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تحصیلی   هایهیجانبر    وتنظیم هیجانی شناختی  فشرده  مدتکوتاهپویشی    درمانیروان  تمداخال  اثربخشیمقایسه  

 ابتدایی با اختالل یادگیری ریاضی  و پنجمان سال چهارم  آموزدانش

 

 2، داود معنوی پور1معصومه سیفی

 

 ده یچک

  یدارتریپا  روش  یاضیر  یریادگی  اختالل  درمان  در  یجانیه  مداخالت  که  است  داده  نشان  ریاخ  دهههای  پژوهش  کهآن  به  توجه  بامقدمه:  

 سه یمقا  ،پژوهش  نیا  مطالعه  هدف  ؛بخشد   بهبود  را  یریادگی  و  دهد   کاهش  را  یاضیر  درس  از  هراس  تواندمی  درازمدت  در  و  است  درمان  در

  یی توانا   و  یلیتحص  هایهیجان  بر  دوانلو   فشرده  مدتکوتاه  پویشیروان  و  جانیه  یشناخت  میتنظ  اساس  بر  یجانیه  مداخله  اثربخشی

 . بود ی اضیر یریادگی اختالل با انآموزدانش ی اضیر یریادگی

 نیا  یآمار  جامعه.  بود  یریگیپ   و  کنترل  گروه  با  آزمونپس–  آزمونپیش  طرح  از  استفاده   با  یشیآزماشبه  پژوهش،این  روش پژوهش:  

 46  هدفمند   گیرینمونه روش  به  هاآن  ان یم  از  که  بود   یاضیر  اختالل  با   تهرانهای  دبستان  و پنجم  چهارم  ه یپا  انآموزدانش  هیکل  پژوهش 

 جلسه  دوازده در  رادوانلو    وگراس   یدرمان  پروتکل  مداخله  کیتفک  به شی آزما  دو گروه   .شدند   میتقس  گروه  سه  در  تصادف و به  ده یبرگز  نفر

  یلیتحص  شرفتیپ   نامهپرسشو    متکی  نامهپرسش  از  استفاده  با  ،نکرد  افتیدر  را  یدرمان  چیه  کنترل  و گروه   کردند  افتیدر  یاقهیدق60

 . شد لیتحل هاداده یبونفرون یبیتعق و آزمون مختلط انس یوار لیتحل آمار کمک به و شد گیریاندازه  راتییتغپکران 
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(001/0  P<،705/0  ₌η2  )یدیمانا  اضطراب،  شرم،   ،یدواریامی  هامقیاسزیر  در   مداخله،  روش  دو   بین .  بود  پایدار  ماه   دو   از  پس   تأثیر  و این ، 

و   درس  کالس   در(  p،  352/0  =i-j=   009/0)  و غرور  (p ،262  /0    =i-j=    047/0)  لذتی  هامقیاسزیر   و در  نبود  معنادار  تفاوت  یخستگ
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 : ه مقدم   

 به  بدن در  خاص، یسرعت با( ینودر ای  یرونی)بهای که بر اثر محرک است یگردش انرژ  ینوع  .هاستتیموقعبه  ،یزیست واکنش جان،یه

ترشح   ،یمغز  تیخون، فعال  انیتوسط جر  ینیع   یاگونه بهو    همراه است  یو عمل  یاچهره  کی،یولوژیزیف  اتیبا تجل  و(  1)  افتدمی  انیجر

 (.2) است یریگاندازهقابلحالت بدن   ا یو  یاچهره یابرازها ،یهورمون

 رفتار   در  و ثانویه  هیاول  دو شکل( و به  3)  استرفته    نیموقت از ب  طوربه است که    سمیارگان  تیتعادل و حفظ موجود  یبرقرار  جانیه هدف

  درنتیجۀ که    ؛هستند  یانطباق  یرو غ   یچیدهپ   یالگوها  یهثانو  هایو هیجان  یساده و ذاتهای  پاسخ  یهاول  هایهیجان  ؛کندمی  بروز  انسان

ه  ،فرد  یرمنطقیغ   یباورها  یاو    هاقضاوت  یادین،بنهای  مفروضه   یند،افکار خودآ  ازجمله  یمختلفهای  فرایند  ظاهر  یهاول  یجاندر پس 

 (. 1) داردخانواده  یدر الگوها یشهر وشود می

شامل  اصلی    هایهیجان   گیریشکلنوع    کننده تعیین  ،یسالگ پنجاصلی( با کودک از تولد تا    مراقب  ای )  پدر  و  مادرتعامل و رابطه    نحوه

 باعث   امن  و  درست  یجانیپیوند ه  . (4کند )می  احساس  نیوالدو احساس گناه است که فرد نسبت به    یخشم، عشق، غم، احساس جنس

مواد مدارهای عصبی مرتبط    این  ، شودیمدر مغز کودک    1نیتوکس  اکسی   مانندو مواد شیمیایی عصبی خاصی    ها هورمون   ترشح  افزایش

فعالیت و برانگیختگی این   ، ناامن  ی جانیدر پیوند ه.  کنند یمطح سالم و مناسب تنظیم  در یک س  را(  درد، خشم و...)با عواطف منفی  

 معموالًشود و خشمی واکنشی نسبت به منبع ناکام کننده که درد و اندوه درونی می سازنه یزم وشود می مدارها در سطح باالتری تنظیم

 . (5)کند می  ایجاد والدین هستند، 

 از نزدیک   ،گیردمیهای مختلف تصمیم  آن فرد ناهشیارانه و به شیوه  اثر  دراست که    تحملرقابلیغ   قدرآنگاهی    جادشدهیادرد و خشم  

 چنین   ،زیرا نزدیکی به دیگران و روابط صمیمی ممکن است بازهم چنین دردی را در او ایجاد کند  ؛شدن احساسی به دیگران بگریزد

 یتیموقع هر در خودکار  ،صورتبه الگو این  (6)   شودهای دفاعی جهت حفاظت سیستم درون روانی میمنجر به بنا شدن الیه  یادهی پد

کودک  یبرا ی دفاع  سمیمکان نیا (7 (شودمی  فعال باشد، یدرون بستگیدل در  یگسستگ مربوط به شدهسرکوب  احساسات یاندازراه که

کند  می  ل یساختار مخرب تبد  کی را به    آن،  سمیمکان  ن ی، با انقضا اسالیبزرگکند، اما در  می  او را حفظ  ی است و ساختار ذهن  یضرور

  ی عالئم  و  (8،7شود )می  یاردر ناهش  ییزایماریب  یهسته اصل  وماند  می  یاز افراد باق  یاریبس  یاردردناک در ناهشهای  احساس  و این(  4)

  یاری،هش به شدهسرکوب  احساسات ینا ورود از یریجلوگ یبرا ،اضطراب  .(4)  شودمی  ظاهر  رهیغ   و  وسواس  ،یافسردگ  اضطراب،  مانند 

 یمنفهای  امدی که با پ   و نوجوانانکودکان    در  یاضطراب  اختالالت  .(6،9) دده می  را نشان  خود  ، یطول زندگ  در  و  شودیم  تجربه فرد  در

  ٪  25.(10باشد )  شدهسرکوب   جاناتیههای  جنبه   از  ی کیتواند  می  ، است  همراه  ی و اجتماع   یلیتحص  ، یشخص  یسازگار  در  مالحظهقابل

در   یادگیریبا اختالل    کودکان  است،  داده  نشان  هاپژوهش  (.11)  کنندمی   را تجربه  یاختالالت اضطراب  زین  یریادگیکودکان با اختالل  

تواند سبب کاهش  می مشکالت ینکه ا کنندمی تجربهرا  یشتریب یرفتار و مشکالت ،گریتکانش ،پرخاشگری  ی،با کودکان عاد یسهمقا

 . (10شود ) همساالن طرد ۀنیو زم تماعیمنزلت اج

برچسب   تا  کنندمی  انکار  یدفاع   سمیمکان  کی  عنوانبه خود را    یریادگ یاختالل    ،از کودکان  گروه  نیا  ،(2017)  وراک  هنشل  نظر  مطابق

  گرددیم  در یادگیری آنان  یزگیانگیب  و  عالقگیبیبرای    ی عامل  در یادگیری،  درپی پیهای  شکست   .ها زده نشودبه آن  کفایتی بیحماقت و  

سیستم آموزشی    از  در یادگیری،  یاستعداد یب  و   کفایتیبیباور    و با دهند  می  خود را از دست  نفساعتمادبه  ،و سرزنشبه دلیل تحقیر    و

 ، اد یز  ینگران  نشان داده است که  هاپژوهش  (.12)  هستند  یاضیر  یریادگی  اختالل  دچار  گروه،  نیا  درصد  7تا    3  نیب  (.11)شوند  می  خارج

های  یتفعال  در انجام   تا  سازدیم  باطل گرفتار  یدور  در  را  هاآن(  10)  یاضیر  یبا محتوا  ییاروی هنگام رو  به  ، یروان  و تنش   یلیتحم  افکار

 ت یسرا  زین  یزندگهای  نه یزم  ریسا  و به  شودمی  ترمیوخ  سن  شیبا افزا  معموالًکه    شوند  یافسردگ  و  یدیناام  ودچار اضطراب    یاضیر

  (14دارند ) یگراند به یناناطم  عدم  و  بدبینی   یین، پا  نفسعزت  خجالت، (،13)  ییاحساس تنها  معموالًگروه از افراد    ینا  (.12)  کند می

 . (15) دارداثر  هاآن یعاطف-یو توسعه اجتماع کار، خودپنداره  ،یزشنگرش و انگ یبر رو که

 
1 -Oxytocin 
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با    و فردتواندکاهش دهد  می  را  یاض یاز درس ر  هراس  ،درازمدتدر    یجانیه  مداخله  دادند،  نشان  خودهای  پژوهش  در  شچمن  ش،یلیفرا

بهبود    و  دهد  شیخود را افزا  مسئلهحل    و قدرتکند    برخورد  یدر مدرسه وزندگ  یاضیر  میمفاه  ،یاضیبا درس ر  شتریب  نفساعتمادبه

 (. 16)کند  را تجربه یلیعملکرد تحص

ابراز   و   یل ، تعدفهم  یی سازد تا توانامی  را قادر  فرد   که  است«  1یجان ه   یشناخت  یم»تنظ  مداخله یجان،متمرکز بر ههای  درماناز    یکی

 هیجانی،های  مؤلفه کاهش و حفظ افزایش، برای که است غیرآگاهانه و  آگاهانه راهبردهای همه  و شامل (  17خود را تجربه کند )  یهاجانیه

 هیجانی تجارب  چگونه کند، رفتار چگونه  هیجانات با مواجهه  در که گیردمی  یاد و فرد  رود می کار به هیجانی پاسخ یک  شناختی و رفتاری

کند  رفتار دیگران  با چگونه خاص،  هایهیجان  زمینه و در برد کار به ها جان یه به  پاسخ در را راهکارهایی چه  و کند بیان کالمی صورتبه  را

مهمی   تحقق اهداف او بر عهده دارد و عامل   یرفرد را در مس  یعاطفهای  واکنش  رییو تغ  یابی کنترل، ارز  یتمسئول  ی، درون  فرایند  نی( ا18)

راهی برای   نی( ا2017)  ترسونیپ   و   هریس   پژوهش   طبق  .(19در تعیین سالمتی و داشتن عملکرد موفق در تعامالت اجتماعی است )

عامل   ( و20کند ) یباز یزندگ یزا استرس یعفرد با وقا یرا در سازگار یتواند نقش مهممی  و دیآیمهیجان منفی به شمار  تأثیرکاهش 

تعیـین   در  انگ  خودتنظیمی  ی،کارآمد ،نفسعزت  یریگ، شکلآوریتابمهمی  موفق  زشیو   معناداری  طوربه  و  است  یلیتحص  یتدر 

 و پرخاشگری نامطلوب رفتارهای و  کاهش  اجتماعی، مسئله حل زمینه افزایش در را یادگیری هایناتوانی به مبتال انآموزدانش عملکرد

 (. 21) بخشدیم بهبود را اجتماعی اهداف رییتغ نیز و گیریکناره

نوع   ینا  یاز اثربخش  تجربی  شواهداست.    2فشرده دوانلو  مدتکوتاه  یشیپو  درمانیروان است،    متمرکز  یجانکه بر ه  یگرید  یروش درمان

 توجه   یاردرمان به ناهش  ینا  در  (.9  ،7-5)  کندمی  حمایت  ،فردی  بین مشکالت و اضطراب عاطفی،  شکایات با بیماراندرمان در بهبود  

تول  شکستن مقاومت  با  شود،می از محتوا  یذهن  یرتصاو  یدو با   یار ناهش  یبر ساختار هسته اصل  ییروشنا  ،ناخودآگاه  یو خاطرات زنده 

که  ییو الگوها  شودمی  پرده برداشته  نژندیروان از ساختار    و  گرددمی  و تجربهناخودآگاه ظاهر    قیو عم یرینز  هایو هیجان(  22تابد )می

شود  می  یخود ابراز گر ییتوانا  یجادبه ا قادر ( و فرد، 6)  شودمی مشخص ، اندبوده  هانشانه ین ا شیدایو پ رنج   منشأ   یمارب ی در طول زندگ

 (. 22گردد )می اضطراب شناختیروان در تظاهرات  مشاهده قابل ییراتامر منجر به تغ ینکه ا

 اتمام از بعد افراد که دهدمی  نشان و کندمی  حمایت  فردی  بین  تعارضات  حل  در  درمانی   رویکرد  این  بودن  اثربخش  از  تجربی  شواهد

های  ورو کنش  یفرد  یانمهای  یآشفتگ  ، هانشانهنوع درمان در کاهش    ینا  اثربخشی  . (23(  دهندمی  ادامه  بهبودی و پیشرفت به نیز درمان

 را   یاجتماع   اضطراب  کردیرو  نیا  .(6)  .است  مؤثر  یبه هراس اجتماع   یاندرمان مبتال  بر  .(24است )  شده  ثابت  نیز  ی اجتماع   -  یشغل

  که( 25) است شده یکودکان معرف   یدر بهبود اختالالت رفتار یدمف  روشی عنوانبه  و  ابدی می ش یافزا نفس عزت بالطبع و دهد می  کاهش

 رویکرد،   این  (.26)  گرددیم  شانیجانیه  ظرفیت  افزایش  موجب  کودکان  یجاناتاحساسات و ه  یمو تنظ  یدفاع روان  هاییسماصالح مکان  با

استفاده    ینهزم  ی،ذهن  ۀ ماندعقبگروه نمونه    در  حرکت  به  وابسته  غیر  بصری  ادراک  اختالل  با  یذهن  توانکمکودکان    یاضطراب اجتماع   بر

 صرفه به مقرون پرمایه، دقیق،  قدرتمند، درمانی  را،   رویکرد  این  اخیر  یها سال  قاتیتحق  . (27)داد  نشان   را  یی روش در کودکان ابتدا  یناز ا

 (. 28است ) داده نشان کارآمد  و

و   یفعملکرد ضع  یاضیدرس ر  در  حضور دارند،  یدر نظام آموزش  که  یآموزاندانش  درصد  7  تا  3در حال حاضر    کهینبا در نظر گرفتن ا

 دروسی   از  انآموزدانش  از  گروه  و این  بردینم  بین  از  را  هاآن   ریاضی  اضطراب  درمان  متداول  یهاروش  و  (، 9)  دهندیخارج از انتظار نشان م

که   دهد می  قرار  یادگیریمتخصصان    یرو  یش را پ   یدیجد  فرصت  یجان،بر ه  یپژوهش مبتن  انجام   هستند،  گریزان  باشد  عدد  آن  در  که

  ریاضی   یادگیری  اختالل  درمان  در  پایدارتر  الگوی  یک   به  و   آماده سازند   یاضیدر درس ر  یلیتحص  هایهیجانمقابله با    یاز درون فرد را برا

 
1 -Cognitive emotional regulation 
2 -D. Intensive short term dynamic psychotherapy (DISTDP) 
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  فشرده   مدتکوتاه  یشیپو  درمانیروان  و  جانیه  یشناخت  میتنظ  مداخالت  یاثربخش  سهیمقا  و  بررسی  ، پژوهش حاضر  هدف  لذا،  .برسند

 به   پاسخ  دنبال  به  مقصود  نیهم  به  .است  یریادگی  اختالل  با  انآموزدانش  ی اضیر  یریادگی  ییتوانا   و  یلیتحص  جاناتیه  شرفتیپ   در  دوانلو،

 : است سؤال نیا

  اختالل   با  انآموزدانش  یاضیر  یادگیری  ییتوانا  بر  دوانلو  فشرده  مدتکوتاه  پویشی  درمانیروان   و  هیجان  شناختی  تنظیم  مداخالت  آیا

 در کالس)  تحصیلی  جانات یبر ه  دوانلو  فشرده   مدت کوتاه  پویشی   درمانی روان  و   هیجان   شناختی   تنظیم  مداخالت  آیا و    دارد؟   تأثیر  یادگیری

 دارد؟ تأثیر یادگیری اختالل با انآموزدانش( یادگیری به و نسبت درس

 پژوهش:   روش

 گروه  با آزمونپس ـ آزمونپیش طرح با آزمایشیشبه پژوهش،های متغیر  بر کنترل میزان ازنظر کاربردی، هدف،  ازنظر و  میدانی  پژوهش

 دوانلو  فشرده  مدتکوتاه  یشیپو  یدرمانروان   و  گراس  جانیه  یشناخت  میتنظ  مداخالت  پژوهش  نیا  مستقل  ریمتغ  .است  پیگیری  و  کنترل

  نامهپرسش  از  استفاده  با  که  اندوابسته   یرهایمتغ  یلیتحص  جاناتیه  و   یاضیر  یریادگی  ییتوانا  شد؛  اجرا  شیآزما  گروه  دو  ی رو  بر  که  ستا

 . شد گیریاندازه 2پکران تحصیلی هایهیجان پیشرفت نامهپرسش و(  1مت کی)  یاضیر توانایی تشخیص

 مشغول   1396-97  یلیدر سال تحص  کهآن مناطق اطراف    تهران وهای  دبستان  و پنجمچهارم   یهان پاآموزدانش کلیه  موردمطالعه  جامعه

  ی گروه شناخت   در سه  تصادف بههدفمند در مرحله اول انتخاب و    ی تصادف  یرغ   گیرینمونهنفر به روش    46تعداد    این  از   و   بودند   یلبه تحص

 شدند.  میتقس( 15گواه )  و گروه(  16) پویشیروان گروه  ،(نفر 15)

 ن یانگی م  داشتن،  ریاضی  اختالل  و داشتنسطح شهر    یمدارس عاد  و پنجمچهارم    هیدر پا  لیتحصعبارتند از:   پژوهش  به ورود  یهامالک

 لیتحص  : مطالعه  از  انآموزدانش  خروج  مالک ، پژوهش در دوره   شرکت  برای و مادر  و پدر  آموزدانش  رضایت،  (03/87  ±07/11)  بهرهوش

 عبارتند از:   ابزار پژوهش   .بود زمانهم یریادگی اختالل دو داشتن ،ییاستثنا و  خاص مدارس در

  یرکالمی و غ  ی کالم یطهدو ح شامل بینه–استنفورد  یهوشی هامقیاسنسخه پنجم     تهران:  –  ینهب  – استنفورد    یهوشی  هامقیاس

 قرار   یابیمورد ارز  یطهدو ح  در هرو حافظه فعال را    یی فضا  -یداریپردازش د  ی، استدالل کم  یال،که پنج عامل دانش، استدالل س  است

های یو توانمند  یذهن   ماندگیعقب،  دبستانیپیشکودکان  ابزار جهت سنجش    ینا  یردگمی  سال را در بر  96تا    2  یدهد و دامنه سنمی

همتا    یبرا شپژوه  ین ا  در  .است  شده  هنجاریابی  ایران  مجدداً در  یو کامکارتوسط افروز    1387سال    در .دارد  یی سطح باال، کارا  یشناخت

کل    یاس نمرات مق  یبراون برا  –  یرمن با فرمول اسپ  حیو تصحکردن    مهیدونآزمون از روش    ینا  اعتبار  . استفاده شد  گروه نمونه  یساز

  روایی   . است  91/0،  و دانش یالاستدالل س  یغربالگرهای مجموعه آزمون   اعتبار   گزارش شده است.  96/0  کالمی   ، 95/0  غیرکالمی،  98/0

 ینهب یآزمون هوش کل بهرهوش یانگینم (30لو )ین ام شیری ی،پژوهش کامکار در .(29) است آمدهدستبه  ییمحتوا ییروا یقآن از طر

 .است( 03/87 ±07/11) پژوهش  ینکل در ا بهرهوش یانگینمشده است.  گزارش( 13/88 ±12/ 56) یادگیریدر کودکان با اختالل 

  یکند  توسط  1985  -86  سال  در   اول تا پنجم دبستانهای  یهپا   یمرجع برا  مالک   ت،مکی ریاضی  نامهپرسش  : متکی  نامه پرسش

توسط محمد   یراندر ا  1381  در سالو  شد    یهته  یاضیمهارت ران در  آموزدانشهای  یینارسا  ایو    و ضعفنقاط قوت    یصتشخ  منظوربه

  ییروا  یکی، تفک  ییروا)وابسته به سازه    روایی   یی،محتوا  یی روا  یهاروشآزمون به    ینا  روایی   . شد  ی ابیو هنجار انطباق    و هومن  یلاسماع 

  از روشبا استفاده    آزموناعتبار این    .است  آمده دستبه/.  84تا    78/0  ینب  زانیو م  محاسبه  3آزمون وارت   با  زمانهم  ییو روا(  نیبشیپ 

انحراف  و 100 یانگینم ینمره کل دارا و یطهآزمون در سه ح یناستاندارد ا نمرات .است 0/ 80 ـ 84/0آلفای کرونباخ در پنج پایه بین 

 یگیریآزمون پ   و در   92/0  ، در پس تست87/0  تست  یش کرونباخ در پ   یپژوهش، اعتبار از روش آلفا  ین ا  ( در31)  . است  15استاندارد  

 شد.  یدهسنج نامهپرسش ینکمک ا  به یاضی،ر یادگیری ییمستقل بر توانا یرمتغ  اثرمداخله .دست آمده ب 84/0

 
1- Key-math 
2 -Achivement Emotion Questionair (AEQ) 
3 -Wide range achievement test(WRAT) 
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  یلیتحص  پیشرفت  هیجان  نامه پرسش  ان،آموزدانش  تحصیلی  هایهیجان  ارزیابی   برای  پکران  :تحصیلی  هایهیجان  نامه پرسش

(AEQ  )گوناگون های موقعیت   در  را  انآموزدانش  تحصیلی  هایهیجان  و  است  خودگزارشی  ابزاری  ، نامهپرسش  این(.  32کرد )  طراحی  را  

 اضطراب  خشم، :  فعال  منفی  یجانه   غرور؛   و   امیدواری  لذت، :  فعالمثبت    یجانشامل ه  یلیتحص  هایهیجان  . کند می  گیریاندازه  تحصیلی،

 عاملی تحلیل و  ی اکتشاف عاملیتحلیلروش  با  نامه پرسش ی درونهای سازه یی روا .است یدی وناام یخستگ : غیرفعال منفی  هیجان  شرم؛  و

(  86/0  تا   74/0)کرونباخ    یآلفا  یبضر  روش  از،  نامهپرسش  پایایی   .شد  تأیید  برازش، مدل   یکویی نهای  همه شاخص  و  شد   یبررس  ، یتأیید

و هدف آن   سؤال   155  یدارا  نامهپرسش ه است  هنجارشد  1383وهمکاران در سال    یورتوسط کد  نامهپرسش   ینا  ایران در    شد.  محاسبه

 کرونباخ آلفای  ضریب  از   ،نامهپرسش  روایی   و   پایایی  بررسی  یبرا  .است  یادگیری  به   نسبت  و   درس  کالس در  یلی تحص  هایهیجان  یابیارز

 74/0  میان  آنی  هامقیاسزیر   در  کرونباخ  آلفای  ضرایب  و  دارد  قبولیقابل  درونی  همسانی  ،نامهپرسش  .شد   استفاده  یتأیید  عاملیتحلیل  و

های  شاخص  همه  و  دارد  ها داده  با  قبولی قابل  برازش  نامهپرسش  ساختار  دهند می  نشان  یتأیید  عاملیتحلیل  نتایج  همچنین.  است  86/0  تا

 . (1جدول )(33)گزارش شده است  89/0تا  71/0 ینکرونباخ ب یآلفا ایرانی،  هنجار در. کنندمی  تأیید را مدل برازش، نیکویی

 یرانیا هنجار یریادگی و  کالس به مربوط یلیتحص هایهیجان نامهپرسش برازش ییکوینهای شاخص خالصه :1 جدول

Table 1: Summary of Goodness Indicators Fitting the Academic Emotions Questionnaire related to 

the class and learning Iranian norm 
Df 2X / 2X اس یمق

df 
GFI AGFA RMSEA CFI 

 95/0 060/0 65/0 67/0 9/1 4/5218 2672 کالس   به  مربوط

 92/0 066/0 60/0 62/0 2 98/6147 3052 ی ر یادگی  به  نسبت

  و  پایایی استفاده شد.  یادگیریان با اختالل آموزدانش یلیتحص  هایهیجان  یبررس منظوربه یلیتحص یجانهۀ پژوهش، پرسشنام این در

تا   727/0  بین  ،آزمونپس  در  پکران  نامهپرسش  در  هامقیاسخرده  برای  کرونباخ  آلفای  ضرایب  اساس  بر  پژوهش  این  در  نامهپرسشاعتبار  

  پزوهش حاضر نشان  و در  یرانیپکران را در هنجار ا  نامهپرسشی  هامقیاساعتبار خرده  بیضرا  2جدول شماره    دست آمد.ه  ب  907/0

 دهد. می

 تحصیلی پکران   هایهیجان  نامهپرسشضرایب اعتبار آلفای کرونباخ برای   -   2  جدول

Table 2 - Cronbach's alpha reliability coefficients for the Pekran Academic Emotions Questionnaire 
 

 مقیاس 

 

 زیرمقیاس 

  هنجار پکران 

 ایرانی 

آزمون  آزمونپس آزمونپیش

 پیگیری

 

 

ی هامقیاسزیر

به  مربوط 

 کالس

 767/0 769/0 689/0 75/0 85/0 لذت مربوط به کالس 

نسبت   به امیدواری 

 کالس

79/0 75/0 688/0 767/0 772/0 

 749/0 709/0 514/0 80/0 82/0 کالس  به نسبت غرور

 749/0 746/0 678/0 73/0 86/0 خشم نسبت به کالس

 802/0 772/0 646/0 77/0 86/0 اضطراب نسبت به کالس
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به   نسبت  شرمندگی 

 کالس

89/0 81/0 677/0 777/0 777/0 

 782/0 786/0 675/0 84/0 90/0 کالسناامیدی نسبت به 

 776/0 780/0 708/0 84/0 93/0 خستگی از کالس

 

 

ی هامقیاسزیر

به  مربوط 

 یادگیری 

 768/0 757/0 619/0 76/0 78/0 یادگیری به مربوط لذت

نسبت  به   امیدواری 

 یادگیری

77/0 78/0 704/0 853/0 785/0 

 776/0 727/0 630/0 75/0 75/0 یادگیری  به نسبت غرور

 768/0 907/0 658/0 80/0 86/0 یادگیری به نسبت خشم

  به  نسبت  اضطراب

 یادگیری

84/0 80/0 721/0 771/0 772/0 

 760/0 764/0 728/0 83/0 86/0 یادگیری شرمندگی

  به  نسبت  ناامیدی

 یادگیری

90/0 85/0 754/0 778/0 777/0 

 770/0 771/0 731/0 86/0 92/0 یادگیری از خستگی

 

 12  در  مستقل  متغیر  اجرای  فرایند  پژوهش  این  در:  گراس  یجانه  یپروتکل شناخت  و   دوانلو  مدتکوتاه  پویشیروانپروتکل  

 فردی  صورتهب  گراس  هیجان   تنظیم  آموزش  پروتکل   و دوانلو    مدتکوتاه  فشرده   پویشیروان  پروتکل  دو   اساس   بر  ایدقیقه  50  جلسه

  و  متکیی  ابزارها  با  پیگیری  آزمون  ماه  دو   از  وبعد  آزمونپس  آزمایش،  گروه  دو  در  پروتکل  دو  مداخله  اعمال  از  پس  .گرفت  صورت

 دهد. می ( خالصه محتوای جلسات را نشان1) جدول .شد اجرا ،پکران  نامهپرسش

 پروتکل شناختی هیجان گراس  دوانلو و  مدت کوتاه پویشیروانخالصه جلسات مداخله به تفکیک پروتکل . 3جدول 

Table3. Summary of intervention sessions by short-term psychoanalytic protocol of Dovanlu and 

Gross emotional cognitive protocol 
پروتکل   گروه شناختی بر اساس پروتکل گراس   اساس  بر  پویشی   پویشیروانگروه 

 فشرده دوانلو 

  مصاحبه با پژوهشگر،  آموزدانش ارتباط برقراری و آشنایی جلسه اول 

 اولیه 

مصاحبه و کسب اطالعات اولیه، تقویت رابطه درمانی  

 اجرای توالی پویشی.  آموزدانشبا 

 هیجانی:  آموزش موقعیت، ارائه انتخاب جلسه دوم 

وچهره، بدنی  تغییرات  به  ورویداد   توجه  توجه  رفتار  به 

 هیجان.  برانگیزنده

تمرکز بر احساسات، مداخله   عینی و های  تأکید بر پاسخ

و مشکل  عینی  بیان  برای  گفتاری  به   مناسب  توجه 

م جسمانی خود به ئ به عال   آموزدانشها، توجه  هیجان

 فرد.به کانال اضطراب  توجه هنگام بیان مشکل، 

 پویشی رواناجرای توالی پویشی هفتگانه طبق پروتکل   تکرار جلسه دوم جلسه سوم

 فشرده دوانلو. مدت کوتاه
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 هیجانیهای  مهارت و هیجانی پذیریآسیب  میزان ارزیابی جلسه چهارم

  شناسایی   پذیری هیجانی،آسیب   میزان  خود ارزیابی، لشام

 .خودتنظیمی هایدراهبر

 تکرار جلسه سوم 

های  مسمکانیبه الگو استفاده از    آموزدانشجلب توجه   تکرار جلسه چهارم  جلسه پنجم 

مثال.دفاع با  تاکتیکی    هایش  دفاع  غیرکالمی دفاع   ،

سوم، جلسه  تکرار  انواع   آشنایی   تاکتیکی  با 

استفاده قرار   آموزدانشدفاعی که  های  مسمکانی  مورد 

 دهد. می

ایجاد اصالح جلسه ششم  ۀ  برانگیزانند موقعیت در  تغییر موقعیت: 

 .ایرابطه  و اجتماعی فردی، اهداف کردن فهرست .هیجان

 جلسه قبل در صورت لزوم  تکرار

 توجه  گسترش جلسه هفتم 

 توجه  تغییرهای مهارت  آموزش

تا فرد هیجانات خود    جلسه قبل در صورت لزوم  تکرار

 گسترش یابد آموزدانشآگاهی  بندی کند و را فرمول 

الگو  جلسه هفتمتکرار  جلسه هشتم هیجان،  جسمانی    مئعال   دفاعی،های  تفکیک 

مختلف که تجربه  های  در موقعیت   آموزدانش  اضطراب

 کرده است.

 شناختی ارزیابی جلسه نهم

 شناختیهای ارزیابی تغییر

کاوش هیجان،  تجربه  جدید  بینش  به  توجه   در با 

 این یافتن ارتباط چگونگی بررسی  و احساسات خود

با    و تعارضات موجود در رابطه  خود والد با احساسات

 س ریاضی. و درمعلم ریاضی 

 پاسخ  تعدیل  جلسه دهم

 هیجان فیزیولوژیکی و رفتاری پیامدهای تغییر

تجرب  آموزدانشگزارش   از  ناهشیار ۀ  پس  احساسات 

 تجربه همدلی با خود  ارزیابی لمس آن. ۀتجرب خود،

جلسه  

 یازدهم

 بندی محتوای درمانی. جمع  آموزش  کاربرد برای  برنامه ریزی و مجدد ارزیابی 

جلسه  

 دوازدهم

زمان   تعیین  کار  مراحل  آزمون   و  آزمونپسمرور  برنامه 

 پیگیری

برنامه آزمون    و  آزمونپسمرور مراحل کار تعیین زمان  

 پیگیری

فراتر از   یی هاشرفتیپ داشت و نیز    ترقبلبه مراحل    ییها بازگشت   آموزدانشطی جلسات،    خطی مطرح نبود. در  صورتبهمراحل    توالی و

 پیش رفت.  هر جلسهبه وضعیت موجود در  با توجهو   پذیرانعطاف صورتبه از خود نشان داد. مداخله شدهگفتهحدود 

 . شد لیوتحله یتجز 21اس .اس.پی.اس افزاربا نرم تعقیبی بونفرونی و آزمونمختلط واریانس  یلتحل آزمون با شدهیآورجمع هایداده

 

 :هاافتهی

  متکی  نامهپرسشدو    .بود  ( در کالس پنجم٪3/54نفر )  25و  ( در کالس چهارم  ٪  7/45نفر )  21،  آموزنفر دانش  46  یموردبررس  نمونه

دو    یگیریو پ   آزمونپسدر    متکی  نامهپرسش  کل  نمره  میانگین  شد  اجرا  ،موردمطالعه  گروه  سه  در  ،پکران   یلیتحص  یجانه  شرفتیو پ 
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افزا  یشگروه آزما   است  کرده  دریافت  را  دوانلو  فشرده  مدتکوتاه  پویشیروان   مداخله  که  پویشی  گروه  داشت.  یشنسبت به گروه گواه 

 (. 4جدول داد )را نشان  یشتریرشد نمره ب بود، هیجان شناختی تنظیم مداخله تحت که  شناختی گروه به نسبت

 { (Mشناختی₌ 34/9±66/106)>(Mپویشی=87/116±65/11) ---  آزمونپس}

 { Mشناختی= 33/11± 800/103)>(  M پویشی=43/114 ±14/14) --پیگیری}

 نسبت  آزمایش گروه  دو در ،یریادگی و  درس کالس در مثبت هایهیجان در پکران  نامهپرسش نمره نی انگیم  پروتکل،  دو مداخله از پس

 . بود شناختی  گروه از بیش پویشی گروه  در افزایش و این داد  نشان افزایش  گواه گروه به

کاهش    و این   داشتنسبت به گروه گواه کاهش    ش یگروه آزما  در دو  ،یریادگیبه    و نسبتدرس    در کالس فعال    ی منف  های هیجان  نیانگیم

  کاهش   و این  داشت  کاهش  گروه  دو  در  درس  کالس  رد  غیرفعال  منفی  هایهیجان  میانگین  .بود  یاز گروه شناخت  شیب  یشیدر گروه پو

 است   پویشی  گروه  از  بیش  کاهش  شناختی  گروه  در  منفی  هایهیجان  در  یادگیری  در  اما  است  شناختی  گروه  از  بیش  پویشی  گروه  در

 (. 4 جدول)

 در سه آزمون   موردمطالعهدر سه گروه   مت کی پکران وهای  نامهپرسش. میانگین و انحراف استاندارد نمره 4 جدول

Table 4. Mean and standard deviation of Pekran and K-Matt questionnaires in three study groups in 

three tests 

  آزمون   ع  نو

 آزمونپیش

M±SD 

 

 آزمونپس

M±SD 

 

 پیگیری   آزمون

M±SD 

 80/103± 33/11 66/106±34/9 53/96± 39/10 مت کی شناختی

 937/13±133/381 266/384± 768/15 733/548±917/23 نمره کل پکران 

  فعال در کالس   مثبت  هایهیجان

 درس

313/0 ±158/2 258/0±922/3 282/0 ±837/3 

مثبت فعال نسبت به    هایهیجان

 یادگیری

277/0 ±133/2 313/0±960/3 294/0±016/4 

منفی فعال در کالس    هایهیجان

 درس

252/0 ±176/4 211/0±812/1 150/0 ±780/1 

منفی فعال نسبت به   هایهیجان

 یادگیری

324/0 ±209/4 046/2±209/0 183/0±041/2 

در    غیرفعالمنفی    هایهیجان

 کالس درس

242/0 ±248/4 123/0 ±148/1 174/0 ±711/1 

نسبت   غیرفعالمنفی    هایهیجان

 به یادگیری 

470/0 ±048/4 185/0 ±633/1 158/0 ±633/1 

 43/114± 14/14 87/116±65/11 62/98± 07/7 مت کی پویشی

 437/372± 695/11 375/369±175/12 625/564±650/14 نمره کل پکران 
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 ی از گروه شناخت  شیب  یشیدر کالس درس گروه پو  و غرورلذت    یریگی پ   و آزمون  آزمونپس  نیانگیم  ،مثبت  هایهیجانی  هامقیاسزیر   در

در    یدواریو ام  غرور  لذت،  نیانگی، م یریادگی در    است و   ی شیاز گروه پو  شیب  یدر کالس درس گروه شناخت  یدواریام  ن یانگیم  است اما

 در   ،یریادگی  به  نسبت  و  درس  درکالس  شرم  ،خشم  اضطراب،  یمنف  هایهیجانی هامقیاسزیر   .است  یاز گروه شناخت  شیب  یشیگروه پو

این  است  داشته  کاهش  گواه  گروه   به  نسبت  ش یآزما  گروه   دو پو  و    یهامقیاسریز  .است  یاز گروه شناخت  ش یب  یشیکاهش در گروه 

  گروه   از  بیش  پویشی  گروه   در  کاهش   و این  است  داشته  کاهش  گروه   دو  در  درس  کالس   در  ناامیدی  و   خستگی  غیرفعال   منفی  هایهیجان

داشت   پویشی  گروه  از  بیش  کاهش  شناختی  گروه  در  آنی  هامقیاسزیر  و  غیرفعال  منفی  هایهیجان  یادگیری  در  اما  است  شناختی

 (. 5 جدول)

  فعال در کالس   مثبت  هایهیجان

 درس

297/0 ±044/2 217/0±982/3 167/0 ±972/3 

مثبت فعال نسبت به    هایهیجان

 یادگیری

360/0 ±197/2 255/0±079/4 176/0 ±116/4 

منفی فعال در کالس    هایهیجان

 درس

251/0 ±326/4 191/0±583/1 184/0 ±592/1 

منفی فعال نسبت به   هایهیجان

 یادگیری

258/0 ±349/4 206/0 ±772/1 211/0 ±801/1 

در    غیرفعالمنفی    هایهیجان

 کالس درس

290/0 ±409/4 108/0 ±021/1 186/0±549/1 

نسبت   غیرفعالمنفی    هایهیجان

 به یادگیری 

331/0±312/4 240/0 ±642/1 440/0 ±648/1 

 80/99± 97/11 06/98±88/9 40/95± 19/9 مت کی گواه

 400/481±736/36 933/479±967/37 466/540±931/22 نمره کل پکران 

  فعال در کالس   مثبت  هایهیجان

 درس

279/0±096/2 283/0±580/2 282/0±560/2 

فعال نسبت به  مثبت    هایهیجان

 یادگیری

392/0 ±314/2 322/0±704/2 282/0±811/2 

منفی فعال در کالس    هایهیجان

 درس

188/0 ±197/4 471/0±204/3 509/0 ±152/3 

منفی فعال نسبت به   هایهیجان

 یادگیری

286/0 ±030/4 532/0±259/3 499/0 ±227/3 

در    غیرفعالمنفی    هایهیجان

 کالس درس

311/0 ±969/3 256/0 ±395/2 424/0±620/3 

نسبت   غیرفعالمنفی    هایهیجان

 به یادگیری 

430/0 ±921/3 498/0 ±.039/3 498/0 ±315/3 
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 پکران در سه آزمون  تحصیلی هایهیجان نامهپرسشی هامقیاسزیرانحراف استاندارد  . میانگین و 5جدول 

Table5. Mean and standard deviation of the subscales of Pakran Academic Emotions Questionnaire 

in three tests 

 پیگیری   آزمون آزمونپس آزمونپیش گروه  زیرمقیاس 

 یادگیری  در کالس در یادگیری  در کالس در یادگیری  در کالس در

 لذت 

 

 32/0 80/3±  29/0 23/2± 31/0 02/2±44/0 شناختی

±75/3 

027/0 

±70/3 

29/0 ±76/3 

 33/0 14/2± 30/0 89/1± 28/0 پویشی

±050/4 

24/0 

±83/3 

023/0 

±96/3 

25/0 ±78/3 

 35/0 40/2±  33/1 30/2± 34/0 98/1± 37/0. گواه

±48/2 

93/1 ±30/2 30/0 ±64/2 

 40/0 24/4±  37/0 03/2± 50/0 24/2± 37/0 شناختی امیدواری 

±03/4 

038/0 

±23/4 

38/0 ±16/4 

 43/0 95/3±  29/0 26/2± 52/0 039/2± 47/0 پویشی

±23/4 

027/0 

±023/4 

37/0 ±31/4 

 42/0 75/2±  52/0 33/2±53/0 108/2± 39/0 گواه

±77/2 

048/ ±75/2 36/0 ±77/2 

 34/0 71/3±  34/0 13/2± 33/0 21/2± 39/0 شناختی غرور

±12/4 

037/0 

±57/3 

31/0 ±12/4 

 49/0 94/3±  29/0 18/2± 55/0 201/2± 31/0 پویشی

±16/4 

027/0 

±93/3 

32/0 ±25/4 

 59/0 57/2±  31/0 31/2± 61/0 20/2±35/0 گواه

±85/2 

028/0 

±59/2 

50/0±01/3 

 26/0 15/2±  28/0 059/4± 34/0 058/4± 504/0 شناختی خشم

±09/2 

24/0 

±050/2 

25/0 ±87/1 

  ±  40/0 35/4± 22/0 21/4± 34/0 پویشی

89/1 

24/0 

±72/1 

32/0 ±77/1 31/0 ±71/1 

 40/0 18/3±  43/0 037/4± 38/0 09/4± 29/0 گواه

±31/3 

52/0 ±05/3 56/0 ±26/3 

 30/0 70/1± 26/0 30/4± 38/0 28/4± 18/0 شناختی اضطراب

±006/2 

25/0 ±69/1 38/0 

±036/2 

 29/0 46/1± 17/0 42/4± 35/0 49/4± 24/0 پویشی

±76/1 

27/0 ±54/1 39/0 ±89/1 

 59/0 16/3± 47/0 21/4± 33/0 34/4± 19/0 گواه

±30/3 

50/0 ±20/3 76/0 ±09/3 
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 24/0 57/1±  20/0 26/4± 46/0 18/4±24/0 شناختی شرم

±13/2 

18/0 ±60/1 18/0 ±60/1 

 33/0 39/1±  17/0 27/4± 35/0 27/4± 28/0 پویشی

±79/1 

19/0 ±45/1 19/0 ±45/1 

  0/  62 84/3± 64/0 15/4± 26/0 گواه

±26/3 

45/0 

±32/3 

66/0 ±22/3 66/0 ±22/3 

 17/0 56/1± 27/0 006/4± 53/0 20/4± 27/0 شناختی ناامیدی 

±55/1 

28/0 ±58/1 16/0 ±54/1 

 28/0 40/1±  20/0 23/4± 43/0 38/4± 37/0 پویشی

±59/1 

24/0 ±45/1 31/0 ±69/1 

 57/0 45/3±  48/0 16/4± 36/0 12/4± 31/0 گواه

±27/3 

44/0 ±45/3 59/0 ±35/3 

 20/0 88/1±  25/0 09/4± 43/0 29/4± 34/0 شناختی خستگی 

±70/1 

23/0 ±84/1 26/0 ±76/1 

 23/0 66/1± 23/0 38/4± 27/0 43/4± 31/0 پویشی

±68/1 

19/0 ±64/1 19/0 ±68/1 

 48/0 73/3±  40/0 96/3± 38/0 16/4± 36/0 گواه

±35/3 

47/0 ±78/3 55/0 ±36/3 

 

کمک    به  توجه به حجم کم نمونه،  با   ،وپکران  متکیهای  نامهپرسش  آزمونپیششرط نرمال بودن توزیع متغیر هادر    ،ها دادهدر تحلیل  

های از آزمون   استفاده  ( وp  <  05/0است )  برقرار  وابسته  متغیرهایهای  نمره   توزیع  بودن  بهنجار  فرضویلک، بررسی شد.    آزمون شاپیرو

 . ( 6جدول است )پارامتری مجاز 

 وابستههای متغیر  بودن نرمال  بررسی ویلک،  شاپیرو آزمون از حاصله مقادیر.  6جدول

Table 6. Values obtained from Shapiro-Wilk test, check the normality of dependent variables 

یریگیپ آزمونپس  آزمونپیش   پرسش گروه  

 s-w s-w s-w نامه 

957/0 635/0=p 925/0 233/0=p 949/0 516/0=p مت کی یشناخت 

929/0 233/0=p 968/0 807/0=p 929/0 233/0=p یشیپو 

845/0 065/0=p 746/0 051/0=p 849/0 017/0=p گواه 

956/0 616/0=p 977/0 945/0=p 922/0 207/0=p پکران  یشناخت 

928/0 223/0=p 973/0 882/0=p 960/0 655/0=p یشیپو 

761/0 051/0=p 805/0 104/0=p 960/0 699/0=p گواه 
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 معنادار   یاضیر  یریادگی  ییتوانامستقل )مداخله دو روش درمان( بر نمره    ریمتغ  اثرمکرر  های  گیریاندازهبا    مختلط  واریانس  تحلیل  در

  سهیدر مقا  ی بونفرون  یبیتعق  و آزمون.  (2 ،001/0  >  P ،=999/14  42،2F=   411/0. )است  411/0  درمان،های  روش  مداخلهاندازه اثر    .است

 P  *208/10  <  05/0).  دارد  وجود  داریمعن  تفاوت  یاضی ر  ییتوانا  نیانگی در م  یشیپو  و  ی گروه شناخت  نینشان داد، ب  آزمونپسها در  گروه

₌J -I  )این در  و  شده    یریگیپ   تفاوت  حفظ    پویشیروان  که  است  آن  از  یحاکها  نیانگیم  سهیمقا   (،p ،63/10=i-j=007/0)است  هم 

 . است مؤثر یاضیر یریادگی  ییتوانا در جانیه یشناخت میتنظ از شیب دوانلو فشرده مدت کوتاه

 با  انآموزدانش تحصیلی هیجانات پیشرفت بر دوانلو  فشرده مدتکوتاه پویشی  درمانیروان و هیجان شناختی تنظیم مداخالت یدر بررس

 مکررهای  گیریاندازه  با  مختلط  واریانس  تحلیل  از  مختلفهای  زمان  در   تغییرات  بررسی  و  هاگروه  کردن  همتا  به  توجه  با  ،یادگیری  اختالل

 جایگزین های  آزمون   از  بود  معنادار  ماچلی  کرویت  آزمون  نتایج  چون  اما  داد،  نشان  را  هاواریانس  همسانی  شرط  لوین  آزمون  .شد  استفاده

- گرینهاوس  آزمون  از  ها آزمودنی  درون  اثرات  های آزمون   نتایج  تفسیر  برای  بود،  9/0  از  کمتر  که  اپلیسون  مقدار  به  توجه  با  شد،   استفاده

تمام هشت  شد  استفاده  یسرگ در  ب  یلیتحص  یجانات ه  یشرفتپ   نامهپرسش  زیرمقیاس.  در   یشآزما های  گروه  ین تفاوت  گواه  گروه  با 

اثر   ( اندازه8)جدول  بود  گونه  همین  نیز  یادگیریونسبت به    (7جدولبود )  معنادار  در کالس  غیرفعال  فعال و  یمنف  مثبت و   هایهیجان

 .گزارش شده است 983/0تا  685/0مداخله روش درمان از  یانسوار

 پکران در کالس درس نامهپرسشی هامقیاسزیردر  سه گروه مکررهای  گیریاندازهمختلط با تحلیل واریانس   نتایج  .7 جدول

Table 7. Results of mixed analysis of variance with repeated measures of three groups under the 

scales of Pekran questionnaire in the classroom 

میانگین  منبع تغییرات در کالس درس  هامقیاس

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

سطح   Fنسبت  

 ی معنادار

 اندازه اثر 

 

 

 هایهیجان

 فعال مثبت  

 938/0 000/0 566/655 1 103/43 گروهی درون لذت

 813/0 000/0 329/93 2 136/6 تعامل 

 760/0 000/0 119/68 2 173/15 گروهی بین

 935/0 000/0 580/618 1 442/54 گروهی درون امیدواری 

 708/0 000/0 041/52 2 580/4 تعامل 

 641/0 000/0 324/38 2 343/13 گروهی بین

 864/0 000/0 870/273 1 004/31 گروهی درون غرور

 600/0 000/0 299/32 2 656/3 تعامل 

 758/0 000/0 519/67 2 442/10 گروهی بین

 

 

 هایهیجان

 منفی فعال 

 خشم

 

 922/0 000/0 689/507 468/1 548/65 گرین.( )  گروهیدرون

 566/0 000/0 988/27 937/2 618/3 )گرینهاوس( تعامل  

 618/0 000/0 800/34 2 807/8 گروهی بین

 975/0 000/0 618/1702 1 770/13 گروهی درون اضطراب 

 830/0 000/0 892/104 2 009/7 تعامل 

 802/0 000/0 973/86 2 514/16 گروهی بین

 919/0 000/0 445/486 707/1 826/71 گرین.( )  گروهیدرون شرم 

 616/0 000/0 561/34 415/3 103/5 )گرین هاوس( تعامل 

 683/0 000/0 352/46 2 807/13 گروهی بین



142-163ص   82(2، پیاپی )4001تابستان ، دومم، شماره  یازده فصلنامه خانواده و بهداشت، دوره   

Family and health Quarterly, vol11, Issue 2, Summer 2021, ISSN: 2322-3065 

http://journals.iau-astara.ac.ir, D.O.R:20.1001.1.23223065.1400.11.2.10.5  

 سیفی 13

 

 هایهیجان

منفی 

 غیرفعال 

 ناامیدی 

 

 

 

 خستگی

 965/0 000/0 282/1202 377/1 786/96 گرین.( )  گروهیدرون

 867/0 000/0 619/140 754/2 330/11 تعامل )گرین هاوس( 

 831/0 000/0 845/105 2 535/23 گروهی بین

 965/0 000/0 269/681 1 675/26 گروهی درون

 899/0 000/0 858/191 2 047/13 تعامل 

 845/0 000/0 846/116 2 528/24 گروهی بین

 973/0 000/0 082/1578 294/1 030/119607 گرین.( )  گروهیدرون نمره کل در کالس درس

 855/0 000/0 542/126 587/2 977/9590 )گرینهاوس( تعامل  

 746/0 000/0 089/63 2 959/17521 گروهی بین

 

 پکران نسبت به یادگیری نامهپرسشی هامقیاسزیرمکررسه گروه در های  گیریاندازهمختلط با تحلیل واریانس   نتایج .8 جدول

Table 8. Results of mixed analysis of variance with repeated measures of the group in the subscales 

of Pekran questionnaire to learning 

به   هامقیاس نسبت 

 یادگیری 

میانگین  منبع تغییرات

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

سطح   Fنسبت  

 ی معنادار

 اندازه اثر 

 

 هایهیجان

 مثبت فعال 

 905/0 000/0 455/407 1 583/31 گروهی درون لذت

 701/0 000/0 508/50 2 915/3 تعامل 

 720/0 000/0 299/55 2 132/9 گروهی بین

 884/0 000/0 869/328 317/1 046/53 گروهی درون امیدواری 

 654/0 000/0 584/40 634/2 546/6 )گرین.( تعامل  

 601/0 000/0 339/32 2 205/12 گروهی بین

 879/0 000/0 908/311 300/1 316/52 گروهی درون غرور

 563/0 000/0 679/27 599/2 998/4 )گرینهاوس( تعامل  

 501/0 000/0 589/21 2 110/9 گروهی بین

 

 هایهیجان

 منفی فعال 

 951/0 000/0 081/832 1 026/69 گروهی درون خشم

 792/0 000/0 020/82 2 804/6 تعامل 

 732/0 000/0 836/58 2 639/11 گروهی بین

 943/0 000/0 290/706 1 412/79 گروهی درون اضطراب 

 675/0 000/0 617/44 2 017/5 تعامل 

 733/0 000/0 154/59 2 676/9 گروهی بین

 921/0 000/0 646/501 259/1 456/77 گروهی درون شرم 

 677/0 000/0 101/45 517/2 964/6 )گرینهاوس( تعامل  

 311/0 000/0 702/9 2 417/6 گروهی بین
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 هایهیجان

منفی 

 غیرفعال 

 925/0 000/0 694/532 300/1 630/82 گروهی درون ناامیدی 

 750/0 000/0 564/64 599/2 015/10 )گرینهاوس( تعامل  

 701/0 000/0 380/50 2 237/17 گروهی بین

 946/0 000/0 808/752 269/1 741/85 گروهی درون خستگی

 805/0 000/0 844/88 538/2 119/10 )گرینهاوس( تعامل  

 751/0 000/0 959/64 2 375/15 گروهی بین

به  نسبت  کل  نمره 

 یادگیری 

 945/0 000/0 299/740 344/1 816/107972 گروهی درون

 )گرینهاوس( تعامل  

 گروهی بین

005/9760 

388/13633 

687/2 

2 

918/66 

562/28 

000/0 

000/0 

757/0 

571/0 

کل    نامهپرسشنمره 

 پکران 

 974/0 000/0 336/1583 226/1 348/20 گروهی درون

 862/0 000/0 762/134 452/2 732/1 )گرینهاوس( تعامل  

 705/0 000/0 359/51 2 579/2 گروهی بین

 

تعق  در آزما  ینب  یبونفرون  یبیآزمون  آزمون  آزمونپس  در   گواه  باگروه   یشدو گروه  تمام هشت    پیگیری،  و    نامه پرسش  زیرمقیاسدر 

-p،262 /0  =i=   047/0ها، لذت )زیرمقیاسدر  یش دو گروه آزما ینب یسهوجود داشت. در مقا معنادارتفاوت  یلی تحص یجانه یشرفتپ 

j،023/0  ±96/3  < 027/0  ±70/3  )  غرورو  (009/0  =p،  352/0  =i-j،  027/0  ±93/3  <037/0  ±57/3 در آزمون پ )در کالس   یگیری

 یگیری پ   و آزمون  آزمونپسدر    ریاضی  یادگیریداشته است. خشم نسبت به    ینسبت به گروه شناخت  یشتریرشد ب  یشیدرس گروه پو

پو ب  یشیدر گروه   031/0(؛ )p،374/0  =i-j،24/0  ±72/1  <26/0  ±09/2=  006/0داشت )  ی را نسبت به گروه شناخت  یشتریکاهش 

=p،341/0 =j-i ، 31/0 1/71± <25/0 1/87± .)نبود معنادار تفاوت هامقیاسزیر بقیه در. 

 : گیرینتیجه  بحث و

پژوهش     در   دوانلو،   فشرده  مدتکوتاه  پویشی  درمانیروان  و   هیجان  شناختی  تنظیم  مداخالت  اثربخشی  مقایسه  و   بررسی  ،منظوربهاین 

  شناختی   تنظیم  برای  گراس  پروتکل  دو  مطالعه  این  در  .گرفت  انجام  ریاضی  یادگیری  اختالل  با  انآموزدانش  تحصیلی  هیجانات  پیشرفت

  ریاضی   هاینامهپرسش  کمک  به  شد.  اجرا  جداگانه  آزمایش  گروه  دو  روی  بر  فشرده  مدتکوتاه  پویشیروان   برای  دوانلو  پروتکل  و  هیجان

 به  نسبت  و  درس  کالس  رد  یمنف  و  مثبت  هایهیجان  و  ریاضی  یادگیری  توانایی  افزایش  ،پکران  تحصیلی  هایهیجان  پیشرفت  و  متکی

  در  مثبت جانات یه  .بگذارد تأثیر ریاضی ییتوانا  بر تواند،می هیجان بر  مبتنی مداخله داد  نشان نتایج .شد گیریاندازه ریاضی درس یادگیری

  )خشم،  ریاضی  یادگیری  به  نسبت  و   درس  کالس  در  منفی  جانات یه  و   افزایش  را  امیدواری(  ،غرور  )لذت،  ریاضی   یادگیری  به  نسبت  و  کالس

توانایی ریاضی  نمره کل  فشرده دوانلو در افزایش    مدت کوتاهپویشی    درمانی روان   مداخله  دهد.  کاهش  را  (یخستگ  و  یدیناام  شرم،  ،اضطراب

 تر اثربخش  مداخله هیجانی شناختی  از  خشم نسبت به یادگیری ریاضی،  و کاهش در کالس درس ریاضی    و غرورلذت  ی  هامقیاسزیر  و

احمدستار  (17)  گراس،  ن یگلد  (16)  شچمن  ش،یلیفرا  قاتیتحق  جینتا   با   افتهی  نیا  .بود  (20)  پیترسون  و  سیهر  ( 19)  بافندهو    یپور، 

 . است همسو  (25) کرشچر (34) ی کرم ، یقائد ،یدیرش(26) ورتپ  (6) عباس (22)  دوانلو (21) گلسن یتو،، لسونیل

 از  پویشی(،   درمانی روان )  یارابطه الگوهای    ای   شناخت درمانی(،)  یانطباقطریق افکار غیر    از  مواجهه با واقعیت،  یجابه  معموالً  هاانسان

را که   و حفظ موجودیت ارگانیسم  تعادل  تواند،می  . مداخله هیجانی نندیگزیبرم استفاده از دفاع رنج را    و با کنند  می  احساسات اجتناب

از بین رفته است؛  طوربه ابراز هیجان خود را تجربه    تا  کند  و کنترل  یابیارز  موقت  )هیجانی  هیجانی    مداخالت  .(35کند ) فرد بتواند 

درون فرد را برای   از  منفی،  هایهیجان  و کاهش مثبت    هایهیجانافزایش    با   ،درازمدت  در (  فشرده دوانلو  مدت کوتاه  پویشیروانشناختی،  

  ناشی  اضطرابان با اختالل یادگیری ریاضی نشان داد:  آموزدانشمداخله هیجانی بر روی    دو   سازد، می  مقابله با مشکالت یادگیری آماده 
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 اطالعات   پردازش  فرایند   ادراکات،  تحریف  بدون  فرد   تا   ( 37،36)  داد   کاهش  توانمی  را  آن  امتحان  و   ریاضی  یادگیری  در  یدی ناام  و  ترس  از

  کاهش   با  را  ریاضی  مفاهیم  معنادار  یریادگی  و  ریاضی  مسائل  حل  ،(38)   دهد  کاهش  را  محاسبات  انجام  در  خطا  زانیم  کند،  تجربه  را  ریاضی

 داشته  همراه به را تحصیلی عملکرد بهبود و افتهی کاهش ریاضی درس  از هراس درازمدت در  و(9) دهد انجام بهتر منفی عواطف تداخل تأثیر

  یهاسال   بقیه  به  را  درس  این  یادگیری  از  منفی  تجارب  و  کند  برخورد  آن  میمفاه  و  ریاضی  درس  با  بیشتر  نفساعتمادبه  با  فرد  و(39)  باشد

قادر  فرد  ،هیجان  شناختی  مداخله  بدیا  دست  ریاضی   اختالل  رفع  در  پایدارتر  درمانی  الگوی  یک  به  و   ( 40)  نکند   منتقل  خود  زندگی   را 

های واکنش  رییو تغدرونی، مسئولیت کنترل، ارزیابی    ندیفرآاین    (41کند )خود را تجربه  ی  هاابراز هیجان   سازد تا توانایی فهم، تعدیل ومی

است مهمی در تعیین سالمتی و داشتن عملکرد موفق در تعامالت اجتماعی    بر عهده دارد و عاملعاطفی فرد را در مسیر تحقق اهداف او  

زای زندگی بازی  تواند نقش مهمی را در سازگاری فرد با وقایع استرس می  و   دی آیمهیجان منفی به شمار    تأثیرراهی برای کاهش    و  (42)

 طور به   و  انگیزش در موفقیت تحصیلی است  و  خودتنظیمیکارآمدی،   ،نفسعزت  گیری، شکل آوریتابعامل مهمی در تعیـین    کند و

 نامطلوب رفتارهای کاهش اجتماعی، مسئله  حل  افزایش  زمینه در  را یادگیری هایناتوانی به مبتال انآموزدانش عملکرد معناداری

 . (21بخشد )یم بهبود اجتماعی اهداف رییتغ نیز و گیریکناره و پرخاشگری

ها انسانبر اساس این باور که تعارض بین امیال و واقعیت در ذات وجودی انسان ریشه دارد،    فشرده دوانلو   مدت کوتاهپویشی    درمانی روان 

 را تجربه   و اضطرابشوند  می  رنج خود  و باعث کنند  می  اجتناب  از بروز احساسات،ها  مواجهه با واقعیت با استفاده از دفاع  یجابه  معموالً

ناخودآگاه   عمیق هایهیجان و فردبتابد بر ساختار هسته اصلی ناهشیار   ییو روشناشکسته شود  مقاومت  است اگر    معتقد  ،( 35کنند )می

های با اصالح مکانیسم  و(4شود )می  ، مشخصاند بوده  ها نشانهاین    شی دایو پ رنج    منشأ   اوکه در طول زندگی    الگوهایی   خود را تجربه کند،

 رات ییو تغشود  می  به ایجاد توانایی خود ابرازگری  او قادرو    (6گردد )می  فرددفاعی و تنظیم احساسات موجب افزایش ظرفیت هیجانی  

مدیریت تعارض را در های  راه  ومشکالت زندگی روبرو شود    ل وئآگاهانه با مساتواند  می  فرد  . آیدمی  پدیداضطراب    در کاهش  مشاهدهقابل

یابد از فرافکنی هیجانات می بدون احساس طرد در جمع حضور  یابد ومی زندگی در او کاهشهای از موقعیت یتی نارضا یابد، بدرون خود 

  با   و(38گردد )می  در او تسهیل  مسئلهحل    راهبردهای پردازش اطالعات و  و  پردازش تفکر  و  (22کند )می  گذشته به حال جلوگیری

 موفق  و   سازگار  منعطف،  ،کارا  توانمند،  فردی  به  تبدیل  و  شودمی  توانا  اجتماعی و  شخصی  زندگی  در هاهیجان  و  احساسات  صحیح  یریکارگبه

 گردد. می

  د،اد نشان  را تحصیلی  هیجانات و  ریاضی یادگیری اختالل کاهش  در  اثربخشی دوانلو  فشرده  مدتکوتاه پویشی  درمانی روان هیجانی  مداخله

 حیطه  مشکالت  انواع  درمان  و  تربیتی  شناسیروان  در  ،جدیدی  افق  کمتر،  هزینه  و  تر کوتاه  درمان   دوره  با   ،مدتکوتاه  پویشیروان   مداخله

 بگشاید.  تواندمی آموزش

 ،شده  هنجار  ایران  در  سالهپنج  آموزشی  نظام  برای  که  متکی  تست  از  استفاده  ،ازجمله  است،  بوده  همراه  نیز  ییهاتیمحدود  با  حاضر  پژوهش

 حذف   ل یدل  به  پکران، یلیتحص  شرفتیپ  یرانیا  هنجارشده  نامهپرسش در  . دارد  دنظری تجد  به  نیاز   سالهشش  ابتدایی   آموزشی  فعلی  نظام  یبرا

 است   شده  نیتدو  یشناخت  رساختی ز  با  نامهپرسش  نیا  یطرف  از  و  نشد  یبررس  امتحان  به  مربوط  جاناتیه  امتحان،  جانیه  به  مربوط  سؤاالت

 . کند گیریاندازه را دوانلو فشرده  مدتکوتاه یشیپو  درمانیروان از آمدهدستبه هاییژگیو تمام نتوانست  دیوشا

 وهش: ژپ محدودیتهای

 یسن  دامنه یرو بر پژوهش ینا  .ردیگ  قرار  نظر  مد  دیبا  که  کندمی  مطرح  هاافتهی  میتعم  ۀن یزم  در  را  یموانع  پژوهش،  یآمار  جامعه  تیمحدود

  احتیاط با دیگر جامعه و سنی هایه گرو دیگر به پژوهش این نتایج تعمیم بنابراین است شده انجام  شهرتهران به محدود و (11-12) یخاص

 .شود انجام
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پا   سنیهای  گروه  در  یادگیری  اختالالت  انواع  روی  بر  هیجانی  مداخله  اثربخشی   بررسی  شودمی  پیشنهاد   با  متفاوت  یلیتحص  یهاهیو 

  ، ها نهیهز  کاهش   و   درمان  دوره  کردن  کوتاه  جهت  به  دوانلو  مدتکوتاه  پویشیروان  کردیرو  .شود  انجام  تربزرگ  مقیاس  در  ییهانمونه 

 وپرورش آموزش   مختلف  هاینه یزم  در  است  ستهیشا  کرد  استفاده  یرفتار  و  یریادگی  اختالالت  انواع  درمان  در  توانمی  ,است  صرفهبهمقرون 

 اختالالت   انواع  در  شناختیروان   رویکردهای   سایر  با   فشرده  مدتکوتاه  پویشی  درمانیروان  رویکرد  سه یمقا  .شود  استفاده  روش  نیا  از

 .شود یبررس یرفتار و یادگیری

 کاربرد پژوهش: 

 دارتری و پا  صرفهبهمقرون  روشی  تواندیو مکاربرد دارد    یخصوص  و مشاوره  وپرورشآموزش   یادگیریپژوهش در مراکز اختالالت    ینا  نتایج

 . است نشده  بیان نویسندگان توسط منافع تعارض گونههیچ .باشد

   :اخالقی  مالحظات

مراحل   یهاجازه انصراف در کل  کنندگانشرکت  بر شرکت در پژوهش را اعالم کردند.  ی مبن  کتبی  یترضا   هاآن  ینداوطلبان و والد   کلیه

 کلیه   از یسپاسگزار  . شد  یلاطالعات بدون نام تحل  هیو کل  استمحرمانه    کنندگانشرکتاز    آمدهدستبه  اطالعات  پژوهش را داشتند.

 یو قدردان   تشکر  نمودند،  همکاری  پژوهش  انجام  در  که  محترمی  دیو اسات  مشاوره  مراکز  نیمسئول  آنان،  محترم  والدین  و  انآموزدانش

 . شودمی
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