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Abstract 
Teaching emotion-oriented strategies has been 

considered in solving learners’ problems. The aim of 

the present study is to investigate the effectiveness of 
teaching emotion-oriented strategies on academic self-

efficacy and academic adjustment of boys in high 

schools in Rafsanjan. The research method was 
applied in view of the purpose. It is a quasi-

experimental study with a pretest and a posttest with 

an experimental group and a control group. The 
statistical population of this study includes all first-

year male high school students in Rafsanjan who were 

studying in the 2018-2019 academic year. According 
to the nature of the study, the sample size was 30 male 

students who were selected by multi-stage cluster 

random sampling and randomly divided into two 
groups of 15. Both before and after the training 

process, both groups answered the Academic 

Adjustment Questionnaire (AAQ) and Morgan-Jinks 
Student Efficacy Scale (MJSES). The data were 

analyzed using statistical methods such as frequency, 

mean, standard deviation, and analysis of covariance. 
The results showed that teaching emotion-oriented 

strategies had a significant effect on academic 

adjustment and academic self-efficacy of male high 
school students at the level of P <0.01. According to 

the results of the study, teaching emotion-oriented 

processing strategies, because it emphasizes both 
cognitive and emotional factors, affects students’ self-

efficacy and academic adjustment. 
Keywords: Emotion-Oriented Strategies, Academic 
Self-Efficacy, Academic Adjustment. 

 دهیچک

ایآمژژش را ا د ا ژژرایاث دخشژژایپژژهش حاضر ژژ ادژژرا ژژ  اد   ژژا
ایلیتحصژژایشا ژژر رر ایلیتحصژژایدژژ ادشارر آمژژ اامژژ ا اجژژر ی 

آمش ا اپس امقطعامتش طهااش ةااشلاشه ا فسنجر اانجرماشژ  ااااانح
طژ  ااانیا ژت.ا چننژااایا ت.ا شراپهش حاد ا رسا   ارژر د اا

دژرااا مژش اآاپژ اا،آ مژش ااحیا تارهاا اآ اا اپژاایشیآ مراچهیپهش حان
آمژش ا اااشژرم ااانژحااایشارشا اا تفرا اش .اجرمعةاآمژر ااحیر ش اآ مر

نف اا ژتااا1250پس امقطعامتش طةااش ةااشلاشه ا فسنجر ادهاتع ااا
دشانژ .اضجژ اااا یمشغشلادهاتحصژاا1397-1398ایلیرهاا ا رلاتحص

ایتصژرافاای یژاراآمش اپس اا ژتارژهادژها شرانچشنژهااااااانحا30نچشنها
ا15دژهااشارژ ش اااایصژش  اتصژرافاااشادهانتخرباایااهچن م ضلایاادششه

ر ش اقد اشادع اا اآمش رادژهااشاپ  شژنرمةاااا2ش ن .ا  اا یتقساینف 
ا(MJSES)ایلیتحصژژایشادشارر آمژژ ا(AAQ)ایلیتحصژژای ژژر رر 

ا،یمرننژ اف اشانژااایآمژر اای ژراا ژرادژراا ژتفرا اا ا شرااااپر خاااان .اااا 
افژاا اااا انژ مااا ژتفرا ادراان ریرشا ا یانح ا اا ترن ا ااشاتحلان،یرنگیم

SPSSآمش رااا  ،اینشر اما رارفتهیش .اا یشاتحلاهیتجاا22نسخةاا
ایلیتحصایشادشارر آم ایلیتحصاید ا ر رر ام ا اجر ی ای ا د ا ر
معنژراا ااا یتژثثاا>01/0Pآمش ا اپس ااش ةااشلامتش طهاا ا ژط ااااانح

اپژژ اا رایآمژژش را ا د ا ژژراقیژژتحقای ژژرارفتژژهیاا ا.اد ا ژژرسا
ایجژرنایشا ژ اعشامژ ا ااایا اآنجرارها  اد اعشام اشنردتام ا اجر ی 

آمش ا ااث رژاا ااااانحایلیتحصایشا ر رر ایاا ا،اد ادشارر آم ا یتثر
اا ت.
امژ ا ،ااجژر ای ای ا د ا را،یلیتحصایدشارر آم ا:یدیکل یها واژه

ا.یلیتحصای ر رر 

ا ا ی،ا فسنجر ،ااای اآ اااا المشاض ا فسنجر ،ااانشگرا،یعچشمایشنر اا ش ا شا ایرر شنر  *
ا ا یر مر ،ااار ،یاانشگر اف  نگا،یفر  ار یر ش ا در اشااادار ،یا تراا**
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 مقدمه
اانسرنیاةی  مراشامنردعاینت ادا گاشانیت امه اجرمعه،ات قیاشا ش امنظش ادهادشاااانحاشاعل ادراآمش ا ااانح
ایش فتپا ت. رادرنشاا اشات دیتاشاتعلی انظرماتشجهامش ااا ر یمسرئ ااا ایکیاتحصیلیامشفقیتا. ستن 

ارسبا،م   هاا ایتمشفقا.ا تاآمش شیانظرما ریایردیا  اا امه ای راشردصاا اف اری ا ا1یلیتحص

ایناارسبا.ششاایماشرم ا اایستی اشای فتر ا-یاجتچرعا،یعرطفا،یشنردتا ش اادعرااا امنر بای راتج ده
درش ااااشتهای ر ا  نششتای تثثانشجشانر اشارشارر اةین آاشاضرلای ن راد اتشان ایمام   هاا ا راتج ده

ا(.2020ا، میآاشای ر )
ای رااغ غهاا ایکی چننیناا.آی ادهاشچر امیااف ااا ن ریاا ام اض مؤث ت ینااا ایکیاتحصیلیااش ا 

امشاجهاآمش شیانظرم ا ر رر ی،ا(.2013ا)ا تیند گ،ا تاام   هاا اآمش ا ااانحانر ر رر انها فتر  ریادره
اشاتچریال ا یجرنر ،ادری اآ ادها  ی  اد ایاشاا تادی شنیانیر  ریاد آش ا اد ایا فتر  را چر نگیامستلام
اا رانگ ر ای ر رر ا(.2007ا،یت اک) اا تا2تحصیلیای ر رر ا ر رر ی،ای راجندهاا ایکیا.ااااتغیی  ا
امجچشعهایمعنرادهاشادشا ایتت داشاتعلی اپهش شگ ا ام نظ ااجتچرعی-ی شانای ر رر اادعرااا ایکیایلیتحص

اادهارهاا تایی راشارنح اشام   هایطش اادرا چر نگاشامش ش ایپر خاتراششاایماآمرا اف ااآ رچک
امیاا ا(.2020ایگیش ، شا اشاینرج شتای ش،ررااشا)پر امش،ا ا اا ائه،ادشا  ایمایشاا ایطمحاآ ارها رییایتفعرل

اضرر ایاجتچرعای ردتر  راشا راا دشا تاانتظر ا ،ایط،محایط،ش اادراف ااانطدرقامق ا ادهایلیتحصای ر رر 
ادهت ادشاایلیتحصایطمحادرارهایآمش انااانحا،ا  ایمانشر ا راپهش حااا ا.ایدستگاآمش شگر ایطمحاد 

ا ر رر یا(.2009ایشلی،اشایشاینمهایلیرس،)ااااشتا ندشا ایانایدهت ایلیتحصاعچلک اا، ششنایما ر رر 
ای راپر خاتحصیلیامحیطاتغیی ا اد اد اا اف اارهاآی ایماشجشاادها مرنیام   هاا اآمش ا ااانحاتحصیلی
ا)اااشتهای یپااانعطر اشاا  انشر ادشااا اآ ادرامنر ب اشاش ا آمااانحاتجر با(.2007ا یت اک،درش 
اا اف ات ای ا تثثایناایطش رلادهادرش .اااشتهااشا ش اد ایمنفاشامثدتای ا تثثاتشان ایمام   هادرای ر رر 
اا ایر یدسا.یرد ایمارست رای  اجتچرعایراپسن اجرمعهای فتر  رادهاشاا تام   هاا ایمعچشلای فتر  ر
آنجرااترا،ششن ایمامضط بای ن را دکاشایشخصای،اجتچرعایلی،تحصای راچرلحادراد دش ااا اآمش ا ااانح
ارنن ایمای اپاانتظر ا اشایلیتحصاعراا ادرای ر رر ادهایشاف ایر نادرالت ارالسادها فتناید اایضتاره

ا(.2017انت،اشایا تشپنسکا شف  ،ا)  پشن ک،
اتحصیلیا ر رر یادها  ی  اد ای اشاالاامر ر ا ااد آش ا اد ایااعچرلیاانجرمایراری ی،اد ایاانگیا ،
ا.ا تامه ادسیر ااجتچرعیامحیطاا ارلیا  ریتاشاتحصیلیاا  ا اا اشاقعیاا کاااشتناتحصیلی،انیر  ری

اة شتادهاش شااقص اشاانگیا ا، رامهر  اقدلی،اآمش شیاتجر بامرنن ا،آمش ا ااانحاف ایا ریایهریشاار 
اشادششرین ایااتج دهاایجراادهاشادرش ا چر نگام   هامحیطاتحصیلی-آمش شیاش ایطاشاالاامر ادراتحصیلی،

                                                 
1. academic achievement 

2. academic adjustmen 
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ام   ه،امحیطادهاش شااا اپ اف ایاار اامرایرد ،ایماا تقراتحصیلیاعچلک ااشا ر رر یاششا،امنج ام نظ 
اادشا تهادرامشجشااتحصیلیاش ایطارن ااضسرسایراددین ا شا شدها ریحاییتشانراا اف ات االاامر ادرا اادشا اش ر

اعچلک اارر حامرنن اعشا  یاد اعالش ارهاششاایماایجراااشاا امنفیاایاهتج دان ا ا،ادشانیا  ااشات جیحر 
ا(.2019ا شجیهر تش،اشیدشش،ا)مر انتر،اششاامنج انیااتحصی ات کادهاا تامچکنا  دش اری،اشاتحصیلی

ا1دشارر آم یارن ،ایماایفرامهچیانقحاآمش ا ااانحاتحصیلیاپیش فتاا ارهاشخصیتیاعشام اا ایکی

ادهشاا(2009اررپ ا ،اا انق ا)دهاا تاش  امط  ا(2001)ادن ش ااآلد  ااجتچرعیایشنردتامکتباا ارهاا ت
ادیشت یاتالراتحصیلیاشظریفاشاتکرلیفاانجرماا ادشارر آم ااف ااا.ا تا ن ریاا ا ر رر یاتشانرییامعنری

ا(.2014ا ش نترل،اشادرت ار شلی،ا)ش ن  درچ،ااا ن ادهت یاتحصیلیاپیش فتا دباد یناشاا ن ایماد جاده

ادشاای رامهر  اشاتشانرییةاا در اف اری ا ادرش امعنریادهاشادشارر آم یاادعرااا ایکیا2تحصیلیادشارر آم ی

ایاصغ ا) راا اا تاتکرلیفاآ اانجرماا اپ اف ااا  یردیاشام   هاا اتحصیلیاا  ا اشاشظریفاانجرماد ای
ادراآمش ا ااانحااا ن .ادشارر آم یای یراشک اا امهچیانقحامحیطاشا فتر اف ا،اتعرم ا.(1394ای ی،جاااش

ادهاا نتیجهاشاا ن ارر حا ااتحصی امحیطاا انرشیای راا ت ساتشانن ایمارهااا ن ادرش ادرالادشارر آم ی
ةارنن ادینیاپیحاض شایاترادشارر آم یادرش  ریا(.2014اا تشیلچن،اشا)پیرنترارنن ایمادیشت یااعتچراادشا
ا ی اا تامطلشباشک ادها فتر  اچهااا اارهایی رامهر  اشااانحادراآمش ااانحارنن ایمامشخصادرش  را؛

ااضسرسادراف اااا چننینا(.1398اف  رای،اشاآ نگ یا یر  ،ا)ریهر ،اا  اانجرماتشان ایمارر  ریی
انسدتا چر ادهاشششن اامشاجهامیارچت یاآ یبدرااتحصی ،اشا ن ریا ایاا ت ساش ایطاا ادرالایرر آم دشا

ا(.2009ا)ررپ ا ،ااا ن ارچت یاا ط ابااجتچرعیاا تدرطر اا اشدیشت یاااشتهااتحصیلیاقیتمشفاشاعچلک ا
اشا راییتشانرادهاتشجهادراشااا ن اف ایای راتفرش ادشارر آم ی،اا ادشاا فتر اشاتفک انشعاد ا رساآمش ا ااانح

ارنن ایماعچ امتفرش اشخصیا ریایستگیشر اشا)اشررکااا ااتفرش ا راآ اا اتحصیلیاعچلک ااا نتیجه؛
ا(.2020ارر فی ،

ای یرر رادهاف،یتکرلاانجرماا ایپرفشر اشارششحادرا اادشاای تثثارهادهاایناالی ایدشارر آم ایدرش  ر
اشغ اشا شتهانحیراا، رایاششا ادراییر شی شاا ای ا یپرا،یا ا رمر ادشاا،یف اشنردتاشایشنردتای ا د ا ر

اا ا(.2014اا تشیلچن،اشا)پیرنتراششاایماشچ ا ایلیتحصامشفقیتاد مؤث اای یمتغا،رن امیارر ر ا رایناامرنن اش
ادپ اا ن ایراری یادهادتشانن امستق اصش  ادهارهادشارر آم ااف اااپ ش رااطالعر اعص  اانتقرلاا ات امه ،

احیافااا دبانیااشادینن ایمااششا ت ا اارر  ر شافیتکرلا،فی عایدشارر آم ایاا اااف اااا ت.ااطالعر 
امشک افیتکرلادهایکیناااشاآ امحا دبایقشایدشارر آم ایدرش  راا مقرد ،ا.ششاایماآنر اا اا ت س

ادر رلی،اشالیپارر پینسکی،ا)القرم ی،ادرش ااف اااش فتیپاید اایقشاةرنن اینیداحیپاتشان ایمانیدنرد اا؛ششاایم
ا(.2020

                                                 
1. self- efficacy 

2. academic self-efficacy 
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اشادشارر آم یاشیهریاا ا چننیناتن . ساپای ایبآ شااگ پ درشا،م   هامحیطاا انر ر رر اآمش ا ااانح

اشا راا ت سادرامقردلهاا ا راآ اپرییناتشانرییادیرنگ ارهااا ن انررر آم ایعچلک اا یجرنیاعشام ارنت ل
اآمش ا ااانحاتحصیلیا ر رر یا(.2019اپیچر ،اشاجعف ی)اا تایف ااا ش اشاف ایایندا شادطاا ا ر رر ی

ادرالت یا طش اا اتحصیلیادشارر آم یاا ارهایآمش انااانحا. اااا ادطهاآنر اتحصیلیادشارر آم یادر
اافاایحاشاایجراا دباایگ ا ،ادرا ثمؤاا تدرطاد ق ا یامهر  ا.اا ن ادیشت یاتحصیلیا ر رر یا،د دش اا ن 

اتکلیفاتشان امیارهاری اایماشک اآمش ااانحاا ااطچینر ااینادشارر آم یاافاایحادراشاششاایمادشارر آم ی
اانجرماا  ؛ااآمش شیامحیطاا امحشلهافشظریاش اشاا  امیانشر ادشااا ادیشت یاپشتکر اشاتالرادنرد این ا

اا نتیجهششاایمانرامی یااچر ارچت  ا ر رر ایاارشنهادهاشاااشتادشا  ام   هامحیطادهایت امثدتانگ را؛
ا.(2020رر ش،اشامهری ا ،االهر د ی،اآدشا،ر اا)ادشا  اعچ 

اط اضیاآمش ا ااانحاتحصیلیا ر رر یاشاتحصیلیادشارر آم یاافاایحاد ایامختلفیای را شراام ش  

اشااا اایراری یاف این اا یافعرلانقحاف اری اآ اد ا رسارهاا تا1م ا ایجر  اآمش را راآ اا ایکیارهاش  

ا ریایش شا دا رام ادلهااینی اتثثادیرنگ ا رارفتهیا(.2009ادشنش،اشا)جرجاا تاعچ اشاتج دهاتشلی ،اضرلاا  چیشها
اآمش ا ااانحاا اتحصیلیا ر رر یاشادشارر آم یاافاایحااف اا،ا شانیا المتیاا تقرا شانی،افشر ادرامقردله

اا اا ت.اا تشا ا2ض رتاشاپشیرییااص اد ام ا ا یجر اآمش را(.1397اپش ،اق ماشاصراقیاآدرای،ا) نگیاا ت

ا(.2018ادیرلیستشک،اشا)جرن اری اایماق ا ی اتثثاتحتایراری ن رر اا تدرطر اشاشخصیتاتجر ب،،ا شرااین
اتحلی ا یجر ،اتنظی ادراشرن اامیاتغیی ا یجرنیای راشا  اط  ا،آمش ا ااانحا یجرنر اا اتغیی ادر چننینا
اتحصیلیاعچلک ااشاانگیاراد ی اتثثادر راایجر  ایرد .ایماافاایحاشنردتیامنردعاشا رافعرلیتااج ایااطالعر ،

ان رسی،انش ش یاشادیجر یاف  انهاا،ا)مه یا نششایماری یاتصچی اشاقضرش اضرفظه،اتشجه،اافاایحامشجب
ا(.1395

اد ش اتشجه،ار ا ارنت لامرنن ااج اییای رارنحاد دیادهاتشجهادرا یجرنیاپ اا را ش  ا فتر ن اا 
اامیاصش  ا...شا ییرای تصچامهر  انرمطلشب، ا  ری ردترانرمنر ب،اشنردتیاپ اا راشجشااةنتیجاا ری ا.
ارچت ا ر رر یایتنهرا اشااجتچرعیاتعرمال ارر حادهارهاششاایماایجراانررر آم ا یجرنی،ااطالعر اپ اا ر
ا،ششااا ائهامنر دیاآمش را ردتر اار ا(.2016ارر  یر،اش اجشاشارر اریشلا  نش،ا)شاالساششاامیامنج 

اانگیاا ط اشاتحصیلیادشارر آم یاافاایح اآمش ا ااانحاا اتحصیلیا ی ر ررامیاا اافاایحاشاا شنیة

اعنشا ادهامعل ارنن .ا چکر یایک یگ ادرادری امعل اشاآمش ااانحا   ااینادها  ی  اد ایاافترا.ادشا  ااتفرق
اشاانگیاااید ماآمش شیاتکرلیفادهت اانجرماد ایا ااآمش ااانحةاعالقاانگیاشی،افضریاشجشاآش ا ادهادرایلگ تسه

اشاآتیکااریکی،ا یچن،ا)آلتشنسشی،اا  ایمانشر ادشااا ادیشت یالیتحصیا ر رر یاآمش ااانحاا نتیجه
ا(.2010ارشرچن،

                                                 
1. emotion-oriented teaching 

2. principle of dynamism and motion 
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ام اجعر انش  ااد آش اایر  ریناشاا انرکاتجر باد ا رسای ا پراتغیی ا ام ا ،ایجر  اآمش شیا شراا 
ادست ا ،رننایمایگاینجرا اامثدتای ج اتجر باشاتچ راادشااین نردششرااضسر ر اد ارهای مرناافت .ایمااتفرق
اف ضا شر،انشعاایناا ا.(2016اارنشلی،اشاررلیا امشن ،ا)ش  لتی،ایرد ایمادهدشااعچلک ااشایحافاااا مر اد ای
اا اینرتشانانتیجهاااشادشاااضسر ر اا کاا ااشایتشاننرادهام دشطااغلبام اجعامشکال ارهاا تاینااد 

ا.درش اا انرکااضسر ر اةتج داا اف اایانتشالی انرادهاتشان ایماین چننا.ا تامنر بای راپر خاا تخ اج
ا.ا تادشااپ ش رانیر من ادر ادرش ،ا ااااشتهاق ا ر فتناا انرکااضسر ر امع ضاا اپترنسی اف ااار ایضت

ادهدشاا اادشاای ن رایفیترایقیتطدادهانر ر رر ااضسر ر ای تد ادراف اری اصش  ادهادیچر ارهاا تایناا   
ا(.2019اا چیت،اشا ریی اایااش نین،اشا اتشلینر ،اشیا ،ددخش ا)

اپش ،اق ماشاصراقیاآدرای،ا) نگیاآمش ا ااانحاتحصیلیا ر رر یاافاایحامشجبام ا ا یجر ای راآمش ر
(ا2015؛ادرئش،ا2019؛اجعف یاشاپیچر ،ا2019؛امش ال ا شا یگااشاپ  امر مشل،ا2020ارر فی ،اشااشررکا؛1397

ا ام   ه اا  اافاایحادشارر آم یاتحصیلی ا)تچنرییایمش ااششا اش اماشر ف  ا شف  ،ا2019ی  ایی، ا  پشن ک، ؛
ا(.2017؛اانگلیح،الی،اجش اشار شس،ا2017یاشانت،اسکیا تشپن
ارر راده ا راد نرمهی ی اپ اا ر ا ا د ا ری اآمش ر اشاایجر  ی ام ا س اا  ااع  اآمش شی ام ارا اا  م ا 

اا رااانشگر  اا  االی ، ا چین اده اا ت؛ ارچت  ام اتب ا  را رلده اادی  ا ش ای اش اتحشل اده اا چیت  ش  
ا ر رر یا ااآمش ا ااانحدشارر آم یاش اپ  اایطمحا  اش اا تا)مش ال ا شا یگا  ریاآمش شیاافاایحایرفته

(.ادرا1397پش ،ااآدرای،اصراقیاشاق ما؛ا نگی1395نهاا،اف  ادیجر یاشانش ش یان رسی،اا؛امه ی2019مر مشل،ا
شااآمش شیامحیطاا ا ر رر ید ااآ ی اتثثاشا شانیاشاجسچیا المتیناتثماا ا یجر امه انقحادهاتشجه

انر ر رر یاا فتر یامشکال درالدشا ا اآمش انااانحاا ش اا عیفادشارر آم ییاره اش رچدشااا چننیناا ن 
ا ر رر یاشاتحصیلیادشارر آم یاد م ا اا یجر ا ا د ا ریاآمش رتحقیقر اانجرماش  اا ا مینهااث دخشیا

اپهش حاضمرارشش اا اتحصیلی اد ادشارر آم یاار  ادرا   اد   یاترثی اآمش را ا د ا ریا یجر ، م ا 
اةااشلاشه ا فسنجر اانجرماش .اش ةامتش طآمش ا اپس امقطعااتحصیلیاشا ر رر یاتحصیلیااانح

 روش
 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری،ة جامع

ادراآ مش اپ -آ مش اپیحانشعاا اشاآ مریشیانیچها، راااا ار اآش یانظ اا ،ارر د ایا   انظ اا اپهش حااین
اشه ااشلةااش امتش طهامقطعاپس اآمش ا ااانحاضر  ةامطرلعاآمر یةاجرمعادشا.ارشا ار ش اشاآ مریحار ش 

ادشا.انف ا1250ا راآ اتع اااشادشان اتحصی ادهامشغشلا1397-1398اتحصیلیا رلاا ارها تاا فسنجر 
ااش اةمتش طامقطعاپس اآمش ا ااانحاا انف ا295اادت ا اشار جسیاج شلامدنریاد ا فسنجر اشه ااشلة

اپر خاتحصیلیا ر رر یاشاتحصیلیادشارر آم یای راپ  شنرمهادها رلا17اترا15ا نیاةاامنادرا1مش رر 

                                                 
1. krejcie and morgan 
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اااشتن ا اافشقةاپ  شنرمااشا  اا انچ ا ارچت ینارهایآمش ااانحا30اتع اا،اینااا اااان . انچشنهاعنشا اده،
اد ایاپهش حادهاش شاامعیر  ریاش ن .اتقسی انف یا15ار ش ااشادهاتصرافیاصش  ادهاشاانتخرب
اشهنیا)مجی ی،ا(1956)ا یش ا ششیاآ مش ارچکادهادرالت (اشا90)امتش طا ششده اااشتنارنن رر اش رت
مدنریاا)د ادرنشاا اا آم امیاا اد ا رسامتش طااقتصرای-اجتچرعیاش عیتا(،1394امدر ره،اضقیقیاشاییالق

ادشا.اتحصیلیا ر رر یاشادشارر آم یاا ایینپرانچ ا ارسبا چننیناشام   ه(اا اال ینشاشغ اا تعالم
ادشا.اااا  امشرش  انظ اشادرلینیةامصرضداد ا رساپاشکیا شا اادتالال اااشتنامطرلعهاا اد شجامعیر  ری

 سنجش ابزار
 (AAQ) 1تحصیلی سازگاری ةنامشپرس

ااپ  شنرمهااین ار ا.اط اضیاآمش ا ااانحاتحصیلیا ر رر یامیاا ا  یردیااد ایا1976ا رلاا ا2رال ک ا

ا،3ةانچ امشافق ا،4ةانچ امشافق اررمالًاا ایااا جهچهر الیک  اطیفاصش  ادهارهااا اارشیها15امارش امقیرس
ةانچ ا  چهاشاا تا60اترا15ادینامقیرسانچ ا ةااامناششا.ایماا  یردیا1ةانچ امخرلف اررمالًاشا2ةانچ امخرلف 

ا15شاا14،ا12،ا8،ا6،ا5،ا4،ا2ا ریایهرشاا ت.ادرالت اتحصیلیا ر رر یامعنریاده،ادرش ادیشت اشانیآ مارلی
ادهارال ک)اش اراا رامطلشبانیااآ ا شاییاشا95/0امقیرساپریرییاششن .ایمایراا انچ  امعکشساصش  اده

اط یقاا ا شندرخراآلفریا  یبا(1397)ایص شقاپهش حانتریجاای ا اا ا.(1984ا،3  یرکاشادیک اا انق 

ااااانشر اعرملیاتحلی ا شرادرا ر  ا شاییاشاش اراا را85/0اا شنیا چسرنی اد ایاKMOاشردص،
اآلفریا  یباشاپریرییامیاا ،اضر  اپهش حاا ا(.1397ا)ص شقی،ادشاا77/0اد اد ا رارشیهادستگیا  امرت ی 
اآم .اا تادها86/0اپ  شنرمه،ااینار شندرخ

 4(MJSES) لییتحص خودکارآمدیة پرسشنام

اشا ؤالا30اا ایاامقیرسااینا .ن ردتا1997ا رلاا امش رر اشاجینک اااتحصیلیادشارر آم یةاپ  شنرم
اا تادهاآ امقیرساد ا ا هاجچعاا اپ  شنرمهارلیةانچ ا.ا تارششحاشادرفتاا تع اا،اقیرسماد ا ا ه
اا ت.ااش  اتنظی «امخرلف اررمالً»اترا«مشافق اررمالً»اا الیک  یاااا جهچهر اطیفایکاا اپ  شنرمهاآی .ایم

امقیرسار اد ایاشا66/0ارششحا،70/0ادرفتا،78/0اا تع ااا ریایرسمقاد ا اد ایار شندرخاآلفریا  یب
ا(.1999امش رر ،اشا)جینکیی اش اتثاعرملیاتحلی اط یقاا اآ ا شاییا چننیناش .اضرص ا82/0

                                                 
1. Academic Adjustment Questionnaire (AAQ) 

2. Clark 

3. Baker & Siryk 

4. Morgan-Jinks Student Efficacy Scale (MJSES) 



 369                                  دهمدواز ، سال4پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

 مدار هیجان راهبردهای آموزش پروتکل

ا.ر ان اط اضیا2004ا رلاا ار یند گاشارلچناشاتسش ،االیش ، ااام ا ا یجر اا د ا ری اآمش راپ شتک 
اتقسی ارشا ار ش ةانف ا15اشاآ مریحار ش ةانف ا15ار ش ااشادهااف ااانچشنه،اانتخرباا ادع ،اپهش حاایناا 

ارشنها یچا رشاار ش امقرد اا اشار فتن اق ا ام ا ایجر  ا ا د ا ریاآمش راتحتاآ مریحار ش اش ن .
ةادالصاااان .اپر خاپهش حةاپ  شنرمااشادهاآمش راا ادع اشاقد ارشا اشاآ مریحای رار ش ا.ن اشتن اآمش شی
ا  یبا(.2004ا چکر ا ،اشا)الیش اا تآم  اا1اج شلاا ام ا ا یجر اپ اا را ا د ا ریاآمش راجلسر 
اد ایا81/0ات تیبادها را ی مقیرساشا87/0امقیرسار اد ایاضر  اپهش حاا اپ  شنرمهااینار شندرخاآلفری

اآم .اا تادهارششحاد ایا88/0اشادرفتاد ایا91/0اا تع اا،

 یآموزش یها سرفصل .1 جدول

 محتوا هدف جلسه
اید ناشایجرنی ا،یفک ای رانشرنها یتش ا،یآمش شا شرانیقشاناشاگ یک یادرار ش ااف اااییآشنرار ش اییآشنرااشل

اید ناشایجرنی ا،یفک اینیدر دافنش انیتچ اشااف اااا اهیاشلای راجر ی ایمع فا،ییشنر راجر ی اییشنر رااشم

ارالما یتثثاشنردتا شم
اییدر نچراقیط اا اایانگادرط  اییتررشرافنایمع فاآ .اا امچرنعتاریاجر ی اد ش اا ارالما یتثثا یتش 

اآمش راتحتااف ااای ن راا اآش اجر ی ای راصحنهاا ایکی

اچهر م
ا شادطاییشنر ر
اید نای راپ اا ر
ایجرنی اشایشنردت

اةجندانشرن  اقیط اا ایدرلایصن لافنانیتچ ا،یجرنی اشایشنردتاید نای راپ اا رةا ادطا یتش 
ادرای ر رر اید اا یدراآمش ااانحارهایفیتکرلاانجرما.یدرلایصن لای شاف ااتیشخصایجرنی اشای ر رر 

ا.ا  اانجرمام   هاطیمحاشامعلچر ااش تر ،

ای شنیداشایا شنای راتج دهابیتق اد ایارالما یتصحاشا راشاژ ایجرنی اینیگایجرادهارچکاجر ی اینیگایجراج پن

اشش 
ایردیا  اییتشانر

اجر ی امج ا
ام   هاا اضضش اا ادع اشانیضاقد ،اید ناعالئ اشاافکر ااضسر ر ،امج اایردیا  

ا فت 
اینیدر آف اییتشانر

ایجرنی امسرئ 
ایلیتحصای ر رر ای رانشرنهدر ةاا ااعضراةاشنف اةمکرلچاشایجرنی امسرئ اینیدر آف اشانقحایدر انیتچ 

ا شت 
اشایدن اجچع
اآ مش اپ 

اعچلک ااحیافاااةنی ماا ااف ااایدشارر آم اشای ر رر اجر ،ی ااا یماید   اشایآمش شاةاش ایدن اجچع
اآ مش اپ ایاج ااآنر ،انرتچرمااضسر ر ار یداشایلیتحص

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش
اا تفرا ادرارشا یرن اتحلی اشاا ترن ا ااانح ا امیرنگین،اف اشانی،امرنن اآمر یا ریا شراا اا تفرا ادرا راااا 
 ش .اتحلی اشاتجایها22ةانسخاSPSSاافاا ان ماا 

 ها یافته
انمونه شناختی جمعیت توصیف (الف
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 نمونه شناختی جمعیت توصیف .2 جدول

 جنسیت اعضا تعداد گروه

اآ مریح
ارشا 

ا15
ا15

اپس 
اپس 

ا30ار 

ااشاا اتصرافیاصش  ادهارهادشاا فسنجر اشه ااشلةااش ةامتش طامقطعاپس اآمش ااانحا30اشرم انچشنه
ا.ش ن اتقسی ارشا اشاآ مریحانف  ا15ار ش 

 ها شاخص توصیف (ب
اآمر اشاا ترن ا ا(اانح ا اشامیرنگین)اتشصیفیاآمر ای راشردصارچکادهاشا ط ااشاا ا راااا اتشصیف

ا.ر فتاصش  اا تندرطی

 ی توصیفی متغیرهای پژوهشها شاخص. 3 جدول

 معیار انحراف میانگین گروه مرحله متغیرها

اتحصیلیا ر رر ی

اآ مش اپیح
اآ مریح
ارشا 

ا55/28
ا79/29

ا74/3
ا66/3

اآ مش اپ 
اآ مریح
ارشا 

ا82/51
ا85/29

ا12/4
ا94/3

اتحصیلیادشارر آم ی

ا آ مشاپیح
اآ مریح
ارشا 

ا15/87
ا12/88

ا04/6
ا37/6

اآ مش اپ 
اآ مریح
ارشا 

ا87/112
ا29/87

ا88/7
ا61/6

ا ر شاا اشانرچیاارنت لار ش اا اآ مش اپ اشاآ مش احیپاتفرش امتغی  رادیشت ةا ا درا،3اج شلاسد ا ر
ا ر رر یاآ مش ،ا ا تاا تقریامسی اا ا ااتغیی اتیاآ مریحار ش اایگ ادیر ادهاا ت.اشچگی ت چاآ مریح
ا.ا  ایمانشر ارنت لار ش ادرامقریسهاا اتحصیلیادشارر آم یاشاتحصیلی

 نرمال آزمون ج(
ا چگنیاد   ید ایاا چننین.اش اا تفرا ا1شیلکاشرپی شاآ مش اا ا راااا اتش یعادشا ان مرلاد   یمنظش ااده

 ا ت.آم  اا3اج شلاا ارهاش ا تفرا اا2لشیناآ مش اا ا رایرن شا 

 

                                                 
1. Shapiro-Wilk Test 

2. Leven 
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 تحصیلی خودکارآمدی بر مدار هیجان راهبردهای آموزش اثربخشی کوواریانس تحلیل یها فرض شیپ نتایج .4 جدول
 تحصیلی سازگاری و

 ها یهفرض آزمون د(
امعنراا ا>05/0p ط ااا اآ مش اپ اشاآ مش اپیحةام ضلاا اشیلکاشرپی شاآ مش انتریجا،4اج شلد ا رسا

انشر ا3اج شلاا الشیناآ مش ندشا امعنراا ا چننینا ت. راااا ان مرلاتش یعادشا ان مرلاا اضرریارهانش 
ادری ارششا یرن اتحلی ااج ایاا اقد اا ت.اش  ا عریتا رایرن شا ا چگنیاف ضاپیحا  اامی

اششاا عریتارششا یرن اانجرمای راف ضاپیح اد   یادری ارششا یرن اتحلی اا اقد ارهامش ا رییاا ایکی.
ا ادهاایناصش  اا ر  یش ا چگنیاشجشاششا، ا ندرشامشا یار ش ااشا  ا ر  یش ادطشطارها ت؛ ةانتیج.
اا ت.آم  اا5اج شلاا اتحقیقااینا ر  یش ا چگنیاد   ی

 تحصیلی خودکارآمدی و تحصیلی سازگاری متغیرهای در رگرسیون ضرایب همگنی فرض پیش آزمون .5 جدول

 منبع متغیرها
 مجموع

 مجذورات
 آزادی ةدرج

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداری

اتحصیلیا ر رر ی

اآ مش اپیح
اآ مریشیای راش ر 
اآ مش احیپاشار ش اتعرم 

ادطر

ا18/19
ا15/24
ا18/18
ا97/809

ا1
ا1
ا1
ا57

ا18/19
ا15/24
ا18/18
ا21/14

ا34/1
ا07/1
ا27/1
ا-

ا19/0
ا47/0
ا27/0
ا-

ادشارر آم ی
اتحصیلی

اآ مش اپیح
اآ مریشیای رار ش 
اآ مش احیپاشار ش اتعرم 

ادطر

ا42/41
ا58/56
ا74/19
ا83/701

ا1
ا1
ا1
ا57

ا42/41
ا58/56
ا74/19
ا31/12

ا27/1
ا89/0
ا78/0
ا-

ا24/0
ا67/0
ا69/0
ا-

ادشارر آم یاشاتحصیلیا ر رر یامتغی  ریا ر  یش ا  ایبا چگنیاآ مش انتریجا،5اج شلاا 
اا تاآم  اتحصیلی ا ی ا ااا ارمعنا05/0اا ارچت ا ط اا اآ مش اپیحاشار ش اتعرم اد ایاش  امحر دهاF؛
ا اف  یاا ا راااا ادنرد ایننیست؛ اپای فتهاف  یهاایناشا نرنایماپشتیدرنیا ر  یشنیا ریایبشا چگنیة

اایماشاششاایم ا ا د ا ریاآ مریشیار ش ارشا یرن اتحلی انتریجا.ر اااج اا اارششا یرن اتحلی تشا 
اا ت.آم  اا4اج شلاا اتحصیلیا ر رر یامتغی اا ارشا اشام ا ا یجر 

 

 لون( )آزمون واریانس همگنی ویلک( شاپیرو) بودن نرمال مرحله متغیرها

 معناداری F معناداری آمارهاا

اآ مش احیپاتحصیلیا ر رر ی
اآ مش احیپ

ا877/0
ا714/0

ا275/0
ا291/0

ا384/0
ا014/1

ا315/0
ا214/0

ااتحصیلیادشارر آم ی
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 کواریانس تحلیل از استفاده با گواه و مدار هیجان راهبردهای آزمایشی یها گروه استنباطی یها دادهة مقایس .6 جدول
 تحصیلی سازگاری متغیر در

 منبع
 مجموع

 مجذورات
 ةدرج

 آزادی
 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح
 معناداری

 ةانداز
 اثر

 توان
 آزمون

اآ مش اپیح
ا رار ش 
ادطر

ا28/41
43/621 
72/709 

ا1
1 
27 

ا28/41
ا43/621
ا28/26

ا57/1
ا65/23
ا-

ا24/0
ا01/0
ا-

ا07/0
ا53/0

ا09/0
95/0 
- 

اششاامیامشر   ا6اج شلاا ارهارشنها چر  ااده، ادیناتفرش امعنراا دشا ارشا یرن ،اتحلی رچک
اا اپ ارشا اشام ا ا یجر ا ا د ا ریاآ مریشیار ش ااشاتحصیلیا ر رر یاآ مش اپ یا رانچ  ا ریامیرنگین

اا ار ش ااشارهدهاا تاآم اانتیجهاایناشاش اا آ مشاآ مش اپیحاا ار ش ااشادینااشلیهاتفرش امنظش ااشتن
اپریر اا اپ ایعنی؛اان اااشتها  ادرامعنراا یاتفرش ا>01/0Pا ط اا ا1Fاشا27ا=65/23انسدتادراآ مش اپ 

اا ارشا ار ش ا امقریسهادراار ش اایناآمش ا ااانحاآ مریح،ار ش ادهام ا ا یجر اپ اا را ا د ا ریاآمش ر
اآش ان اا تادهادرالت یانچ ا الیتحصیا ر رر یةاپ  شنرم اد امدتنیاپ اا را ا د ا ریاآمش رادنرد این؛
امعنراا یا ط اا اشامؤث ا فسنجر اشه ةامتش طااشمةااش اپس اآمش ا ااانحاتحصیلیا ر رر یاد ا یجر 

01/p<0امتغی اا ارشا اشام ا ا یجر ا ا د ا ریاآ مریشیار ش ارشا یرن اتحلی انتریجاا ت.امعنراا ا
اا ت.آم  اا7اج شلاا اتحصیلیام یآشارر د

 کواریانس تحلیل از استفاده با گواه و مدار هیجان راهبردهای آزمایشیی ها گروه استنباطی یها دادهة مقایس .7 جدول
 تحصیلی خودکارآمدی متغیر در

 منبع
 مجموع

 مجذورات

 ةدرج

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداری

 ةانداز

 اثر

 توان

 آزمون

اآ مش احیپ
ا رار ش 
ادطر

ا12/36
ا43/528
75/867 

ا1
ا1
27 

ا12/36
ا43/528
14/32 

ا12/1
ا44/16
- 

ا17/0
ا01/0
ا-

ا06/0
ا49/0
ا-

ا008/0
ا91/0
ا-

اششاامیامشر   ا7اج شلاا ارهارشنها چر  اش یلاده، ادیناتفرش امعنراا دشا ارشا یرن ،اتحلی ة
ارشا اشام ا ا یجر ا ا د ا ریاآ مریشیار ش ااشاتحصیلیادشارر آم یاآ مش اپ ای رانچ  ا ریامیرنگین

ار ش ااشارها تاآم اادهانتیجهاایناشاش اآ مشا اآ مش ،اپیحاا ار ش ااشادینااشلیهاتفرش امنظش ااشتناا اپ 
اا اپ ایعنی؛اان ا  اااشتهادرامعنراا یاتفرش ا>01/0Pا ط اا ا،1Fاشا27ا=ا44/16انسدتادراآ مش اپ اا 

اار ش اایناآمش ا ااانحاآ مریح،ار ش ادهام ا ا یجر اپ اا را ا د ا ریاآمش راپریر  ادر امقریسه ار ش ا 
اپ اا را ا د ا ریاآمش رادنرد این؛اآش ان اا تادهادرالت یانچ ا اتحصیلیادشارر آم یةاپ  شنرماا ارشا 

ااش اپس اآمش ا ااانحاتحصیلیادشارر آم یاد ا یجر اد امدتنی امتش طااشمة اا اشامؤث ا فسنجر اشه ة
اا ت.امعنراا >P 01/0امعنراا یا ط 
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 گیری یجهنت و بحث
اشایلیتحصای ر رر اد ام ا اجر ی اپ اا رای ا د ا راآمش رایاث دخشاید   امطرلعهانیاا   

اپهش حانیااجینتراد ا رسا.دشاا فسنجر اشه اةمتش طااشلاةاش اپس اآمش ا ااانحایلیتحصایدشارر آم 
ااشلاةاش اپس اآمش ا ااانحایلیتحصای ر رر احیافااا دباحیآ مرار ش ا اام ا اجر ی ای ا د ا راآمش ر
اق میآدراای نگاقر یتحقاجینترادرارفتهیانیااش .ا فسنجر اشه اةمتش ط اصراقیاش اا، اشااشررکا(،1397)پش 
ادشااسش چا(2015)ادرئشاشا(2019)اچر یپاشایجعف ا(،2019)امر مشلاپ  اشاگای شا امش ال ا(،2020)ا یرر ف
اآمش ا ااانحایلیتحصای ر رر احیافااامشجبام ا اجر ی ای راآمش راااان انشر ادشااپهش حاا اره
اطیمحاا انر ر رر ا ا یف اراا ام ا اجر ی ای ا د ا راآمش ر،ارفتاتشا ایما رارفتهیانیاانییتداا ا.ششاایم

اا ای عاشا ن یدپاا ااآ ا ،ششناآرر ادشاایمنفای راجر ی اا اآمش ا ااانحاا اا تهانیااششاایمامشجبام   ه
ا ،یرر فاشا)اشررکارد یایماحیافااا راآ ایجرنی اشایلیتحصای ر رر اجهیا نتا؛درشن اااشتهاآ ارر ح
ا(.2020

ارها(1391)اررشش یر اشا اا اع باف  اا،ار یش ،ا،ک لیناپهش حاجینترادراپهش حانیاای رارفتهیانی چنن
ا یامامثدتای راجر ی ا.ییااا ا چسشاااان ،انشر ادشار اا ای یراریادرا اایمنفاشامثدتای راجر ی اة ادط
ا.آش اایماف ا  ا ااف اایستیدهااشای المتاشاا  ایماحیافااا اادشاپن ا  اشایدشارر آم ای ن راده

ام ا اای ر شرر  رایای اط  اریاجر ی اانتقرلاید ااف ااییتشانراعنشا ادهاتشان ایماجر ی اپ اا رای ا د ا ر
اد ا یرثتادرایآمش شا شرانیاا(.2009اپ ش ،اشاشرشاا کشدر ،ا،ی شپل)اششاایتلقاجر ی اتی یم اید ا

ارچکا رال   اشامعلچر ام   ه،ادراآمش ا ااانحا ر رر ش  ادهانقحایدر اشایجرنی اتجر بایدر  ر 
اد ق ا اگ ا یاادرایدهت ایاجتچرعا شادطاشارفتیا ا ااآمش رانشعانیاارهایآمش انااانحاا اا تهاآ ا.رن ایم
ا اادشاایا تدرطاشایاجتچرعای رامهر  اگ ا یاا رر یاادهااضت اما،ی چ لااضسر ر ،ااد ا ادرا.ا چننینرنن ایم

ا(.2007ات اک،ی) ادرشن اااشتهایدرالت ایلیتحصای ر رر اجهیا نتاشارنن امیاتیتقش
ا1997)ادن ش ااپهش حاجیرنتای ا تراا اپهش ح،انیاای رارفتهی ایاا اااف ااد ا رساآ اارهااا ااق ا (

اا ا،نییپرایدشارر آم ایاا اااف اااشامحش افیتکلاشام ا الهئمسای ا د ا راا اغرلدرًادرال،ایدشارر آم 
ا ن یرایماده  انررر آم ام ا اجر ی ایاامقردلهای ا د ا ر شنردتا یالادهای ر رر امشکال ادراآمش ا ااانح.

اا  اا تامچکنا،یلیتحصاشایآمش شایفضراا اق ا ر فتناردادشا،ایمنفاشامثدتای راجر ی ان اشتن
اام انیاارهادرشن اااشتهایرچت اتالرادشاایلیتحصاش فتیپاید ااشارنن ایردیا  ایمنفا اادشاای راجر ی 

ادهاتشا ایمام ا اجر ی اپ اا راآمش رادر،اامراششاایما یجرنیاشاچرعیاجتا،یلیتحصاینر ر رر اد ش امشجب
ا(.2009ادشنش،اشا)جرجار اارچکا راآ ایلیتحصای ر رر اشاجر ی اتی یم ا،یف اانیدا شادطادهدشا
اا اشاآش ن ایماشجشاادهادشاامعلچر اشا رایرال ا  اا ایمنفااضسرساینر ر رر امشکال ادراآمش ا ااانح
ام ا اجر ی ای راپ اا راآمش رادراامرا ن ،یرایماق ا اآنر ای راشارنحا یتثثاتحتااینادشااگ یاای ش
ای فتر  راا اآمش ا ااانحایآرر اترارااشتااث ا راآ اجرنر ی اد ا ی مستقیغاشا یمستقاصش  ادها تشاایم
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اشاجرن )اششااجرایاایلیتحصاشایعرطفا،یاجتچرعای ر رر اآ ارنت لادراشارد یاحیافااادشااةنر ر رر ان
ا(.2018ا،ستشکیرلید

اینیدر دافنش انیتچ اشاآمش ا ااانحاا اهیرپاجرنر ی ایمع فادهام ا اجر ی اپ اا رای ا د ا رارهاآنجراا 
انی چنناشایجسچرناشای شانامشکال اتشان ایماآ اآمش راپ اا ا،ایماآنر اا ایجرنی اشایفک ا،ید ن

ای ا د ا راا ایمنفا ا د ااکیاعنشا ادهایجرنی ایدر اا ا.ا  ارر حا ااآ اا اینرشایلیتحصامشکال 
ا چننینششاایمامنج ای ر رر اادعرااا ایمشکالتادهام ا اجر ی اپ اا ر انیداة ادطادهاد ا ایپا.
ادهدشاام ا ،اجر ی اپ اا رای ا د ا رامثدتا ا د ااعنشا ادهاجرنر ی اید ناشایشنردتا،یجرنی ای راپ اا ر

ارر حا دبایجرنی ایپ اا شای ا د ا را(.2019چر ،یپاشای)جعف ااا اااندرلادها اایلیتحصاجرنر ی 
؛اششاایمایآمش شاطیمحادراآمش ا ااانحاا ا ر رر انها فتر اشامثدتااضسر ر احیافاااشایمنفااضسر ر 

ا دبارال ر ا  اشامعل ام   ه،ادرای ر رر امشکال ایاا ااآمش ا ااانحاا ا ا د ا رانیااآمش رانیدنرد ا
شیه اادها راآ ااد ا اشاجرنر ی ا ریپاا چننینا ر،اآ اا ایآرر اشاجرنر ی اا اا  تةاا تفراادراآنر اششاایم
ااا یماآ ااندرلادهارهاا ن ارر حا ااحیدشایمنفااضسر ر ا،ی ن رای راتیمشقعاا امثدتاجرنر ی 
ااآ اجرنر ی  اشاششپرکا ،یی ا،ینرت)ایرفتادشا  ادهدشاایلیتحصاشایجرنی ا،یاجتچرعای ر رر اادعرااا  ر
ا(.2011ا،یدیر 

ااش ار یپراا ادع اا  ،امیانشر اپهش حانیاارفتهیاگ یاانی چنن ام ا ،اجر ی ای ا د ا رایآمش شة
ام ا اجر ی ای ا د ا راآمش رانیدنرد اا؛رفتیاحیافااایشیآ مرار ش اا اآمش ا ااانحایلیتحصایدشارر آم 

اجینترادرارفتهیانیاا.ااشتا یتثثا فسنجر اشه اةمتش طااشلاةاش اپس اآمش ا ااانحایلیتحصایدشارر آم اد 
ا(2017)ا چکر ا اشاحیانگلا(،2017)ا چکر ا اشا  پشن کا(،2019)ایی  ایماشر اشاف اییتچنرای راپهش ح

انییتداا ا.اا اااث ایلیتحصایدشارر آم اد ام ا اجر ی ای ا د ا راآمش راااان انشر ارها چسشییاااشت
ارفتاتشا ایما رارفتهیانیا ای ا د ا راشارنن ایمافریاانشجشانر ایلیتحصای ن راا ایمهچانقحاجرنر ی ،

امثدتایاجتچرعاتعرمال اشانف اعا ادراجرنر ،ی ا یتع اا ایآمش شا شراکیاعنشا ادهام ا اجر ی اپ اا ر
اا اتیفعرلاحیافاااشاششاایمام ا ساطیمحاا انر ر رر انهای راتیمشقعادرا ر رر یا دباا ت،اا تدرطاا 

ر ا ااآرر ادرام ا ،اجر ی اپ اا رای ا د ا راآمش رانیدنرد اااا ا؛ااندرلادها اا ر رر انهای راتیمشقعادهاپر خ
اتشان ایما راآ امشقعادهااد ا اشا ریپاا،یمنفاشامثدتاجرنر ی اا ای ر رر امشکال ایاا ااآمش ا ااانح

ایآمش شامسئشال امشرش ا ،ای ا نچراشاا  اا تقرایلیتحصاشایجرنی ا،یاجتچرعاادعرااا ا ااآنر ایدشارر آم 
اپش ،اق ماشایصراقا،یآدراای) نگادرش اآمش ا ااانحانیاایلیتحصایدشارر آم ایا تقراد ایاا مرنگ ا اش

ا(.1397
اشایلیتحصایدشارر آم احیافاااجر ،ی ا یتنظای ا د ا راا امنر باآمش را ردتر اةئاا اا صش  

ادهاتشجهادرایجرنی ای ا د ا را ش ا.افت امیااتفرقا ن رر یراریاا ایلیتحصای ر رر اشایا شناةایانگ
اش اجشاشاشلیرر ارا  نش،ا)شاالسا ایپاایماصش  ...اشای یرا یتصچامهر  اتشجه،ال،رنت اییاج اای رارنح
ا یتنظای ا د ا راا ایدرصاانشاعاا اا تفرا ار یمااشط فهایتعرملاا اینرشااف ااای شانا المتا(.2016ار،یرر  
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اایگ ای شاا ا(.2003ا چکر ا ،اشایرر نفسک تا) ااتنحاتیمشقعاا اا  تایردیا  اشاجرنر ی ایشنردت
اتعرمال ارر حادهارهاششاایماجرایاانررر آم ایجرنی ااطالعر اپ اا رانرمنر با ا د ااا اا تفرا اا صش  
ااششاامیامنج ارچت ای ر رر اتینهرا اشایاجتچرع (.ا2016ار،یرر  اش اجشاشاشلیرر ارا  نش،)شاالس
ارنت لا،یاجتچرعای یپااتیمسئشلا،ی چ لای رامؤلفهاا ااا ن ،ایلیتحصاشایجرنی مشکال اارهایآمش انااانح

شاا ستن ایعراااف اااا ات افی عایلیتحصایدشارر آم ایطش رلادهاشایف اانیدا شادطاشاجرنر ی اتی یم اش
ا،یاجتچرعاایامسئلهادراد دش ااا اا ادیشت امشا ا رااآ ا.درشن یامینرررمااچر ایاجتچرعای راتیمشقعاا عچ ترًا

ارایاعتانرمش شع،ایجنسای فتر  راف ا ،امرنن انررر آم ام ا اجر ی ای ا د ا راا ا شتیداشار ا اعچ انر ر رر انه
اشم ا ارر آم اامسئلهای ا د ا راحیافااادراتشان ایمایجرنی ایپ اا شای ا د ا راآمش ر.ارنن ایماا تفرا ...اش

ا ااآنر ایرنجی اشایلیتحصمشکال اام   ه،اطیمحاا ایاجتچرعمشکال اارر حاشامثدتایاجتچرعاتعرمال 
ا(.2017،ار شسجش اشاا،یلاح،ی)انگلاششااشت یدایلیتحصایدشارر آم امشجباآ ااندرلادهاشاا  ارر ح
ایطش رلادهاشایف اانیداا تدرطر اشایجرنی اتی یم ا،یاجتچرعای یپااتیمسئشلانکهیاادهاتشجهادر

اهمشاجهاا اجهیا نتا؛ا تات انییپراینر ر رر امشکال ادرآمش ا اااانحاا ایجرنی اشایلیتحصایدشارر آم 
اامراا ن انر ر رر انهای فتر  را،مسرئ ادر امشکال ارر حادهاتشا ایمام ا اجر ی اپ اا راآمش رادرا،

ایمدتنای ا د ا راآمش راا ا(.2010 چکر ا ،اشای)آلتشنسشار اارچکا راآ ایجرنی اشایاجتچرعا،یلیتحص
اااا اآمش راینشعادهااینایدشارر آم ا،یشنردتاشایجرنی اادعرااد ا یرثتادهاتشجهادرا،یجرنی اپ اا راد 
ادشاایجرنی ااطالعر ایا  ر مر اشاپ اا را،یدر شنر اا ا،یجرنی ایدشارر آم ادرا ا یف اراا ا.ششاایم

اااا ن اییدرالاةایانگ ای فتر  رادراآمش ا ااانحادهام ا اجر ی اپ اا راآمش رای رااش  اا اام انیاره
 (.2009ادشنش،اشاجرجششاا)ایماااا اآمش راینر ر رر 

ای راقسچتاا اد دیانک ا  یتکچانی چنناا ت.ادشا ا شاه شدااینایی راتیمح شاادرامطرلعهانیا
انیاای راتیمح شااگ یااةمصرضدای چ ا اد ش اپ  شنرمهاا اا تفرا اشاید   امش ااةنچشناتش طاپ  شنرمه

ان یف ااا ا یتسهاد ایام ا اجر ی ای د ا ر ااآمش راتشا ایمامطرلعهانیااجینتراد ا رسا.دشاامطرلعه
ا.ااااشنهرایپایآمش شانظرمامتص یر ادهایلیتحصای ر رر اشایدشارر آم اا ااث راا ایعرملاشای یراری

اشاا ن رر اآمش راید ااشار ااا تفرا ام ا سایا  ای راد نرمهاا اتشا ایمایآمش شا شرانیااا انی چنن
ار فت.انظ اا اف اری ا اتحصیلیاافتارر حاشاانگیاراافاایحیاد اامنر باآمش شیای رااش  امعلچر 

 قدردانی و تشکر
اشاض اا المیاآ ااااانشگر اا اعچشمیاشنر یا شا ا شتهاا ش ارر شنر یاةنرماپریر اا اد ر فتهامقرلهااین

اشا ی تقار ان ،ایر یاپهش حاایناانجرماا ا اامرارهارنن رر امشر رتا چةاا اش یلهایند اا ت.ا فسنجر 
ا.ششاایماتشک 
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 منابع
اجژر ای ادژ اامژ ا ااجژر ای اپژ اا راا ا د ا ژریااآمژش راااث دخشیا(.1397)اع.اپش ،ق ماشام.،اصراقی،ام.،اآدرای، نگی

ا.شژنردتیاا شا اعلژشماةامجلژاا.ر مژر ااشه ةامتش طااشمةااش اادت اآمش ا اانحایلیتحصایدشارر آم اشایلیتحص
ا.399-406ا(،67)17
اشایاامقردلها ا د ا ریاش  ،اا اکاا ت سادراتحصیلیادشارر آم یةا ادطا(.1394)ا .اجاای ی،اشاس.،ااصغ ی،ا راا 

ا،(1)15اپاشژکی.ااعلژشمااا اآمژش رااای انژیاةامجلاریال .ااانشگر ااانشجشیر اا اش  ااا اکااجتچرعیای راتیضچر
ا.78-67
اعلژشماااانشژجشیر ااتحصژیلیاالکژ ااعچاشا ژر رر یاادژرااتحصژیلیااآش یترباشادشارر آم یةا ادطا(.1397)ام.اص شقی،

ا.7-14ا،(2)11ا.پاشکیاعلشماا اآمش را ا د ا ریاپهش شی-علچیةااشمر نرماپاشکی.
ای،ف  نگیا راا  رانیدا شادطای ردتر امعراال ایردیام لا(.1398)اا.ای،ف  رااشا .،ای،آ نگ اآ.،ا،ر  ی اج.،اریهر ،

ا ژریااپژهش حاةافصلنرما.هیا شماشه  تر ةامتش طااشمةااش اآمش ا ااانحانیداا اامتحر اا ط اباشایدشارر آم 
ا.97-115ا،(1)10ا.شنردتیا شا ارر د ای

ا ادطا(.1394)اج.امدر ره،اضقیقیاشام.،اییالق،اشهنیا .،امجی ی، اعچلکژ ااادژراا یجژرنیاا ژشرااشاعچشمیا شراعلیة
اشاآمژش راای راپهش حا.ادی  تر ااشلا رلاآمش ا ااانحاا ا ر رر یاشاامتحر اا ط ابایر ایرنجیمادراتحصیلی
ا.1-18ا،(6)22ا.یراری ی

اا ا یجژرنیااپ اا رای را دکاشاتشجها شری یةاسیمقرا(.1395)ام.ان رسی،انش ش یاشاا.،ادیجر ی،اف  اا.،انهاا،مه ی
ا.99-114ا(،24)6ادرلینی.اشنر یا شا امطرلعر ةامجلا.غی مدتالاشاانگر یاد  یختادهامدتالاادت ااانشجشیر 

ای ژرااجژر ای اتحصژیلی،اةادشاپنژ ا اةا ادطژاا(.1391)اج.اررشش ژیر ،ااشام.،اع دژااا ،ااش.،اف  اا،اپ.،ایش ،ر ا .،انیک ل،
ا.103-119ا،(1)6ا.رر د ایاشنر یا شا ةافصلنرمادشار اا .ایراری یادرامنفیاشامثدتاتحصیلی
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