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Abstract
The aim of this research was to determine the
effect of training based on choice theory and
rational emotive behavior therapy on academic
achievement motivation and difficulty of
emotional regulation. The research design was
experimental, with two experimental and one
control groups in a pre-test, post-test, and twomonth follow-up. The population of the study
consisted of female high school students in first
grades in Bushehr in the academic year of 20162017. In order to implement the research, 60
students were selected through random selection.
After performing the pre-test with McInerney the
Academic
Achievement
Motivation
Questionnaire and Gertz-Roemer's Emotional
Adjustment Difficulty Questionnaire, 20 students
in the intervention group were trained in the
theory of rational emotive behavior therapy, and
20 subjects were randomly selected to be trained
in choice theory and 20 others were the control
group without any intervention. Each of the
experimental groups were subjected to an
intervention program for 10 sessions (2 sessions
per week). The results of analysis of covariance
showed that the two experimental groups
assigned to the reality therapy and rational
emotive behavior therapy programs in
comparison to the control group significantly
showed increased the academic achievement
motivation and reduced difficulty of emotional
regulation. The experimental group receiving the
choice theory program showed more increase in
the academic achievement motivation. On the
other hand, the experimental group receiving the
rational emotive behavior therapy showed more
decrease in difficulty of emotional regulation.
Keywords: choice theory, rational emotive
behavior therapy, academic achievement
motivation, difficulty of emotional regulation,
female high school students
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مقدمه
طی سال های اخیر باا ووهاب باب ورییارای ساریم اه ،اا ی
وا

هااای ایاااوی اوهوااااا

ا فراگرف،ااب اسااو و جوه ا

وضعیف واجل جثبو ااگیزشی و افزای وشاوا ی و و یای
هیجااای شده اسو .دم آش ایی با شیوههای صایی ن ،ارل
هیجااای ج جر بب ا ایابیهای غیرج طقی و وبیای باو هاا و
ف،ا های هیجاای گرویده و بب اضافب فقار ااگیزشای جوها
افو چش گیری و

(بدج و هرج 1911 1؛ براواو با 1919 2؛ آواجاب2002 3؛
صاحبی )1395؛ ب ابرای ویکروهایی نب ب،واا د باب نااه
وشوا یهای و یی هیجاای ن

ا وقاا

واجل ااگیزشی شوو جو و ووهب قرا گرف،اب اساو .ااگیازه

پیشرفو ویصیلی 4بر والیل یاوگیراده برای و گیار شاد و
فعالیو ویصیلی و با جؤلفبهایی جاا د ههوگیاری و هاد
ا اش وکلیف و قضاوی یاوگیراده و جو و

وا و (ج ای رای و لای2002 5؛ شااا

لکرو سرونا

جایو و پی ،اری

چگااواگی آگاااهی و وضااوح هیجاااای چگااواگی پااذیرش
پاسخ های هیجاای و جها وکاااب هاا و گیار شاد و ف،اا
هدف د و اهبروهای هیجاای جطرح گرویده اسو (گراواز و
وئ اار2004 9؛ اساااوایز

 .)2012و ه اای

10

2010؛ برنی ا

2

 .)2012برخی اظها ا ووهااد وهوو سطوح الی وواااییهای

و ه کااا ا

ابطااب آجااواش وشهااایی نااب ب،وااااد

جها یهای و یی هیجاای ا افازای

لکارو فاروی اه ،اا ی شاده اساو

ن اد و یاا جوها

جیزا وشوا ی و یی هیجا بب وا فرای دی ج،شاکل اا

وهاد اه یاو بسازایی

وا و.
و بی

ویکروها بب ج یاو بر سای ارربخشای آجاواش

حرفب ای و نا برو ایریبهای وا ش اسای بابج یاو ووساعب
وشاوا ی و یای

سااه ااگیزش پیشرفو ویصایلی و نااه

هیجاای بب ایریبهای اا،خا و ف،ا و جااای قالاایهیجااای
نب قال های ویکروهاای ااسااای شا اخ،ی و واا حادووی
و آ با ا اسو و ه بب فرافره گی

ساااده گرایی و پساجد

وا و اشا ه شده اسو .پذیرش بیقیدوشرط جراهم اح،رام بب
آااوی قد ی اا،خا

و جسائولیوپاذیری اا ه لاب جفااهی

ویکرو ااسا گرایی اسو نب و ایریب اا،خا
11

ج،بلاو شاده

هوشی و ش اخ،ی بالقوه فراوا و وااا آجاواا باب و هاایی
ج،ض جوفقیو ایسو بلکب وعاجل ای واجل با جها یهای

ساااخ،ب شااده و ه ا

ویگر جاا د جسئولیو پذیری و یی هیجاا وفکار ج طقای اا

ویریف های ش اخ،ی و اصالح آ با ساخ،ا های ج طقای ایاز

ه لب جلزوجای جوفقیو و حواه هاای جخ،لاف ویصایلی و

بااب جفاااهی سااااادهگرایاای و پسااوجد ایساا و ایریااب
.)2013
ف،ا و جاای قالایهیجاای اشا ه وا و (وببولدی

هیجاای باب شا ا جای وو (واشال آلگیار الچ ار فی ا و
اونلز .)2014 7اقایص جدل وقویو و وشویق بدو ووهب باب
خووااگیخ،گی ااسا با ث جای شاوو یا

اسو (گالسر

 .)2012ه ا ی وأنید بر وعبیر و وفسیرهای

و ایریب اا،خا

اق ا

هد

جااؤرر افااراو و شااکلگیااری

ف،اا ا ضاای یکای اا پا

ایااا

سیسا ،وعلای و

اساسی اسو نب با و د اا :ایاا بب شق و وعلق بقای قد ی

وربیو بب اهاوی ب شد یاوگیری و ااگیزه پیشارفو ویصایلی

و پیشرفو آااوی و خووجخ،ا ی وفاری و لاذی (گالسار

جییط با ااگیزههای و وای جاا اد

 .)1394/2012اا،خا هاای جاؤرر خاوون ،رلی نا آجادی و

ایااهای بقا قد ی و پیشارفو آااوی و اا،خاا وفاری و
1
لذی شق و وعلق و جع ویو پیواد واوه شوو (وببولادی

جسئولیو پذیری اا ه لاب آجاواه هاایی اساو ناب و ایریاب
اا،خا

.)2013ژ

جدیریو بر اا،خا ها برای ا ایابی جثباو و واقامگرایاااب اا

وسو ایابد جگر ای کب اق

پژوه ها اشاا واوه جسائولیوپاذیری ن ،ارل و واای
جوها و ایاال بیشاا،ر بااب واشاا ،ااگیاازه و وااای و ناااه
وابس،گی بب واجل بیروای برای پیشرفو ویصایلی جایشاوو
(جوسوی اصل .)1311
2. Brown & Beck
4. The Academic Achievement Motivation
6. Schunk, Meece & Pintrich
8. wubbolding
10. Aldao, Nolen-Hoeksema&Schweizer
12. Willians, Kolar & Reger

جو و وأنید قرا گرف،ب اساو .ه ا ای باب افازای

اهبروهای ش اخ،ی ن ،رل چال ها و وجرببهاای اااجطلو
و وای و چگواگی ناه پریشااایهاا ااگیزشای و هیجااای
اشا ه نروه اسو (ویلیااز ناوال و یجار
وا اس،

بل و گریسو

13

12

2001؛ فلادج

.)2014

1. Budman & Gurman
3. Adomeh
5. McInerney & Ali
7. Wäschle, Allgaier, Lachner, Fink & Nückles
9. Gratz & Roemer
11. Glasser
13. Feldman, Dunn, Stemke, Bell & Greeson
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گالسر و بارگی  )2001( 1جع،قدااد جشاکل ااساا هاا و

جدا

بب نس

ون

ف،ا جسئوالاب و

وابط اه ،اا ی

اابه جا یهای آاها اا اپذیرف ،جسئولیو اسو و هس،ب اصلی

فراه سااو .بب ه ی لیاا اا قابلیاو جطالعااوی بااالیی و

وعلی و وربیو و وا و جاای ه ی جوضاو اساو ب اابرای

اجی ب ه بب هاای ح اای،ی پیشاگیری و اصاالحی برخاو وا

برای ووسعب سااههای جثبو ااگیزشی و هیجاای جیبایسو بر

اسو (فلدج و ه کا ا  .)2014بر سی جطالعاوی و اجی اب

آجواش و وقویو اا،خا

صیی و جسائولیوپاذیری وأنیاد

نرو .آاها و های ویگر ایز جفهوم وا ش اسای و واای ا و

ویکرو بر افزای

جقابل وا ش اسی بیرواای ایا جطارح و اظهاا واشا،باااد
فرضیب

لیاوی وا ش اسی ن ،رل بیروای و هها ای اسو

نب نا خطا ا و بیب و بب نا و ساو پااواش وهیاد .پاو و
وش های ن ،رل گرا و اهبا گرا جشخص جین د و ایا اجار
جوه

وابط اه ،ا ی و

ه بب های ااگیزشی جیشوو .بیکر پا نو-ساواج و یفاا
( )2009ایز بیا نرواد جدیریو اا،خا

2

زیافو افزای

ناااه

اه ااالنااا ی؛ افاازای

ناه

اشااب های پرخاشاگری افازای

ناااه

وا ش اساای ن ،اارل بیروااای اصااالح افااراو ا بااا نااا برو
ااخش ووی و اا ضای،ی گس،روه و

ایریب اا،خا

اشا جایوهاد ناب آجاواش آجاواههاای ایا
شاوناجی و اجیادوا ی؛

خوونا آجاادی و وااا آو ی؛
جسائولیو پاذیری و
و

ف،ااا ضااداه ،ا ی جااؤرر بااووه اسااو (و

بهاواچااا هی2009 4؛ لویااد5؛ 2005؛ نوالبول،ااا گااروو و
2

ناف

7

2000؛ یاا و وسای 2000؛ جوااهاا اسا،ی بر
1

ناااف

9

؛

و جلااوی ؛ 2009؛ پاسااا و جااو ویسااو و واا

.)2004

و جسئولیوپذیری اا

ویکرو قالایهیجاای ف،ا ی ایز با ایا فارا اساسای

شاااخبهااای بلااوع اااطفی اسااو نااب ن بااوو آ و برخاای

جطرح شده اسو نب ش اخو هیجاا و ف،اا باب ها

باط

اوهوااا جشهوو اسو (جوحد صالیی و حسی ی .)1392

وا اد و ایوه وفسیر افراو اا جوقعیاوهاای ااادگی و باروا

ی هویی اا،قاو جررضااب سراا
حق حسا

وهدید و بیاب واو

و باج اا آفای و بالهای ن ،رل بیروای و

ااساای اسو نب وخری

وابط

ا وباطاای ساال هیجااای و نااه

جشکالی ش اخ،ی و هیجاای آاها اق
نونیها ا شیباوا و ای،و

10

وا و( .آاادو ااوساام

 .)2011ش اخوهاای غیر قالاای و

دم وضوح و آگاهی ش اخ،ی اا اهبروهای ج طقی ج جر باب

واجل ااگیزشی جربوط بب پیشرفو ویصیلی ا بب وابال وا و؛

آشف،گی هاای هیجااای ایجااو اقاص و ا ایاابی اا خاوو و

وش های وروی سااههای جثبو ااگیزشی و هیجاای

ویگرا جیشوو و ای آشاف،گیهاا باباوباب خاوو فارو ا باب

ب ابرای

جسئلبای جه اسو (گالسار و جاجاا ی .)2001 3بار اساا

جشکالی ف،ا ی و ا وباطی جب،ال جیسااو (الایو

11

.)2001

ا،ای برخی ویگر اا پژوه ها ایز گازا ش شاده اساو ناب

ویکرو ف،ا و جاای قالایهیجاای وا ای آجواههاایی اساو

اخ،ال ها اابه جا یها ن بووها و اقایص و جهاا یهاای

نب باا ج بام ن ،ارل نا آجادی حال وعاا ا ساااگا ی و

و یی هیجا و فرای دهای ااگیزشی با طارو شاد اا هااا

ااسااگا ی هیجاای جروبط اسو نب اا نا نروهای جثبو ایا

ویگرا و وو ا هواای و بز گسالی جروبط اساو (گالسار

ایریب و اجی ب وربی،ی جیسو

2003؛ پی ،ریچ .)2000ژ

و ایریب قالای هیجاای ف،ا ی وأنید بب چگواگی برو فو

ایریب اا،خا

جیشوو (الیو  .)2005الیو

با ووهب بب وأنید بر جسئولیوپذیری اصول

اا فرای دهای ش اخ،ی هیجاای و ف،ا ی غیرج طقی با اس،فاوه

ویکارو

اا نااا برو ف ااو ج طقاای شااد اصااالح باو هااای ااااجعقول

واقمبی ااب و حواه وا ش اسی وربی،ی جیووااد بس،ر ج اسابی

هیجاااای و هااایگزی ی افکااا جعقااول وا و (الاایو 2010؛

ا وباط جؤرر؛ ااگیزش و ن ،رل و وای بب اوا یا
ا برای ایجاو وجا

آجوااده بابج یاو ااگیازش و و گیار

شد ویصیلی بب قصد پیشرفو برقرا ی شیوههای فعاال و
2. Baker, Parks-Savage & Rehfuss
4. Deb & Bhattacharjee
6. Collabolletta, Gordon & Kaufman
8. Monahan, Steinberg, Cauffman & Mulvey
10. Ando, Natsume, Kukihara, Shibata & Ito
12. Dryden

و اید

12

 .)2007پژوه های ویگری ایز گزا ش شده اسو

نب بیااگر ارربخشی ایریب قالایهیجاای ف،ا ی بر اس،ار
1. breggin
3. Mamary
5. Loyd
7. Ryan & Deci
9. Passaro, Moon, Wiest & Wong
11. Ellis
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ف،ا های بدنا نروی 1سااگا ی هیجاای 2افساروه خاویی
سالجو

وجی خشواو خااگی ناه

اضطرا

3

و افزای
4

زیافو اسو (بری،و شاها ابس وول و هانوبز 2012؛
وریپ و او و ج جاهو 5؛ 2007؛ آواجاب 2002؛ ووئیا و

جساا،ر2009 2؛ اح اادی 1312؛ پایااا

 1391و واوپااو

وونلیااوه و پ اهیشهری .)1391
ااای و جطالعب ل ی

آاجایشی با ن ،رل و اا،سا
پااژوه

وصااوفی اسو .بارای ااجام ایا

 20افاار اا باای واا ا آجااواا وو ه اول ج،وسااطب

بوشهر با اح،سا سا ( )17-12ه سایو (وخ،ار)
جدا
بب نا گرف،ب شد .اا،خا ا واب آجا ی و اا،سا و گروههاا
با وش وصاوفی ااجام شد و و وو گاروه آاجایشای و یا
گروه ن ،رل قرا گرف ،د 20 .واا آجوا و جوقعیو آاجایشای

لکروهای بهی بساای ه بابهاای

با آجواش برگرف،ب اا ایریب ف،ا و جاای قالاای هیجااای 20

جثبو ووضی و وبیی جاداخالی جاؤرر باا ا ائاب اهبروهاای

واا آجوا با جداخلب جب ،ی بر آجواههای ایریب واقعیوو جاای

هیجاای ااگیزشی اا ه لب اویدهایی اسو ناب جایوواااد بار

نا ب دی شد و ی

گروه  20افره ه بب اوا گاروه ن ،ارل

پیکره و یی هیجا و ااگیازش پیشارفو ویصایلی اررگاذا

بدو هرگواب جداخلب و ایار گرف،اب شاد .قبال اا آجاواش

باشد.

پی آاجو با پرسش اجب هاای شایسا،گی اه ،اا ی ااگیازش

و ای پژوه
اسو:

بب بر سی فرضیبهای ایر پرواخ،اب شاده

پیشرفو ویصیلی و وشوا ی و یی هیجااای اهارا گرویاد و
پو اا جداخلب پو آاجو و وو جاه بعاد اا جداخلاب آاجاو

وشوا ی و یای هیجااای

ال آجاد .ساپو باا اسا،فاوه اا آاجاو ویلیال

 .1برااجب آجواش ایریب اا،خا

ا اسبو بب گروه ن ،رل و پوآاجو و پیگیاری نااه

پیگیری بب

نووا یااو اا طریق ارمافزا  spssجو و ا ایابی قرا گرفو.

جیوهد.
ااگیاازش پیشاارفو

ابزارپژوهش 
و ای پژوه اا جقیا وشوا ی و و یی هیجاا گرواز و
وئ ر ( )2004اس،فاوه شده اسو و بب ولیل سا ج و ااجی

 .3برااجب آجواش ف،ا و جااای قالاایهیجااای وشاوا ی

ابعاو و یی هیجا اس،فاوه ایاوی و پژوه هاا وا و .اساخب

و یی هیجاای ا اسبو بب گروه ن ،رل و پاو آاجاو و
پیگیری ناه جیوهد.

اسو

 .2برااجااب آجواشاای ایریااب اا،خااا

ویصیلی ا اسبو بب گروه ن ،رل و پوآاجو و پیگیری
افرای

جیوهد.

 .4برااجااب آجااواش ف،ا و جاااای قالااایهیجاااای ااگیاازه
پیشرفو ویصیلی ا اسبو بب گروه ن ،رل و پوآاجاو
و پیگیری افرای

اهایی آ اا  32جاوه وشکیل شده و وا ای  2ایر جقیا

نب با و د اا :دم پذیرش پاساخهاای هیجااای جشاکل و
و گیر شد و ف،ا هدف د جشکل و جهاا نارو وکاااب
فقدا آگاهی هیجاای وس،رسی ججدو بب اهبروهاای و یای
هیجا و فقدا وضوح هیجاای .ا رهگذا ی ای پرسش اجب بب

جیوهد.

 .5برااجب آجواشای ایریاب اا،خاا

و جقایساب باا وش

ای صو ی اسو نب گس،ره پاسخها و جقیا

لیکاری قارا

ف،ا و جاای قالایهیجاای ااگیزش پیشرفو ویصایلی ا

جیگیرو .ی بب جع ای وقریباً هرگز ( 0وا  10و صاد) وو باب
جع ای گاهی اوقای ( 11وا  35و صد) سب بب جع ای ای ای اا

 .2برااجب آجواش ف،ا و جاای قالایهیجاای و جقایسب با

جواقم ( 32وا  25و صد) چها بب جع ای انثر اوقاای ( 22واا

و پوآاجو و پیگیری افزای

جیوهد.

وش ایریااب اا،خااا وشااوا ی و یاای هیجااا
پوآاجو و پیگیری ناه جیوهد.

او

روش 
روشپژوهش،ج معةآم رکونمونه
باا ووهب بب جاهیو و اهادا ایا پژوه جطالعب اا اااو
2. Emotional compatibility
4. Britton, Shahar, Szepsenwol & Jacobs
6. Dweck & Master

 90و صد) و پ

بب جع ای وقریباً ه یشب ( 91وا  100و صد)

اسو .جؤلفبها و سؤاالی جربوطب شاجل سؤاالی 21 12 11
 25 23و  29برای جؤلفب دم پذیرش پاساخهاای هیجااای
سؤاالی  22 20 11 13و  33برای جؤلفب وشوا ی و ااجام
ف،اا هدف ااد ساؤالهااای  27 24 19 14 3و  33باارای
جؤلفب وشوا ی و ن ،رل وکااب سؤالهای  17 10 1 2 2و
1. Dysfunction behaviors
3. Dysthymia
5. Trip, Vernon & McMAHON
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 34برای فقدا آگاهی هیجااای سؤال های 21 22 12 15

گرای

 35 31 30و  32برای جؤلفب وس،رسی جیدوو بب اهبروهای

شااهریطلاا ) هااد

و یی هیجاای و سؤالهای  7 5 4 1و  9برای جؤلفاب ادم
وضااوح هیجاااای و ایاار گرف،ااب شااده اسااو .ایا جقیااا

او ووس،ی) هد بیروای (وشاویق و هاایزه) .ا ارهگاذا ی
پرسش اجب ااگیزش پیشرفو ویصایلی بار وی یا جقیاا

و و یی هیجاای ا جای سا جد و

پ و هبای لیکری با با ای ناجالً جخالف  1 :جخالف  2 :اب

ساااااؤاالی  24 22 20 17 10 1 7 2 2 1و  34وا ای

جخااالف و اااب جااوافق  3 :جااوافق  4 :و ناااجالً جااوافق 5 :

اسو و ا ره باالور باب جع اای وشاوا ی

نلای و 1

ه بب های جخ،لف اخ،ال
ا ره گذا ی جعکو

بیش،ر و و یی هیجاای اسو .جقیا

ا ره نلی اا

وا ای ی

بب ووااایی (ااجام وکلیف واالش)

لکارو ( قاباو

اه ،ااا ی (وابساا،گی اه ،ااا ی

ا رهگذا ی جیشوو .ایر جقیا های آ با  4هد

هزئی بب ای قرا اسو :سؤاالی  1واا  12جرباوط باب

هد

ه م ا رای نلیب سؤاالی و ه ا ی  2ا ره جربوط باب ایار

جؤلفب گرای

بب نس

جقیا ها اسو .حد پایی ا ارای  32حاد ج،وساط ا ارای

خروه جقیا

ااجام وکلیاف و ساؤاالی  5واا  12جرباوط باب

 101و حد باالی ا رای  110اساو؛ ب اابرای پاو اا ای کاب

خروه جقیا

والش جایشاوو .ه ا ای ساؤاالی  12واا 23

اج،یااای جربوط باب  32باا ی ا باا یکادیگر ه ام ناروه
حداقل اج،یاا  32و حدانثر  110خواهد بوو .ا اره بای -72

جربوط بب جؤلفب گرای بب لکرو جیشوو نب سؤاالی  12وا
 17و ا وباط با قاباو و ساؤاالی  11واا  23شااجل خاروه

 32بیااگر وشوا ی و و یی هیجا و حد پایی اسو ا ره

جقیا

شهری طلبی اسو .سؤاالی  24وا  31جربوط بب جؤلفب

بی  72-101بیااگر وشوا ی و و یی هیجا و حد ج،وسط

گرای

اه ،ا ی اسو نب اا بی آ سؤالهای  24وا

اسو و ا ره باالور اا  101بیااگر وشوا ی و و یای هیجاا

 22و  27وا  31بب وروی

و حد باال اساو .بارای جثاال گویاب شا ا ه  1ایا جقیاا

اه ،ا ی و او ووس،ی اسو و و اهایو ساؤاالی  32واا 43

با ی اسو اا :احساساو بارای جا شافا

اساو ناب باا

با ای وقریباً هرگز گاهی اوقاای ای ای اا اوقاای بیشا،ر

بب هد

جربوط بب جؤلفب گرای

ووااایی اسو نب سؤاالی  1وا  4شاجل

شاجل خروه جقیا هاای وابسا،گی
بب هد

بیروای بووه نب سؤاالی 32

وا  32و ا وباط با وشویق (جع وی) و ساؤالهاای  37واا 43

اوقای و وقریباً ه یشب ه ا طو نب قبالً نر شد بار اساا

جربوط بب خروه جقیا

جقیا لیکری س جیده خواهد شد .وایای و پایاایی ا ارای
آاجو با اس،فاوه اا ویلیل اجلی و ضری ه سااای و واای

ش ا ه  1با ی اساو اا :ووساو وا م و ااجاام یا ناا
فرص،ی بب ج واوه شوو وا آ نا ا به،ر ااجاام وها ناب باا

باالی  0/93جطلاو
 .)2004هر ش

گازا ش شاده اساو (گرواز و وئ ار

ایر جقیا

باالی  0/10وا ااد .بار اساا

ای پرسش اجب آلفاای نرواباا
واوههاای حاصال اا گازا ش

زیزی جیراایی و ش و ( )1319ایز جیزا آلفاای نرواباا
ای پرسش اجب  0/93برآو و شده نب اشاااگر پایاایی ج اسا
برخو وا اسو .و ای پژوه

ببج یاو بر سای پایاایی اا

وش آلفای نروابا اس،فاوه شد نب بارای جقیاا
و یی هیجا  0/11بب وسو آجد.ژ

وشاوا ی

جقیا

هایزه (جاوی) اسو .برای جثال گویاب

لیکری نب قبالً نر گروید س جیده شد.
و پژوه

لای و جا ای راای ( )2005وایای ساااه و

جی،وایی ای پرسش اجب جو و وأیید قرا گرفو .آاهاا ضاری
آلفای نروابا

ا بارای اجال وکلیاف  0/27اجال واالش

 0/12قابو  0/74شهری طلبی  0/10وابسا،گی اه ،اا ی
 0/29او ووس،ی  0/71وشویق  0/11و هایزه  0/10گزا ش
ا وواد .بیراای ( )1314و ایارا پایاایی اساخب اولیاب ایا

پرسش ا اجب پیشاارفو ویصاایلی و سااال  1992ووسااط

پرسشاا اجب ا  0/70بااب وسااو آو و .و پژوهشاای براگاار
لیآباوی و ایلی ( )1393ایز پایایی اسخب اصالح شاده ایا

ج ای رای وهیب و و سال  2005برای گروه س ی اوهواااا و

پرسش اجب بب وش آلفای نروابا

ا  0/10گزا ش ا ووااد و

شد .ای پرسش اجب شاجل  43سؤال اسو ناب

وایی جی،وایی آ و حد جطلو

گازا ش نروااد .و ایا

هوااا ویرای
 4هد
هد

1

سط باالور ا جیس جد نب شاجل :ووااایی
اه ،ا ی و هد

سط باالور بب وو هاد

بیروای اسو .هر ی

لکارو

اا ای  4هد

پژوه

پایایی پرسش اجب با اس،فاوه اا ضری

آلفای نرواباا

 0/93بب وسو آجد.

هازئی وقسی جیشوو نب با و د اا
1. Inventory of school motivation
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دادهه
روشاجراوتحدیل 
پااو اا ااجااام اقااداجای قااااوای و نساا

ف،ا و جاای قالایهیجاای قرا گرفو و گروه آاجایشی ویگر
وأییدیااب اا اوا ه

آجااواشوپاارو ش و اخااذ جعرفاایااجااب باارای حضااو و

اا طریق  10هلسب  75وقیقب ای با اس،فاوه اا آجواههای ایریب
اا،خا نا ب دی شد .وعداو هلسای هف،بای  3هلساب بارای
هر گروه اهرا شد .و آغاا هر هلساب اهادا هلساب بارای

آجواشگاه های وو ه ج،وسطب ببج یو ا الم برگزا ی هلسای
آجااواش ایریااب اا،خااا و ف،ا و جاااای قالااایهیجاااای

واا آجواا ووضی واوه شد و پاو اا بیاث و فعالیاو بار

اطال یب ای جب ای بار ا االم شارایط و ایار گرف،اب شاده و

وی جوضو هلسب وکالیفی باب وااا آجاواا بارای حفا

جد سب اص

شد و سپو اا بی آ هاا  20افار (بار اساا

هدول ا داو وصاوفی) بب وا ا واب آجا ی اا،خا

شاد .باا

ووهب بب و ایر گرف ،افو آاجووای و ایر انثر پژوهشگرا
نب  15افر ا برای هر گروه ج اس جیواا د و ای پژوه
گااروه بااب وعااداو  20افاار جطلااو

و گیری آاا با جی،وای هلسای ا ائب گروید و و هلسب بعد
اب،دا جطل

هلسب قبل و وکالیف آ جرو شد .بعاد اا پایاا

هلسای جداخلب با برااجب های آجواشی جو و ایار و آخاری
هلسب اا هر وو گروه آاجای

و گاروه ن ،ارل باا ه ااه گی

اسااو .پااو اا ا ااال

ااجام شاده پاو آاجاو باا اسا،فاوه اا پرسشا اجب ااگیازش

ه اه گیهای الام باب  2گاروه  20افاره جداخلاب جب ،ای بار

پیشرفو ویصیلی و وشوا ی و یی هیجاای نب ی با قبل اا
آجواش بب وا پی آاجو و هلسب اول اهرا گرویده باوو

آجواه های ایریب اا،خا گالسر و ایریاب الایو و ویکارو
ف،ا و جاای قالایهیجااای بارای هار گاروه  10هلساب 75
وقیقب ای هف،ب ای وو با و یی گروید و ی

گاروه باب اوا

پو اا آجواش باب اوا پاوآاجاو ااجاام شاد .ه ا ای
ببج یو بر سی وأریرای بل دجدیور برااجب جداخلب پرسش اجب

گروه ن ،رل بدو هرگواب جداخلب و ایار گرف،اب شاد .اب،ادا

ااگیزش پیشرفو ویصیلی و وشوا ی و و یی هیجا وو جاه

پاای آاجااو بااا پرسش ا اجب ااگیاازش پیشاارفو ویصاایلی و

پو اا پایا وو ه آاجو پیگیری و جو و وو گروه آاجایشای

وشوا ی و یی هیجا برای وو گروه آاجاای و یا گاروه
ن ،رل اهرا و سپو یا گاروه آاجاای ویاو جداخلاب 10

و گروه ن ،رل نب و ای جدی هیچگواب جداخلابای و یافاو
اکرو اهرا شد.

هلساااااب آجواشااااای  75وقیقااااابای باااااا ایریاااااب
جوسات
اول
دو
سو
چهار
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

جدول  .1ساختار جوسات آموزشی واقعیتدرمانی
محتوای کوی جوسات
ارتباط اولیه ،بیان اهداف و مقررات جوسه و آشنایی فراگیران با چهارچوب لناصیر انگیزشیی و هیجیانی رویکیرد
واقعیتدرمانی مبتنی بر نظریه انتخاب
آشناسازی با نیازهای اساسی و اصول سالمت ارتباطات اجتمالی ،رفتارهای مؤثر و غیر مؤثر از نظر واقعیت درمانی
و تکویف منزل
بررسی تکویف منزل ،آشنا کردن فراگیران با نیازهای انگیزشی و نقش آن در روابط اجتمالی ،پیشیرفت تحصییوی و
مدیریت هیجانات و تکویف منزل
بررسی تکویف منزل ،آشنا ساختن فراگیران با روش های کنترل درونی انگیزش بر اساس نظریه سیبرنتیک و کیارکرد
آن در روابط انسانی و تکویف منزل
بررسی تکویف منزل ،آشنا ساختن فراگیران با رفتارهای رشدی مؤثر و رفتارهای نامؤثر بازگشتنی ،الگو لنصر کنترل
و مراحل بازگشتنی معطوف به شکست و تکویف منزل
بررسی تکویف منزل ،آشنایی با اشارات صریح ییا ضیمنی تماییل بیه انتخیاب هیای میؤثر ،رفتارهیای جسیورانه،
خودگویههای مؤثر و همخوان با نظریه انتخاب و تکویف منزل
بررسی تکویف منزل ،آشنایی با ویژگی های نیازهای انگیزشی از قبیل خنثی بودن ،شدت و قدرت ،همپوشی ،تناقض
متقابل ،سوسوه مراتبی و غیرقابلانکار بودن و تکویف منزل
بررسی تکویف منزل ،آشنایی با خواستههای دنیای کیفی ،نحوه تحققپذیری واقعبینانه و غیرواقعبینانه ،اولویتبنیدی
خواستهها ،قابلتغییر بودن تصاویر موجود در دنیای کیفی و تکویف منزل
بررسی تکویف منزل ،آشنایی با ارتباط خواسته ها و ادراکات با دنیای بیرون برای اقیدا همدالنیه ،اصیول اساسیی
احساس ،تفکر و رفتار ،آموزش دوراندیشی در تصمیمهای بینفردی و اجتمالی و تکویف منزل
بررسی تکویف منزل ،آشنایی با انواع خودارزیابی ،استاندارد خودارزیابی از سیستم باورها ،خودارزیابی از بازخورد
دیگران با استفاده از استعاره ،روایت و داستان ،مرور و جمع بندی نهایی ،اجرای پس آزمون ،هماهنیگ سیازی زمیان
آزمون پیگیری و تکویف منزل
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بس،ب آجواشی حاوی جداخلب آجواشای جب ،ای بار ایریاب

پو اا بر سی ایریب ف،ا و جاای قالای هیجاای و فرای د

( )2011ایریاب

ف اااو آجواشااای ایریاااب

اا،خا

گالسار (2010الاف) و وببولادی

اا،خااا

 ABCالااایو ( )2004ن،اااا

اا جوسسااب باای ال للاای واقعیااوو جاااای و چااا ی

آجواشی ایریب اا،خا

و جد سب (صاحبی  )1395طراحای

قالای هیجااای ااطفی (و ایاد و ای یاا وره اة ههاایاا
اجااافآبااااوی  )1319و جج و اااب اه اااای ساااریم

شده اسو نب اا طریاق جشاو ی نا ش اساااب باا گروهای اا

ف،ا و جاای قالایهیجاای (ای یا و و اید وره ب ح یدپو

اساوید ج،خصص و اجر وا ش اسی و جشاو ه جو و بااابی ی

 )1311اهرای آجواههاای ایریاب و  10هلساب  75وقیقابای

و وأیید قرا گرف،ب و پاو اا جطالعاب وایای و وأییاد و 10

طراحی و با اظها ایر نا ش اسااب گروهی اا اساوید جب ای بار

هلسب  75وقیقب ای ا ائب شد ساخ،ا آجواشی برگرف،ب اا ج ابم

وأیید و اهرای وعیی

وایی با طرح آاجایشی بب قارا هادول

فوق ببطو جخ،صر و هدول ( )1آجده اسو.

( )2ا ائب گروید.

جدول  .2ساختار جوسات آموزشی رفتاردرمانیلقالنیهیجانی
جوسات

محتوای کوی جوسات

اول

ارتباط اولیه ،بیان اصول و قوانین جوسات ،آشناسازی اجمالی با چهارچوب نظریه لقالنیهیجانیرفتاری ،اصیول و
اهداف آن

دو

ارائه مطالب در رابطه با ناراحتی شخصی ،تغییر و معناشناسی لمومی ،ارائه نظریه  ،ABCباورهای معقول (خودیار)
و تکویف منزل

سو

ارائه توضیحاتی در مورد تحریف شناختی ،خطاهای شناختی ،انواع تحریفهای شناختی (تحریفهای شیناختی 13
گانه) و تکالیف منزل

چهار

بحث و گفتوگو در مورد تکویف منزل ،آشنایی با فنون زیر سؤال بردن کارکردی ،تجربی ،منطقی و فوسفی در زمینه
باورهای هیجانی و تکویف منزل

پنجم

بررسی تکالیف و پاسخ به سؤاالت ،آشنایی با نحوههای مقابوه ای ،الگوبرداری ،ارجاع دادن با استفاده از زیر سیؤال
بردن قاطعانه ،مرجع ساختن شخصیت داستانی و تحویل سود و زیان و تمرین منزل

ششم

بررسی تکالیف و پاسخ به سؤاالت ،آشنایی با فنون هیجانی/تجربی ،آموزش تجسیم لقالنیی ،نجواهیای مقابویهای
هیجانی ،نقش بازی کردن ،نقش بازی کردن وارونه ،شوخی و تکویف منزل

هفتم

بررسی تکالیف و پاسخ به سؤاالت ،آشنایی با خودتعویم پذیری نامشروط ،دگرپیذیری نامشیروط ،الگیوی پیذیرش
نامشروط ،ترغیب ،تمرینهای رویارویی ،توقف و بازبینی ،چهارچوب مجدد و تمرین منزل

هشتم

بررسی تکالیف و پاسخ به سؤاالت ،آشنایی با تقویت مجازاتهای رفتاری ،تقوییتهیای رفتیاری ،مجیازاتهیای
رفتاری ،تمرین شر ستیزی و تمرین منزل

نهم

بررسی تکالیف و پاسخ به سؤاالت ،آشنایی با مهارتهای فنون تناقضیی و حساسییتزداییی زنیده ،مهیارتهیای
بینفردی ،ماندن در وضعیتهای دشوار و تکویف منزل

دهم

بررسی تکالیف و پاسخ به سؤاالت ،آشنایی با پیشگیری از بازگشت ،لمل به باورهیای معقیول ،لیادت کیردن بیه
مداخالت جدید ،مقاومت در برابر باورهای نامعقول ،مرور و جمعبندی ،اجیرای پیسآزمیون و همیاهنگی آزمیون
پیگیری و تکالیف منزل
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ی فتهه ژ
باابج یااو پاسااخگویی بااب فرضاایای پااژوه

اا ویلیاال

نووا یااو چ دج،ریره اس،فاوه شد .با ووهب بب جقدا آاجو ام
بانو ( )Box's M =31/03 F=4/91 sig=0/001ج،ریرهاای
وابساا،ب فاارا برابااری جاااوریوهااای نووا یااااو ا وأییااد

وا یااو و ج،ریر ااگیازش پیشارفو ویصایلی

(sig=0/11

 )F=0/21و و ج،ریاار وشااوا ی و یاای هیجااا

(sig=0/21

 )F=1/31و اشااد ا،ااای ویلیاال نووا یااااو چ اادج،ریره
(جااکوا) و هداول  1اشا واوه شده اسو.

ا ین د .ا،ای آاجو لو اشا واو نب فرا براباری خطاای
جدول  .1مقایسه بین گروههای آزمایش و کنترل از لحاظ انگیزش پیشرفت تحصیوی و دشواری تنظیم هیجان
خطای

سطح

استاندارد

معنیداری

لقالنی هیجانی

21/70

2/80

0/001

کنترل

36/00

2/82

0/001

کنترل

10/70

2/77

0/001

لقالنی هیجانی

17/35

3/50

0/001

کنترل

31/58

3/52

0/001

کنترل

10/20

3/05

0/001

لقالنی هیجانی

15/97

2/66

0/001

کنترل

-12/71

2/68

0/001

کنترل

-28/68

2/63

0/001

لقالنی هیجانی

13/50

3/08

0/001

کنترل

-10/67

3/51

0/001

کنترل

-28/17

3/00

0/001

تفاوت میانگینها

نظریه انتخاب

پسآزمون
انگیزش

لقالنی هیجانی

پیشرفت
تحصیوی

نظریه انتخاب

پیگیری

لقالنی هیجانی
نظریه انتخاب

پسآزمون

لقالنی هیجانی
دشواری تنظیم
هیجان

نظریه انتخاب

پیگیری

لقالنی هیجانی

آاجاو  LSDا

و یی هیجا وأییاد جایگاروو .و وو جرحلاب پاوآاجاو و

هدول  1جقایسب بی گروهها بار اساا

اشا جیوهد و وو جرحلب پوآاجو و پیگیاری بای وش
ایریب اا،خا و ن ،رل ااگیازش پیشارفو ویصایلی وفااوی

پیگیری بی وش ف،ا و جاای قالایهیجاای و ن ،رل وفاوی
جع یوا وهوو وا و ()P = 0/001؛ ب ابرای فرضیب سوم جب ای

جع یوا وهوو وا و ()P = 0/001؛ ب ابرای فرضیب اول جب ای

ااگیازش

بر وأریر آجواش ایریب اا،خا

بر افزای

بر آجواش ف،ا و جاای قالایهیجااای بار افازای

ااگیازش پیشارفو

پیشرفو ویصیلی وأیید جی گروو .و وو جرحلب پو آاجاو و

ویصیلی وأیید جیگروو .و وو جرحلب پو آاجاو و پیگیاری

پیگیااری باای

وش ف،ا و جاااای قالااایهیجاااای و ن ،اارل

بی وش ایریب اا،خاا و ن ،ارل وشاوا ی و یای هیجاا
وفاوی جع ی وا وهاوو وا و ()P = 0/001؛ ب اابرای فرضایب

وشااوا ی و یاای هیجااا وفاااوی جع اایوا وهااوو وا و
()P= 0/001؛ ب ابرای فرضیب چهاا جب ای بار واأریر آجاواش

ووم جب ی بر وأریر آجواش ایریب اا،خا

بر نااه

وشاوا ی

ف،ا و جاای قالای هیجاای بر ناه

وشوا ی و یای هیجاا
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وأیید جیگروو .و وو جرحلب پوآاجو و پیگیری بای
ایریب اا،خا

وش

پیگیاااااااری بااااااای

و ف،ا و جاای قالای هیجاای اا لیا افازای

وش ایریاااااااب اا،خاااااااا

ف،ا و جاای قالای هیجاای اا لیا نااه

ااگیزش پیشرفو وفاوی جع ی وا وهاوو وا و ()P = 0/001؛
ب ابرای فرضیب پ ج جب ی بر وأریر بیشا،ر ایریاب اا،خاا و

وشاوا ی و یای

هیجا وفاوی جع ای وا وهاوو وا و ()P = 0/001؛ ب اابرای
فرضیب شش جب ی بر وأریر بیش،ر ایریب اا،خا و جقایساب باا

جقایساب باا وش ف،ا و جااای قالااایهیجااای بار ااگیاازش
پیشرفو ویصیلی وأیید جیگروو .و وو جرحلب پو آاجاو و

و

وش ف،ا و جاای قالایهیجاای بر نااه

وشاوا ی و یای

هیجا وأیید جیگروو.

جدول  .2میانگینهای تعدیلشده انگیزش پیشرفت تحصیوی و دشواری تنظیم هیجان
میانگین

پیشرفت تحصیوی
پسآزمون
تنظیم هیجان

پیشرفت تحصیوی
پیگیری
تنظیم هیجان

خطای
استاندارد

گروه نظریه انتخاب

178/38

1/98

گروه لقالنی هیجانی

156/60

1/96

گروه کنترل

101/90

1/67

گروه نظریه انتخاب

83/59

1/88

گروه لقالنی هیجانی

67/62

1/86

گروه کنترل

96/30

1/87

گروه نظریه انتخاب

176/16

2/08

گروه لقالنی هیجانی

158/81

2/05

گروه کنترل

100/58

2/06

گروه نظریه انتخاب

83/58

2/07

گروه لقالنی هیجانی

70/08

2/03

گروه کنترل

98/25

2/05

هدول  2جیااگی های وعدیلشاده ا اشاا جایوهاد و
جرحلااب پااوآاجااو و پیگیااری بیشاا،ری جیااااگی ااگیاازش

واا ا آجااواا گااروه آاجااای افاازای وهااد .ه ا اای و
پوآاجاو اا ایار ااگیازش پیشارفو ویصایلی اسابو باب

بووه اساو.

لکرو به،ری اشا واواد؛ ب ابرای اهرای برااجاب

پیشرفو ویصیلی جربوط بب گروه ایریب اا،خا

پی آاجو

و جرحلاااب پاااوآاجاااو و پیگیاااری گاااروه ف،اااا -

جب ،ی بر آجواههاای ایریاب اا،خاا

و جاای قالایهیجاای وا ای ن ،ری جیااگی اسو.

پیشرفو ویصیلی شده اسو .و واقم پژوهشگرا و حاواه
ااگیزش و پیشرفو ویصیلی جع،قداد ناب و وو ه اوهاواای

ونتیجهگیرک

بحث
و ای پژوه ا،ای حاصل اا بر سی فرضیبهاا گویاای آ

واش ،ااگیزه پیشرفو ویصیلی اا اه یو ایااوی برخاو وا

اسو ناب فرضایب اول وأییاد شاد و برااجاب آجواشای ایریاب
اا،خااا

جاایووااااد ااگیاازش پیشاارفو ویصاایلی ا و

با اث بهباوو ااگیازش

اسااو و برااجااب یاازی باارای آجااواش جهااا یهااایی نااب بااب
وواا دی اوهوااا بب ج یو افزای
ن

ن د وو هد

ااگیزه پیشرفو ویصیلی

ده ا وابال جین د )1( :ووسعب قد ی
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جسئولیو پاذیری ااگیازش و واای اولویاو ب ادی

و ا،یجب ای فرضیب وأییاد گرویاد و باا گازا ش نوالبول،اا و

اا،خا

ایااها و خووو یی ی ااگیزشی برای برااجب یزی نوواهجادی و

ه کااا ا ( )2000جب اای باار اراار جثبااو آجااواش ایریااب

بل دجدی ویصیلی ( )2افزای ووااایی و ن ،رل هاد هاای
اا،خابی ویصیلی بابگواابای ناب خواسا،بهاای نووااهجادی

واقعیو و جاای بر ناه پرخاشگری واا آجواا ه خاواای
وا و .بر اسا جفروضای واقعیوو جاای جیووا گفو :پیواد

بل دجادی

اطفی بب ه راه ا ایابی ف،ا اا حیث و ساو یاا ااو ساو

پش،یباای ا اید و فرای د پیشرفو ویصیلی ا پش،یباای ا ایاد

بوو واو ی نرو و جاو و ف،ا هاای خاوو خاوون ،رلی

ببصو ی جؤرر باا آی ادهاگاری ب،واااد اا اهادا
(گالسر 2010؛ وببولدی

ووهب جثبو ااجشروط باب ویگارا و ووهاب ناافی باب شاق

.)2001

بسیا ی اا پژوه ها اشا واوه اسو نب برااجاب آجاواش
جب ،ی بر آجواههای ایریب اا،خا

ویکرو واقعیوو جااای

و

با ث ا وقا وواا دیهای جروبط با ااگیزش پیشرفو ویصیلی
ویداوهای جخاطرهآجیز و جسیر پیشارفو

جیشوو و اا وقو

ویصاایلی اوهوااااا جاایناهااد (گالساار  2007پاسااا و و
ه کا ا  .)2004و ه ی ابطب ایار گالسار (2010الاف)
بیا نروه نب آجواش وپارو ش باب اوا

اجال فاراه سااا

و اید و فم ایااهاای ا وبااطی جایوواااد اوهواااا
جدیریو بهی اب هیجاااای ن ا

او

ن اد (گالسار 2010الاف

صاااحبی  .)1395اا ه اای ج یاار آجااواش حرفاابای ایاا
جها ی ها بب واا آجواا و جدا

بر ناه

وشوا یهاای

و یی هیجا وأریر وا و .با ووهب بب شواهد جوهاوو و اجی اب
وهوو وشاوا یهاای و یای هیجااای و اوهواااا وهیاب و
طراحی نا گاههای آجواشی با جضاجی ا وباطگیاری صایی

شاارایط ااگیزشاای اا طریااق آجااواش اصااول وجرباای ایریااب

با خوو و ویگرا و اجا و گیری اطفی و هیجاای اا ه لب

بب واا آجاواا جایوواااد جاؤرر واقام شاوو .ایجااو

جایبایساو

اا،خا

جها یهایی اسو نب بب ایر جی سد و جادا

ااگیازش پیشاارفو ویصایلی و ا وقااا آ باا و گیاار ساااخ،

پر ا ور شوو .یاف،بهای حاصل اا بر سی فرضیب سوم بیااگر

اوهوااا با جفاهی و جؤلفب های سیس ،وجربی ایریب اا،خا

آ اسااااو نااااب هلسااااای آجااااواش بااااا برااجااااب

(اا،خااا

خواساا،بهااا

اال ناارو بااب آاهااا ا اشاایابی و

ف،ا و جاای قالایهیجاای بر ااگیزش پیشرفو ویصیلی وأریر

طرح یزی) جی وواااد و حاواه ااگیزشای و هیجااای اقا

واشو .ه ا ی وفاوی جع یوا بی گاروه آجاواش ویاده و

ح ااای،ی و جواههاابای واشاا،ب باشااد (گالساار 2010الااف؛
صاحبی  .)1395ه ا ی با بهارهج ادی اا برااجاب آجواشای

گروه ن ،رل بدو جداخلب جشاهده گرویاد؛ ب اابرای فرضایب
جاااذنو وأییاااد شاااد .و ایااا اجی اااب وش اصااالی

جایواوا قالا هاای

ف،ا و جاای قالایهیجاای بب حداقل ساااد اسا،داللهاای

و جاادگی آجوخ،ب شاده ا و اوهواااا و ها شکساو و

غیرج طقی واا آجواا و آشا ا سااخ ،آاهاا باا شایوههاای

ا ج،وهااب اهبروهااایی ناارو نااب ووااااایی و

ا ایابی بهبوو و پیشارفو ویصایلی اساو .آجاواش

برگرف،ب اا چاا چو
واا ا آجااواا

ایریاب اا،خاا

خوون ،رلی ا جالک جوفقیوهای خوی

قرا وه د؛ ب اابرای

با ووهب بب آجواه های واقعیوو جاای آگاه ا وو واا آجواا

ج اس

بااش اسی وسیم قاید غیرج طقی و اصالح آ سب هد

جه

ویصیلی ا وابال جین د ناب باا ی اساو اا .1 :ناسا ،اا

اا ه بس،بهای ااگیزش پیشارفو ویصایلی (ساه ااگیازش

اضااطرا

و وای هد گزی ی و او اک جثباو وواااایی) اجاری اساسای

ا  ،اوبب افو و قد ی وی ل ااجالی ای  .3اط ی ا اسبو بب

اسو .ا،ای ای فرضیب با پاژوه هاای و و بهاواچاا هی
( )2009جب ی بر وأریر آجواش واقعیوو جاای بر افزای جیزا

بهبوو و پیشرفو خوی (الایو  .)2004باب ایار جای ساد
آش ایی واا آجواا با ساخ،ا قاید نا آجد و جقابل قایاد

اه ااالنااا ی ویصاایلی

اانا آجااد و ا ایااابی نااا نروی ویااداوهای ویصاایلی بااا

واا آجواا ه خواای وا و .ا،ای ویلیل فرضیب ووم گویاای

جالکهای ج طقای و وجربای اا پیاجادهای نژناا ویصایلی

جیوواااد وشاوا ی

ف،ا و جاااای قالااایهیجاااای

اازیافااو وااشااجویا و ناااه

آ اسو نب آجواش برااجب ایریب اا،خا
و یی هیجا

ا ناه

وهد و بای گاروه آاجاای

و گاروه

ن ،رل وفاوی جع یوا جشاهده گروید و ا ره وشوا ی و یای
هیجاای و پوآاجو اسبو بب پی آاجو ناه

اشاا واو.

و سااراا

خااوو و خصااوجو بااب ویگاارا .2

جاایناهااد .اا ه لااب ف ااو

شرطیساای وقویو پاذیری و ولقای پاذیری اساو ناب باب
اصااالح باو هااای ا ااجعقول جخاار
پیشرفو ویصیلی واا آجواا ن

و بااوا اااده ااگیاازش
جین د (الایو .)2002
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ه ا ای آجااواش وفساایر و پااروااش ج طقاای چااال هااای

اا،خا

ویصیلی و ناا برو اهبروهاای شا اخ،ی و ااطفی ج اسا

پیشرفو ویصیلی و ودوی برااجب آجواشی برای ا وقای ای

با ث بهی بساای ااگیزش پیشارفو ویصایلی وااا آجاواا
جیشوو .ا،ای ای فرضیب با یاف،بهای حاصل اا ویقیق واوپو

سااه اسابو باب ف،ا و جااای قالاای هیجااای اولویاو وا و
 .)2012و بر ساای پیشاای ب پااژوه ا،ااای
(وببولاادی

و ه کا ا ( )1391جب ی بر وأریر جداخلب با جشااو ه گروهای
بب شیوه ف،ا و جاای قالایهیجااای بار نااه
افزای

و

اضاطرا

زیافو واا آجواا ه خواای وا و .فرضیب چها م
ایاااز وأییاااد شاااد و آجاااواش برااجاااب

ایااا پاااژوه

ف،ا و جاای قالایهیجاای بر ناه

وشوا ی و یی هیجااای

با وأنید بر آجواههای جروبط باا جؤلفابهاای ااگیازش

جطالعااای لویااد ( )2005وببولاادی

( )2010بری،ااو و

ه کا ا ( )2012اجای ( )1393و اخعی ( )1393بب وروی
باار ا ضااای ایااهااای اساساای

گویاای وااأریر ایریااب اا،خااا

واا آجواا خوونا آجدی واا آو ی و شااوناجی باوو .و
اهایو بر سی فرضیب شش ای پاژوه

وأریر واشو و جشاهده گروید نب گروه آجواش ویده و گاروه

اشاا واو آجاواش

ف،ا و جاای قالایهیجاای و جقایسب با ایریب اا،خا

با اث

بیش،ر وشوا ی و یی هیجاای جیشاوو .باا ایاو باب

بدو جداخلب با ه وفاوی جع یوا وا اد .ا،ای ایا فرضایب

ناه

باااا گااازا ش جطالعاااب آواجاااب ( )2002ناااب اشاااا واو
ف،ا و جاای قالایهیجاای بر افزای سااگا ی هیجاای وأریر

یاف،بهای ویگر ای جطالعاب و حیطاب ارربخشای آجاواههاای
ف،ا و جاای قالای هیجاای جای واوا اظهاا واشاو ناا نرو

جثبو وا و ه خوا اسو .با ووهب بب یاف،ابهاای ویگار ایا

جااداخالی جب ،اای باار ایا ایریااب (ف ااو ایاار سااؤال باارو

جطالعاااااب و حیطاااااب ارربخشااااای آجاااااواههاااااای

نااا نروی وجرباای و ج طقاای باو هااای ااااجعقول هیجاااای

ف،ا و جاای قالای هیجاای جای واوا اظهاا واشاو ناا نرو

ش اسایی ویریف های ش اخ،ی و جها یهای هیجاای/وجربی)

جااداخالی جب ،اای باار ایا ایریااب (ف ااو ایاار سااؤال باارو

جی ووااد اررای ن بوو آجواش جربوط بب جدیریو هیجااای ا

نااا نروی وجرباای و ج طقاای باو هااای ااااجعقول هیجاااای

هبرا ن د و بب نااه

وشاوا ی و و یای هیجااای بیشا،ر

ش اسایی ویریف های ش اخ،ی و جها یهای هیجاای/وجربی)

ا اید.ژ

ن

جی ووااد اررای ن بوو آجواش جربوط بب جدیریو هیجااای ا

حال با ووهب باب یاف،اب هاای باب وساو آجاده و وبیای

هبرا ن د و بب نااه وشاوا ی و و یای هیجااای ن ا
ا اید .خوووعلی پاذیری و ویگرپاذیری ااجشاروط اا طریاق

ارربخشی آجواه های وو ایریب نر شده جیووا بب چ د اک،اب
اشاااا ه نااارو :اخساااو ای کاااب واشااا ،ن ،ااارل و واااای

ا ائب آجواش وجس

قالای الگوبروا ی و اق

باای نارو

بب وا سایر ف و وجربی ویکرو ف،ا و جاای قالایهیجاای
قل داو جی شوو نب و قال
وااهای ا و با

فاوقبرااجابهاا و جادا

افاق

اقداجای پیشگیرااب و اصالحطلبااب و اجی ب

و یی هیجااای فاراه جای ساااو (آیزاا

1

 2013و الایو

 .)2004شواهد گزا ش شده اا ویلیل فرضیب پ ج ه اشا
واو آجواش برااجب اا،خا

جسئولیو پذیری واقم اگری اسبو بب سط وواااایی قاد ی
اا،خا

بدو ووسل افراطی بب واجال بیرواای بااگشاو اا

شکسو و ا ایابی ججدو
بقا آااوی احسا

لکرو و

اسا،ای فام ایااهاای

وعلق و شق وفری و جع ویو بب جثاباب

ااگیزه هایی برای هدایو ف،ا

ل نروه و وابس،ب بب فره

خاااااات ایساااااو .ه ا ااااای جداخلاااااب برااجاااااب

و جقایسب با آجواش ف،ا و جااای

ف،ا و جاای قالای هیجااای االوه بار اررگاذا ی بار حاواه

قالایهیجاای بر ااگیزش پیشرفو ویصیلی اررگذا ور اسو.
بب ایر جی سد و ای جطالعاب جی،اوای آجواشای حاصال اا

ااگیزشی جوه ناه وشوا ی های هیجاای (و اجی بهاای
پاسخهای هیجاای ف،ا هدف د جها وکااب آگاهی هیجاای

با وأنید بر وقویو اا،خاا هاای واقعیاواگار

وضوح هیجاای و اهبروهای و یی هیجاا ) شاده اساو .اا

ههوگیری باا جوضام ن ،ارل و واای جهاا ی بااگشاو اا

اج،یااای ویژه پژوه

حاضر اوآو ی و اجی ب طراحی برااجب

شکسو جسئولیوپذیری بب های افراط و اس اوهای بیرواای

آجاااااواش جب ،ااااای بااااار وو ایریاااااب اا،خاااااا

ایریب اا،خا

ببج یو برااجب یزیهای آجواشی نا آجدور اساو .و ه ای
اس،اا یااف،بهای پاژوه

ه حاانی اا آ اسو ناب ایریاب

و

ف،ا و جاای قالایهیجااای و حاواه بهی ابسااای ااگیازش
ویصیااالی و اهباروهااای هیجاااااای اسااو .اا ه لااب
1. Eysenck
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جیدوویو های ای پژوه

دم اس،فاوه اا آاجاووای جاذنر

جیدوو بوو ا واب باب وو ه اول ج،وساطب و ه ا ای

ادم

نا برو ابزا اادااهگیری ج ،و ور ببج یو ه مآو ی اطال ای
گساا،روهواار اسااو .پیش ا هاو جاایشااوو و جطالعااای بعاادی
ارربخشاای ایا وو ویکاارو و حااواههااای ویگاار وربی،اای و
خووگزا شی برای بر سی ورییرای

بهرهگیری اا ابزا س ج

آاجووای ها و ه م آو ی اطال اای اسا،فاوه شاوو .ه ا ای
برااجب یازا نا ش اساا آجاواش وپارو ش و وا ش اساا
وربی،ی جداخالی برخاس،ب اا ای
برااجبهای ووسعببخ

ویکروها ا و اولویوهای

وربی،ی و نلیب وو ههاای ویصایلی و

ه سیو جخ،لط سااه لیا ا ای د.

و ایاااااد و و ای یاااااا م .)2010(.گاااااامهاااااای و جاااااا
قالایهیجاای ف،ا ی .وره ب اجیر ههاایا اجفآباوی 1319
جشهد :ااشر فراااگیزش

صاحبی لی وئو ی اا،خا

و جد سب  1395چاپ ووم ااشار

سایب سخ
زیزی ؛ جیراایی ا و ش و ج .)1319( .بر سی ابطب وی ال

آشف،گی و و یی هیجاای باا جیازا وابسا،گی وااشاجویا باب
سیگا پایگاه اطال ای ل ی ههااو وااشاگاهی -11 )13(1
11
گالسر و .)2012( .چا ی وئو ی اا،خا  .وره اب لای صااحبی
( )1394چاپ هاوید او.
جوحد م؛ صالیی ا؛ و حسی ی م .)1392( .ججلب هاجعابش اسای
نا بروی (.79-91 )49

سپ سگزارک 
بدی وسیلب اا جسائولی جی،ارم آجاواشوپارو ش جادیر و
جعاو وو ه ج،وسطب و جد سب وخ،رااب فراااگا شهر بوشهر
و واا آجوااای نب و هلسای طوالای ای پاژوه

شارنو

ا وواد قد واای جیشوو.
من بع 
اح دی سید اح د .)1312( .جباای و اصول اه ایی و جشااو ه.
وهرا  :اا،شا ای س و.
بیراای م .)1314( .جطالعب ااگیزش واا آجاواا ج،وساطب اسا،ا
فا و واجل ه بس،ب با آ  .فصل اجب جطالعای وا ش اخ،ی
وااشگاه الزهرا (.50-72 .1 )5
براگر ؛ لای آبااوی

و ایلای م .)1393( .جقایساب ارربخشای

طراحی آجواشی جب ،ی بر الگوی گاایاب و ویا

و ن،اا ی بار

یاوگیری یاوآو ی و ااگیزش پیشرفو ویصیلی .اادیشابهاای
اوی وربی،ای وااشاکده لاوموربی،ای و وا ش اسای وااشاگاه
الزهرا .11 -97 )1(10
 .)1391( .ارربخشی آجواش گروهای قالاای ااطفی
پایا
ف،ا ی بر ناه خشواو خااگی و وااشجویا جارو ج،أهال
وااشگاه آااو شهرس،ا گاسا ا ا ایب وااشکده لوموربی،ی و
وا ش اسی جرووشو.
واوپو ق؛ وونلی ااوه ج و پ ااهی شاهری م .)1391( .ارربخشای
آجواش های قالای هیجاای بب شیوة گروهی بر ازیافاو و

اضطرا واا آجواا ویزهوش پسر .جرنز ویقیقاای ووساعب
اه ،ا ی و ا وقای سالجو گ اباو .1-1 )1(2

جوسوی اصال ج .)1311( .ارربخشای واقعیاوو جااای باب شایوه
گروهی بر جسئولیوپاذیری و ازیافاو وااشاجویا وخ،ار
جرنااز وربیااو جعل ا خدیجااب اهاارا ( ) اهااواا .پایااا ااج اة
نا ش اسی ا شد جشاو ه واحد لوم و ویقیقای خواس،ا .

اجااای  .)1393( .بر ساای ارربخشاای واقعیااوو جاااای بااار
خوونا آجدی و وا آو ی واا آجواا وخ،ر جقطم وبیرسا،ا
شهر جشهد .وااشگاه پیامااو وهارا وااشاکده لاومااسااای
نا ش اسی ا شد.

اخعی  .)1393( .ارربخشی ولفیقی گروهو جاایش اخ،ی ف،ا ی و
واقعیو و جاای بر اجید شاوناجی و احسا گ اه وخ،را طلبب
وااشگاه فرووسی جشهد .وااشکده لوم وربی،ی و وا ش اسای
(.)421
ای یاااا م و و ایاااد و .)2009(.جج و اااب اه اااای ساااریم
ف،ا و جاااای قالااایهیجاااای .وره ااب حساا ح یاادپو
 1311وهرا  :اشر ا ه د
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