تعریف شده است که ظهور، شدت و طول مدت واکنش

شود در سطوح ناهشیار، نیمه هشیار و هشیار به کار گرفته می

رآیندی است که توسط آن، افراد تنظیم هیجان ف(. 1994، 6تامسون)

و چگونگی تجربه یا  (موقعی که هیجانی هستند)هیجان های خود 

)نریمانی، عباسی،  دهندها را تحت نفوذ خود قرار میابراز این هیجان

. در واقع، تنظیم هیجانی به عنوان فرآیند (1392ابوالقاسمی، احدی، 

تعدیل یا تغییر در بروز، شدت یا استمرار احساس درونی  آغاز، حفظ،

فیزیکی در به انجام  -روانی -و هیجان مرتبط با فرآیندهای اجتماعی

شود، همچنین تنظیم هیجان در رساندن اهداف فرد تعریف می

 (. تنظیم2018 ،7داروس)کند ها نقش اساسی ایفاء میمدیریت هیجان

 و فردی رشد فرآیند به و است فرد به فرآیند منحصر یک هیجان

 هیجان تنظیم باشد. بنابراین،می وابسته دلبستگی بر مبتنی روابط

 جهت را هیجان تجربة که فردی به منحصر فرآیند از است عبارت

 و فیزیکی حاالت به و کندمی تعدیل اجتماعی به پذیرش رسیدن

 شودیمربوط م بیرونی یا درونی تقاضاهای به پاسخ در شناختیروان

 (.2006، 8)هوانگ

توان گفت که بر اساس آنچه در این مقدمه کوتاه بیان شد، می

متغیرهای  خوددلسوزی و تنظیم هیجانی ، نقش به سزایی در برخی

کنند که در این پژوهش به چندی از این متغیرها شناختی ایفا میروان

 شناختی از قبیلهای روانپرداخته شده است. از دگر سو ظرفیت

آوری، خوش بینی و خودکارآمدی در کنار هم امیدواری، تاب

)فروهر و بلوچ،  دهندعاملی را با نام سرمایة روان شناختی تشکیل می

شناختی امیدواری، . به عبارت دیگر، متغیرهای روان(1394

بینی و خودکارآمدی در مجموع یک منبع یا یک آوری، خوشتاب

دهند که در هر یک از این متغیرها ل نهفته جدیدی را تشکیل میعام

. سرمایه (2011، 9)آوی، ریچارد، لوتانز و ماترینمایان است 

، 10)لوتانز و یوسفگرا دارد شناسی مثبتشناختی ریشه در روانروان

های اخیر . در سال(2007، 11)لوتانز، آوولیو، آوی و نورمنو  (2007

شناسی مثبت جلب شده است. امروزه شناسان به مقولة روانتوجه روان

توان را می شناختیسرمایة روان پس از سرمایه انسانی و اجتماعی،

. رویکرد (1394و بلوچ، )فروهر ای مهم تلقی کرد سرمایه

های مثبت گرا به مطالعه و کاربرد توانمندیشناسی مثبتروان

شناختی و نقاط قوت که قابل توسعه و اندازه گیری باشند روان

پردازد و به شکوفایی و کمال انسان و تبدیل شدن به آنچه او می

. همچنین با (2008، 12تانز و همکاران)لوتواند باشد تأکید دارد می

گرایی در کار در آغاز هزاره سوم، در کنار سرمایه ظهور نهضت مثبت

های سرمایه اجتماعی و انسانی را در ها و توانمندیضمن اینکه قابلیت

تواند حتی از آن فراتر رفته و به عنوان مزیتی رقابتی گیرد، میبر می

)لوتانز و بهره برداری قرارگیرد  های امروزی موردبرای سازمان

توان گفت، تمرکز . به طور خالصه می(6200، 13همکاران

های فرد است تا ها و تواناییشناسی مثبت نگر، بیشتر بر قدرتروان

 (.2011های فرد )آوی و همکاران، ها و نقصجستجو در ضعف

تواند به عنوان یک عامل مهم در شناختی میهمچنین سرمایه روان

  .روند تحصیلی و زندگی دانش آموزان مطرح باشد

یکی از مفاهیم جدید در حوزه آموزش و یادگیری، اشتیاق 

یا درگیری تحصیلی است. اشتیاق یادگیری به تمایل  14تحصیلی

فراگیران به درگیر شدن در فرآیند یادگیری و به منظور کسب بهتر 

،  2004، 15اشاره دارد )فردریکز، بلونفلد و پاریسها دانش و مهارت

. سازه اشتیاق تحصیلی به رفتارهایی (1399به نقل از ناعمی و ناعمی، 

که به یادگیری و پیشرفت تحصیلی در مدرسه و دانشگاه مربوط است، 

 . اصطالح(1394 ،یادیبن و ییجورزم ،یرانیپ ،)عباسیشود اطالق می

 به لغوی نظر از و شد ( مطرح1999) 16آستین وسیلةتحصیلی به اشتیاق

  یا میلیبی مقابل در معموالً و است کاری در شدن درگیر معنای
 

 

1. Gilbert 

2. Breines, Thoma, Gianferante, Hanlin, Chen & Rohleder 

3. Gilbert 
4. Pauley & McPherson 

5. Neff, Pisits & Hsieh 

6. Thompson 
7. Darouse 

8. Hwang 

9. Avey, Reichard, Luthans & Mhatre 
10. Luthans & Youssef 

11. Luthans, Avolio, Avey & Norman 

12. Luthans, Norman,  Avolio & Avey 
13. Luthans, Youssef &  Avolio   

14. learning engagement 

15. Feredricks, Blumenfeld & Paris 
16. Astin
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 تعلق  احساس عنوان  یک به  شود ومی  تعریف  کاری  در رغبتی بی

 مهم نتایج از و کالس هایفعالیت در مشارکت به فرد گرایش و

 ،)جوادی علمی است آموزشگاهی هایکنار موفقیت در مدرسه

 تحصیلی . به عبارت دیگر اشتیاق(1399، درتاج و دالور اسدزاده،

یادگیری،  برای مستقیم تالش و شناختیروان گذارینوعی سرمایه

 این سازه .تاس مورد نیاز هایمهارت و دانش بر تسلط و فهمیدن

 مطرح شکست تحصیلی و افت تبیین و درک جهت بار اولین برای

 تعلیم حوزه در های اصالحگرایانهتالش برای ایپایه عنوانبه و شد

 تحصیلی . اشتیاق(1392)صابر و شریفی،  گرفت قرار مدنظر تربیت و

 اطالق است مربوط یپیشرفت تحصیل و یادگیری به که رفتارهایی به

 انیرزاق و توماج ،به نقل از پورقاز ،2000، 1)پینتریچشود می

 .(1399ی، گرمرود

عالوه بر این سازه اشتیاق تحصیلی نیز در روان شناسی مثبت، جایگاه 

مواجه موفقیت آمیز با ها در ترین مؤلفهمناسبی دارد و از جمله مهم

های تحصیلی، شغلی، خانوادگی، اجتماعی که هر فردی در چالش

شود، محسوب مسیر رسیدن به آرزوها و اهدافش با آن مواجه می

گردد. در روند تحصیلی دانش آموز باید به شور و شوق و اشتیاق می

 و عوامل وابسته به آن به عنوان بخشی از عناصر مؤثر بر موفقیت دانش

اپلتان، و  (.1399)ناعمی و ناعمی،  آموز توجه ویژه مبذول شود

معتقدند که رابطه مثبت بین معلم و  (2008) 2چریستنسان و فورالنگ

دانش آموز، احساس مثبت از مدرسه و یادگیری  لذت بخش از 

اق های اشتیاق تحصیلی است. رفتارهای مثبت در کالس و اشتیمالک

در انجام تکالیف مدرسه نیز به معنی اشتیاق تحصیلی است. مطالعات 

-اخیر اشتیاق تحصیلی را به صورت پافشاری و حالت هیجانی

انگیزشی مثبت در مورد کارهای مدرسه بیان کرده است و در 

برگیرنده سه جنبه: انرژی، حس فداکاری و جذبه است. انرژی یعنی 

روانی در حین انجام و تمایل به انجام سطوح باالیی از انرژی و ثبات 

کاری نوآورانه در حین انجام کار و مقاومت در مقابل دشواری 

هاست. حس فداکاری با احساس اهمیت داشتن، غرور، اشتیاق و الهام 

گرفتن از چالش در ارتباط است. جذبه نیز یعنی به طور کامل متمرکز 

 (.1399)ناعمی و ناعمی، شدن بر درس و عمیقا جذب درس شدن 

تفاوتی است که بر نقطة مقابل اشتیاق تحصیلی، عدم درگیری یا بی

تالش نکردن و نداشتن مداومت اشاره دارد و به صورت عدم تنش و 

رها کردن تکلیف بر روزمرگی نماید. فقدان اشتیاق تحصیلی باعث 

کافی برای تکالیف  گذاری الزم وآموزان سرمایهشود که دانشمی

درسی خود انجام ندهند و هیجانات منفی از قبیل خستگی، غمگینی 

 (.2009، 3)اسکینر، کیندرمن و فوررکسالت را تجربه نمایند و احساس

خودتنظیمی  برای دستیابی به اشتیاق تحصیلی، دارا بودن راهبردهای

معتقدند  (2004) 4زیمرمن و شانک. از اهمیت زیادی برخوردار است

که فراگیران خودتنظیم، از لحاظ فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، 

ها کنند. آنفرآیندهای یادگیری را خودشان آغاز و هدایت می

های خودتنظیمی باعث درگیری همچنین نشان دادند که مهارت

 شود.آموزان میانگیزشی و احساس خودکارآمدی دانش

که بیان شد، آموزش خوددلسوزی و تنظیم هیجانی، بر  گونههمان

شناختی، اثربخشی مطلوبی داشته است، اما روی برخی متغیرهای روان

های پیشین، این است که اغلب در جامعه وجه مشترک پژوهش

آماری بزرگساالن اجرا شده است و حال اینکه پژوهش حاضر 

وزان دختر پیاده آمدرصدد است این روش را در جامعه آماری دانش

کند و متغیرهای متفاوتی را به عنوان متغیر وابسته در نظر بگیرد. 

شد که پژوهشگر را بنابراین، در این زمینه خأل تحقیقاتی احساس می

به سمت این موضوع با چنین متغیرهایی سوق داد. از طرفی بر اساس 

جستجوهای انجام شده، پژوهش مشابهی چه به صورت تلفیق دو 

آموزش خوددلسوزی شناختی و تنظیم هیجان و چه به صورت  روش

مجزا )هر روش به صورت جداگانه(، بر روی چهار متغیر وابسته 

شناختی، اشتیاق تحصیلی، خود تنظیمی انگیزشی تحقیق )سرمایه روان

و کارکرد اجتماعی و انطباقی( یافت نشد؛ بنابراین، از جهت جدید 

نوآوری است. عالوه بر این، بودن پژوهش، این پژوهش دارای 

مقایسة دو روش نیز سابقه نداشته است که در صورت وجود تفاوت 

توان یک روش جدید حاصل تلفیق دو روش بین دو روش، می

آموزش خوددلسوزی شناختی و تنظیم هیجان، پیشنهاد نمود که در 

 نوع خود، نوآوری محسوب می شود.

در پژوهش حاضر این است که با توجه به آنچه بیان شد، مسأله اصلی 

 خوددلسوزی آموزش آیا اضطراب به مبتال دختر آموزاندانشدر 

تأثیر  ،یلیتحص اقیاشت شناختی،روان سرمایه بر جانیه میتنظ و یشناخت

ی دو روش آموزشی مذکور تفاوت وجود بخش اثر دارد و آیا بین

 ؟دارد
 

1. Pentrich 
2. Appleton, Christenson & Furlong 

3. Skinner, Kinderman & Furrer 

4. Zimmerman & Schunk
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 روش پژوهش

ایشی است و طرح اجرا پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزم

آزمون با آزمون و پسشده در این پژوهش عبارت است از طرح پیش

آموزان دختر دارای گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش

 1400-1399اضطراب مقطع متوسطه دوم است که در سال تحصیلی 

اند. نمونه آماری شامل در مدارس شهر تهران مشغول به تحصیلی بوده

نفر بود که به روش نمونه در دسترس انتخاب و در قالب سه گروه  69

نفر( و گروه 24نفر(، گروه آزمایش دوم )22آزمایش اول)

 نفر( مورد بررسی قرار گرفتند.23گواه)

شناختی در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه استاندارد سرمایه روان

( 2004) 2اق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد، پاریس، اشتی(2007) 1لوتانز

 ( استفاده شده است. 1990و اضطراب بک )

توسط لوتانز  2007در سال  شناختیپرسشنامه سرمايه روان

سوال است که بر اساس  24طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 

ای لیکرت)کامالً مخالفم تا کامالً موافقم(، چهار طیف شش گزینه

بینی و خودکارآمدی را مورد آوری، خوشامیدواری، تابمؤلفه 

شناختی دهد. برای بدست آوردن نمره سرمایه روانسنجش قرار می

شود. در بررسی روایی های منتخب با هم جمع میامتیاز گزینه

پرسشنامه، بر اساس معادالت ساختاری، نسبت خی دو این آزمون 

 97/0این مدل به ترتیب  RMSEAو CFI و آماره های  6/24برابر با 

بودند. همچنین میزان اعتبار آن بر اساس آلفای کرونباخ نیز  08/0و 

 بوده است. 85/0

توسط فردریکز، بلومنفیلد،  2004در سال مقیاس اشتیاق تحصیلی 

گویه است که بر اساس طیف پنج  15پاریس ساخته شده که دارای 

فی و شناختی را گزینه ای لیکرت، سه خرده مقیاس رفتاری، عاط

 ازیامتاشتیاق تحصیلی  نمره آوردن بدست برایکند. گیری میاندازه

جهت تعیین روایی این مقیاس،  .شودیم جمع هم با منتخب یها نهیگز

های نفر از دانشجویان رشته 200ابتدا مقیاس اشتیاق تحصیلی بین 

مختلف علوم پزشکی توزیع و تکمیل شد. سپس ضریب پایایی آن به 

 86/0و ضریب اعتبار آلفای کرونباخ را  66/0وش باز آزمایی ر

 اند. گزارش کرده

توسط آرون بک ساخته  1988در سال  پرسش نامه اضطراب بک

گیری و سنجش میزان شده است. این پرسشنامه با هدف اندازه

اضطراب در گروه سنی نوجوان و بزرگسال ساخته شده و ابزاری 

گزینه پاسخ دارد.  4است و هر گویه گویه  21خودگزارشی دارای 

ها نشان می دهد که در هفته گذشته تا چه آزمودنی با خواندن گویه

اندازه از آن عالمت ها در رنج بوده است و تا چه اندازه برای وی 

اند. برای هر ماده تنها یک گزینه باید انتخاب مشکل پدید آورده

 4نای طیف لیکرت گذاری پرسشنامه اضطراب بک بر مبگردد. نمره

است. این پرسشنامه دارای روایی باال بوده، ضریب  3تا  0ای از درجه

و پایایی آن به  92/0همسانی درونی آن )ضریب آلفای کرونباخ( 

گزارش شده است. در ایران  75/0روش بازآزمایی با یک هفته فاصله 

 1512ای متشکل از ( این پرسشنامه در نمونه1387کاویانی و موسوی )

زن و مرد مورد هنجاریابی قرار دادند و ضریب روایی پرسشنامه را 

و ضریب اعتبار آن را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل  72/0

 گزارش کردند. 92/0

-در پژوهش حاضر، جمع آوری اطالعات به روش میدانی و کتابخانه

ای فصل ای، اطالعات الزم برای انجام خواهد شد. در بخش کتابخانه

های استاندارد گردد و در بخش میدانی، از پرسشنامهدوم مهیا می

استفاده خواهد شد. پس از انتخاب نمونه آماری با استفاده از روش 

ها با استفاده از روش گیری در دسترس، برای تشکیل گروهنمونه

ها در گروه آزمایشی اول، یک سوم تصادفی، یک سوم آزمودنی

وه آزمایشی دوم و یک سوم دیگر در گروه گواه ها در گرآزمودنی

شوند. سپس هر سه گروه با پیش آزمون مورد سنجش جایگزین می

های آزمایش اعمال گیرند، سپس متغیرهای مستقل در گروهقرار می

شود و بعد از اتمام دوره، از هر سه گروه پس آزمون به عمل می

زمون دوم به عنوان خواهد آمد. عالوه بر این بعد از دوماه، پس آ

 مرحله پیگیری از سه گروه به عمل خواهد آمد.

برای اعمال متغیرهای مستقل دو پروتکل آموزشی تدوین و در 

ها بر اساس های آزمایش اول و دوم اجرا شد. این پروتکلگروه

مطالعات گسترده در حوزه مربوطه و با مراجعه به کتب و پایان 

 و توسط پژوهش گر اجرا شده است. های پیشین، تدوین گردیدهنامه

ها در دو سطح توصیفی و پس از ورود اطالعات در رایانه، داده

استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در سطح توصیفی 

های پراکندگی و های گرایش مرکزی، شاخصاز شاخص

گردید. در سطح استنباطی نیز با استفاده نمودارهای مختلف استفاده 

ز روش کوواریانس چند گروهی ضمن کنترل آماری پیش آزمون ا

های آزمایش با گروه گواه و به مقایسه پس آزمون هر یک از گروه

همچنین مقایسة اثربخشی دو روش آموزشی مبتنی بر خوددلسوزی 

  .شناختی و تنظیم هیجان با یکدیگر پرداخته شد
 

1. Luthans 
2. Fredericks, Blumenfeld, Paris
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 هايافته

 ها حاکی از آن است که : های حاصل از توصیف دادهیافته

، 16میانه  16/16، میانگین  18و15کمترین و بیشترین سن آزمودنی ها

از لحاظ  بوده است. 975/0و واریانس نیز 987/0انحراف استاندارد 

 1/34درصد از دانش آموزان در پایه دهم،  5/30پایه تحصیلی نیز 

درصد در پایه دوازدهم مشغول به  4/35درصد در پایه یازدهم و 

تی و شناختوصیف  کامل  نمرات  سرمایه روان تحصیل  بوده اند. 

آمده که بخشی از آن حاکی از آن است  1اشتیاق تحصیلی  در  جدول

بوده که در پس  98، در پیش آزمون 1که میانگین گروه آزمایش 

، 2ارتقاء یافته است. همچنین در گروه آزمایش 46/123آزمون به 

در پس آزمون  61/125در پیش آزمون به  61/98میانگین نمرات از 

 21/124وه گواه نیز میانگین نمرات پیش آزمون افزایش یافته و در گر

همچنین در مورد اشتیاق تحصیلی،  است. 127و در پس آزمون 

بوده که در پس  96/51آزمون  شی، در پ1 شیگروه آزما نیانگیم

، 2شیدر گروه آزما نیاست. همچن افتهیارتقاء  25/60آزمون به 

پس آزمون  در 92/57آزمون به  شیدر پ 15/48نمرات از  نیانگیم

 85/62آزمون  شینمرات پ نیانگیم زیو در گروه گواه ن افتهی شیافزا

.است  21/64و در پس آزمون 
 

 شناختی و اشتیاق تحصیلیهای گرايش مركزی و پراكندگی نمرات سرمايه روانشاخص. 1جدول 
 

 

 های پژوهشی حاکی از آن است که:های مربوط به آزمون فرضیهیافته

 آموزش»های مربوط به فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه یافته

 دختر آموزان دانش شناختیروان سرمایه بر یشناخت خوددلسوزی

حاکی از آن است که بر اساس « دارد یبخش اضطراب اثر به مبتال

آزمون کوواریانس چند گروهی، ضمن کنترل آماری پیش آزمون، 

و  1های گروه آزمایشودنیآزم شناختیروان سرمایه بین نمرات

ای گونهگروه گواه در پس آزمون، تفاوت معناداری مشاهده شده؛ به

بوده و  یشناخت خوددلسوزیکه حاکی از اثربخشی روش آموزش 

 (2فرضیه فوق مورد تأیید قرار گرفته است. )جدول

 آموزش »های مربوط به فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه یافته

 مبتال دختر آموزان دانش ،یلیتحص اقیاشت بر یشناخت خوددلسوزی

حاکی از آن است که بر اساس آزمون « دارد یبخش اضطراب اثر به

کوواریانس چند گروهی، ضمن کنترل آماری پیش آزمون، بین 

و گروه گواه  1های گروه آزمایشی آزمودنیلیتحص اقیاشت نمرات

ای که حاکی گونهدر پس آزمون، تفاوت معناداری مشاهده شده؛ به

بوده و فرضیه فوق  یشناخت خوددلسوزیاز اثربخشی روش آموزش 

.(2مورد تأیید قرار گرفته است. )جدول
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 Min Max واريانس M± SD گروه مرحله آزمون متغیر

 شناختیروان سرمايه

 پیش آزمون

 116 70 44/194 98±94/13 1آزمایش

 116 73 96/166 61/98±92/12 2آزمایش

 142 117 28/45 21/124±72/6 گواه

 پس آزمون

 141 95 29/195 46/123±97/13 1آزمایش

 151 98 32/206 61/125±36/14 2آزمایش

 145 118 70/45 127±76/6 گواه

 اشتیاق تحصیلی

 پیش آزمون

 70 31 44/97 96/51±87/9 1آزمایش

 67 27 05/108 15/48±39/10 2آزمایش

 72 47 31/37 85/62±11/6 گواه

 آزمون پس

 74 41 71/66 25/60±16/8 1آزمایش

 74 37 39/100 92/57±01/10 2آزمایش

 73 52 21/31 21/64±58/5 گواه
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 تحلیل كوواريانس در اثر بخشی خوددلسوزی شناختی بر سرمايه اجتماعی و اشتیاق تحصیلی .2جدول 
 

 ايتاضريب معناداریسطح Fمقدار   مجذوراتمیانگین آزادیدرجه مجذوراتمجموع منبع تغییرات متغیر وابسته

ی
خت

ن شنا
سرمايه روا

 

68/118 عرض از مبدا  1 68/118  17.42 000/0  434/0  

ها تفاوت گروه

 در پس آزمون
80/6357  1 80/6357  01/2259  000/0  977/0  

کنترل آماری 

 پیش آزمون
61/2836  1 61/2836  88/1007  000/0  950/0  

ی
صیل

ح
ق ت

اشتیا
06/227 عرض از مبدا   1 06/227  68/94  000/0  641/0  

ها تفاوت گروه

 در پس آزمون
86/2516  1 86/2516  47/1049  000/0  295/0  

کنترل آماری 

 پیش آزمون
55/249  1 55/249  05/104  000/0  663/0  

 میتنظ آموزش»های مربوط به فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه یافته

اضطراب  به مبتال دختر آموزان دانش شناختیروان سرمایه بر جانیه

حاکی از آن است که بر اساس آزمون کوواریانس « دارد یبخش اثر

 سرمایه ضمن کنترل آماری پیش آزمون، بین نمراتچند گروهی، 

و گروه گواه در پس  1آزمودنی های گروه آزمایش شناختیروان

ای که حاکی از گونهآزمون، تفاوت معناداری مشاهده شده؛ به

بوده و فرضیه فوق مورد تأیید  جانیه میتنظاثربخشی روش آموزش 

 ( 3قرار گرفته است. )جدول

 آموزش»فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر اینکه  های مربوط بهیافته

اضطراب  به مبتال دختر آموزان دانش ،یلیتحص اقیاشت بر جانیه میتنظ

حاکی از آن است که بر اساس آزمون کوواریانس « دارد یبخش اثر

 اقیاشت چندگروهی، ضمن کنترل آماری پیش آزمون، بین نمرات

ه در پس آزمون، و گروه گوا 1ی آزمودنی های گروه آزمایشلیتحص

ای که حاکی از اثربخشی روش گونهتفاوت معناداری مشاهده شده؛ به

بوده و فرضیه فوق مورد تأیید قرار گرفته است.  جانیه میتنظآموزش 

 (3)جدول
 

 تحلیل كوواريانس در اثر بخشی تنظیم هیجان بر سرمايه اجتماعی و اشتیاق تحصیلی .3جدول 
 

 ايتاضريب معناداریسطح Fمقدار  مجذوراتمیانگین آزادیدرجه مجذوراتمجموع منبع تغییرات متغیر وابسته

ی
خت

ن شنا
سرمايه روا

 

58/36 عرض از مبدا  1 58/36  33/4  042/0  078/0  

تفاوت گروه ها 

 در پس آزمون
48/5961  1 48/5961  95/705  000/0  933/0  

کنترل آماری 

 پیش آزمون
63/3329  1 63/3329  29/394  000/0  885/0  

ی
صیل

ح
ق ت

اشتیا
53/88 عرض از مبدا   1 53/88  21/95  000/0  651/0  

تفاوت گروه ها 

 در پس آزمون
14/3305  1 14/3305  80/3554  000/0  986/0  

کنترل آماری 

 پیش آزمون
76/434  1 76/434  60/467  000/0  902/0  

 

بین میزان »های مربوط به فرضیه پنجم پژوهش مبنی بر اینکه یافته

 سرمایه بر جانیه میتنظ و یشناخت خوددلسوزی آموزشربخشی اث

تفاوت معناداری اضطراب  به مبتال دختر آموزان دانش شناختیروان

حاکی از آن است که بر اساس آزمون بن فرونی، بین « وجود دارد

تفاوت  2و گروه آزمایش  1میزان اثربخشی در گروه آزمایش 

 آموزشن، دو روش معناداری مشاهده نشده است؛ بنابرای

 سرمایه بر به یک میزان جانیه میتنظ و یشناخت خوددلسوزی

 . انداثربخشی داشته شناختیروان
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بین میزان  »های مربوط به فرضیه ششم پژوهش مبنی بر اینکه یافته

 اقیاشت بر جانیه میتنظ و یشناخت خوددلسوزی آموزشاثربخشی 

تفاوت معناداری وجود اضطراب  به مبتال دختر آموزان دانش یلیتحص

حاکی از آن است که بر اساس آزمون بن فرونی، بین میزان « دارد

تفاوت معناداری  2و گروه آزمایش 1یشاثربخشی در گروه آزما

 یشناخت خوددلسوزی آموزشمشاهده نشده است؛ بنابراین، دو روش 

 .انداشتیاق تحصیلی اثربخشی داشته بر به یک میزان جانیه میتنظ و

 

سرمايه  بر  جانیه میتنظ وی شناختیدلسوز خود آموزش روش دوآزمون بن فرونی برای بررسی همسنجی  .4جدول 

 یلیتحص اقیاشت شناختی وروان

 معناداری سطح خطای استاندارد (L-J) هامیانگینتفاوت J  گروه  L  گروه متغیر وابسته

 شناختیروان سرمايه

 1آزمایش
- 2آزمایش 521/1  699/0  098/0  

292/23 گواه * 946/0  000/0  

 2آزمایش
521/1 1آزمایش  699/0  098/0  

814/24 گواه * 946/0  000/0  

 تحصیلی یاقاشت

 1آزمایش
- 2آزمایش 048/1 * 422/0  046/0  

682/5 گواه * 458/0  000/0  

 2آزمایش
048/0 1آزمایش * 422/0  046/0  

730/6 گواه * 502/0  000/0  

 گیریبحث و نتیجه

های پژوهش حاکی از اثربخشی آموزش خوددلسوزی بخشی از یافته

های پژوهش شناختی بر سرمایه روان شناختی است. این یافته با یافته

همخوانی  (1400)روحی مطلق، افتخار صعادی، مکوندی و حافظی

دارد. بر اساس جستجوهای انجام شده اگرچه در پژوهش های پیشین، 

به این موضوع پرداخته  (1400روحی مطلق و همکاران)تنها پژوهش 

ها نیز اثربخشی آموزش خوددلسوزی است، اما برخی پژوهش

شناختی یا متغیرهای نزدیک به آن های سرمایه روانشناختی بر مؤلفه

 ،شفیعی های پژوهشتوان به یافتهکند. از این میان میرا تأیید می

بالس های در داخل کشور و پژوهش (1397) راد یدریح و ،یاکبر

در خارج از  (2007لیری و همکاران )و  (2017) 1موآل -و ایزنلور

 کشور اشاره کرد.

 در پژوهش خود دریافته است که در (1400روحی مطلق و همکاران)

 بر خودشفقتی آموزش مداخله گام آهسته کودک دارای مادران

اجتماعی  بهزیستی و( p>05/0)شناختیروان سرمایه افزایش

(01/0<p )شفقتی خود آموزش از توان،می بنابراین، بود؛  اثربخش 

 کرد. استفاده گام آهسته کودک دارای مادران به کمک در

 نیز در پژوهش خود با عنوان اثربخشی (1397شفیعی و همکاران )

 مطلقه زنان در آوریتاب و تنهایی احساس بر خود-دلسوزی آموزش

های سرمایه آوری که یکی از مؤلفهبضاعت، به متغیر تاببی

 تحلیل نتایجشناختی است پرداخته است. وی بیان داشته است که روان

 میزان آزمونپیش نمرات تعدیل از بعد که داد نشان ریانسکووا

 به دلسوزی بر متمرکز آموزش گروه در آوریتاب نمرات میانگین

 .(p>05/0)گواه بوده است باالتر از گروه معناداری طور

( در 2017موآل ) -بالس و ایزنلوردر بین پژوهش های خارجی نیز 

زی شناختی بر پژوهش خود نشان دادند که آموزش خوددلسو

خودکارآمدی، خودانتقادی، تنظیم شناختی هیجان و پیشرفت 

تحصیلی یادگیرندگان تأثیر مثبت و معنادار و نیز در کاهش 

لیری و همکاران ها تأثیر مثبت و معنادار دارد. تحصیلی آنفرسودگی

ودشفقت نیز در چند پژوهش آزمایشی نشان دادند که خ (2007)

های ناراحت ورزی یک سازه مهم در تعدیل واکنش افراد به موقعیت

 .کننده شامل شکست، طرد، خجالت و دیگر حوادث منفی است

 آموزش بخش دیگری از یافته های پژوهش حاکی از اثربخشی

تحصیلی است. این یافته به نوعی با  اشتیاق بر شناختی خوددلسوزی

ها در پژوهش ( همخوانی دارد. آن2017موآل ) -یافته بالس و ایزنلور

خود نشان دادند که آموزش خوددلسوزی شناختی بر متغیرهای 

تحصیلی، مانند خودکارآمدی تحصیلی، خودانتقادی، تنظیم شناختی 

هیجان و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان تأثیر مثبت و معنادار و در 

 .دها تأثیر مثبت و معنادار دارکاهش فرسودگی تحصیلی آن
 

 

1. Bluth  &  Eisenlohr-Moul
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های پژوهش حکایت از اثربخشی آموزش بخش دیگری از یافته

شناختی دارد. این یافته به نوعی با ناختی بر سرمایه روانشتنظیم

فالکون، وبر، کیشان، اوچسنر،  -روبینهای های پژوهشیافته

گای،  ،(2017) 2لی و کیم (،2018) 1همکاران و دالپارته، دوره

 4کالیچ، مولر و توسچر (،2017) 3نگ و دنگژانگ، ویی، دا

همخوانی دارد؛ زیرا  (2013) 5، یو، لی و چیامین (،2015)

آوری های مذکور اثربخشی آموزش تنظیم هیجان را بر تابپژوهش

شناختی روان آوری نیز یکی از ارکان مهم سرمایهکنند و تابتأیید می

 محسوب می شود.

 تنظیم فنون اند کهداده نشان (2018همکاران ) و فالکون -روبین

 نتیجه در و کنندمی کمک منفی هیجانی هایپاسخ کاهش به هیجانی

 و همچنین گایبرند. می باال را نامساعد شرایط در فرد آوریتاب

 نشان مراقبه چندگانه اکتشافی مدل یک از با استفاده (2017) همکاران

 و آوریتاب شناختی، هیجان تنظیم راهبردهای بین که دادند

 به عوامل این کلی طور به و دارد وجود رابطه استرسی هایپاسخ

 افرادی داد نشان نیز (2017) لی و کیم پژوهش .هستند مرتبط یکدیگر

 تمرکز و ریزیبرنامه روی مجدد تمرکز برای هیجان تنظیم ابعاد از که

. اندداده نشان خود از بیشتری آوریتاب کنند،می استفاده مثبت مجدد

 مرحله در آوریتاب دانشجویان دارای که دریافتند همچنین هاآن

 لمث خاصی هیجان تنظیم شناختی راهبردهای از کار تا تحصیل انتقالی

 نگاه با موقعیت بازسازی و مثبت مجدد تمرکز راهبردی، ریزیطرح

نیر دریافتند که  (2015همکاران ) و کالیچ .کننداستفاده می خوشبینانه

 روانی بهزیستی و آوریتاب افزایش در کلیدی نقش هیجان تنظیم

نیز حاکی از آن  (2013)همکاران  و مینهای دارند. در نهایت یافته

 بر مجدد تمرکز بر شناختی هیجان تنظیم راهبردهای که است

 با و دارند تأکید فکری نشخوار و مثبت مجدد ارزیابی ریزی،طرح

 .هستند مرتبط افسردگی و اضطرابی اختالالت بیماران در آوریتاب

 تنظیم آموزش یبخش چهارم یافته های پژوهش حاکی از اثربخش

های تحصیلی است. این یافته به نوعی با یافته اشتیاق بر شناختی

 و گیر و ماهی (1399) انیمهد و  ،یجاجرم ،آذریانهای پژوهش

 همخوانی دارد. (1399) همکاران

 ، در پژوهش خود نشان دادند که آموزش(1399) و همکاران آذریان

 تحصیلی سازگاری و تحصیلی معنای افزایش در هیجان تنظیم

 باغملک یمیکرو  گیرماهیاثربخش بود. همچنین نتایج پژوهش 

 تعلل کاهش بر هیجان حاکی از آن است که آموزش تنظیم (1399)

متوسطه  دوره آموزاندانش صیلیتح فرسودگی و تحصیلی ورزی

ها استناد کرد که توان بر این یافتهاثربخش است. بدین دلیل می

 تحصیلی ورزی متغیرهای سازگاری تحصیلی، معنای تحصیلی، تعلل

تحصیلی به نوعی با اشتیاق تحصیلی، ارتباطی تنگاتنگ  فرسودگی و

 دارند.

 رامونیپ پژوهش و تحقیق راه یافتن ادامه امید به یپژوهش هر گزارش

 نیا در شودمی ارائه پژوهشگران جامعه به و شده نوشته موضوع، آن

( با توجه 1 :گرددیم ارائه یی به این شرحشنهادهایپ خاتمه در راستا،

شود که به محدود بودن نمونه آماری به دختران، پیشنهاد می

ه اینکه ( با توجه ب2های مشابهی در بین پسران نیز انجام گردد. پژوهش

شود پژوهش حاضر در مقطع متوسطه دوم  اجرا شده است پیشنهاد می

پژوهش مشابهی در بین سایر مقاطع و حتی دانشجویان انجام گردد. 

، پیشنهاد شهر تهران( با توجه به محدود بودن جامعه آماری به 3

  .ها نیز انجام گرددهای مشابه در سایر شهرها و استانشود، پژوهشمی

 

 اخالقی ظاتمالح
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

کنندگان اصول اخالقی تماماً در این مقاله رعایت شده است. شرکت

مایل بودند از پژوهش خارج شتتتوند.  ند هر زمان که  اجازه داشتتتت

کت مه شتتتر ند. همچنین ه ند پژوهش بود یان رو گان در جر ند کن

 ها محرمانه نگه داشته شد.اطالعات آن
 

 مالی حامی
 

ی دکتری نویسنده اول در گروه  مقاله برگرفته از رساله این

 .می باشد اراک، دانشگاه آزاد اسالمی، اراکروانشناسی، واحد 
 

 نويسندگان مشاركت
 

 تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش

 .اندحاضر مشارکت داشته
 

 منافع تعارض
 

 .ندارد نافعم تعارض مقاله این نویسنده بنابراظهار
 
 

 

1. Rubin-Falcone, Weber, Kishon, Ochsner, Delaparte, Dore et al 

2. Kim & Lee 

3. Gai, Zhang, Wei, Dong & Deng 
4. Kalisch, Muller & Tuscher 

5. Min, Yu, Lee & Chae
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 منابع
(. مقایسه 1399جاجرمی محمود ،  مهدیان، حسین  .) آذریان، رضا ؛

اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای 

تحصیلی و سازگاری تحصیلی، مجله پژوهش در نظام های 

 .  494تا  483، صص از 50شماره  -تابستان  آموزشی
http://www.jiera.ir/article_109773_c230cf659300db6cb

12abb3b2a7a320f.pdf 

(. 1399ا .)پورقاز، شیرین ؛ توماج، عبدالجالل  ،رزاقیان گرمرودی، زهر

تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اضطراب ریاضی و 

آموزش  در پویش آموزان، فصلنامهاشتیاق تحصیلی دانش

 1(، 18)6پایه،  علوم
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=54463

4 ۱-۶.  

ریبرز ف درتاج، و لی ع دالور، ؛سن ح اسدزاده، ؛یال ل ،یعلم یجواد

 انیدانشجو یلیتحص اقیاشت یساختار روابط یابیمدل(. 1399.)

 با یلیتحص یخودکارآمد ن،یآفر تحول سیتدر براساس

 یراهبردها دوفصلنامه ،یلیتحص یسرزندگ نقش یگریانجیم

 تا 9 ص از چهاردهم، رهشما هشتم، سال ،یریادگی در یشناخت

91. 
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=512424 

حافظی،  روحی مطلق، شراره ؛ افتخار صعادی، زهرا ؛ مکوندی، بهنام  و

ی بر شفقت خود (. بررسی کارآمدی آموزش مبتن1400فریبا  .)

بر سرمایه روان شناختی و بهزیستی اجتماعی در مادران دارای 

 – 39، شماره 13کودک آهسته گام، پژوهش نامه زنان، دوره 

 .39شماره پیاپی 
https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_6785.html 

(. 1397، معصومه ؛ اکبری، شیرین  و حیدری راد، حدیث  .)شفیعی

-خود بر احساس تنهایی و تاب-اثربخشی آموزش دلسوزی

آوری در زنان مطلقه بی بضاعت، مجله روانشناسی و روان 

 . 17-48، شماره پنجم،  6پزشکی شناخت 
http://ensani.ir/fa/article/391081/ 

 ابعاد درگیری بینیپیش. (1392حسن  .) شریفی، سوسن  و صابر،

 پایه آموزان دختردانش در هویت هایسبک اساس بر تحصیلی

درسی،  ریزیدر برنامه پژوهش. تهران دولتی هایدبیرستان اول

2(11 ،)85-72. 
http://jsr-e.khuisf.ac.ir/article_534293.html 

(. 1394عباسی، مسلم ؛ پیرانی، ذبیح ؛ رزمجویی، الله ؛ بنیادی، فرزانه . )

نقش تعلل ورزی و خودتنظیمی انگیزشی در پیش بینی اشتیاق 

رفتاری دانشجویان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 

8( ،5 ،)295-300. 
http://ensani.ir/fa/article/353677/ 

های سرمایه ( مروری برپژوهش 1394فروهر، محمد  و بلوچ، امان اهلل  )

روانشناختی درایران : چالشها وچشم اندازها، چهارمین همایش 

ملی علوم مدیریت نوین، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای 

 وحسابداران گلستان، شهریور، گرگان، ایران.مدیران 
http://4learn.4kia.ir/info/741191/i/?getppsid=61488 

(، مقایسه تاثیردو 1399کریمی باغملک، آیت اهلل  ) ماهی گیر، فروغ  و

گاهی بر کاهش تعلل روش درمانی تنظیم هیجان و ذهن آ

ورزی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دوره 

 -تابستان  مطالعات آموزشی و آموزشگاهی متوسطه، مجله

 .156تا  138، صص  23شماره 
http://ensani.ir/fa/article/466560 

 اطالعات آوری فن (. تاثیر1399.) د محم ناعمی، زهره  و ناعمی، علی 

 در تحصیلی عملکرد و یادگیری اشتیاق بر ارتباطات و

 در شناختیزبان عربی، پژوهشهای زبان مکالمة برنامةدرسی

 .216-216، 10خارجی،  هایزبان
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=552217 

 یفرسودگ نییتب(. 1397نریمانی، محمد؛ عینی، ساناز و تقوی، رامین. )

انسجام. و حس  یدلسوزآموزان بر اساس خوددانش یلیتحص

 .47-36(، 1)5 ،فصلنامه سالمت روان کودک
 http://childmentalhealth.ir/article- 296-1 -fa.html 

 ،یزندگ یارتباط معنا (.1400نریمانی، محمد و عینی، ساناز. )

 یشدهاسترس ادراک زانیو حس انسجام با م یخوددلسوز

 . 10-1(، 3)1، نشریه مراقبت سالمت. مبتال به سرطان مارانیب

[Doi: 10.29252/ijca.1.3.1]  
نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول. 

تعهد با آموزش  /رشیآموزش پذ یاثر بخش یسهیمقا (.1392)

ی. اضیاختالل ر یآموزان دارادانش یبر سازگار جانیه میتنظ

  .176-154(، 4)2، های یادگیریمجله ناتوانی

[Doi: jld-2-4-92-5-9] 
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