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 مقاله پژوهشی 

 

و  جانیه یشناخت یجوینظمبر  یزشیآموزش مصاحبه انگ یاثربخش

 انیدانشجو تحصیلی یریدرگ

 

 یانینور یماهر الی، ژ*فریسجاد پناه

 

 

 چكيده

 و جانیه یشناخت یجوینظم. تاس ییدوسوگرا رییتغ یبرا یدرون زهیانگ شافزای منظور به محور مراجعه یروش یزشیمصاحبه انگمقدمه: 

 یاثربخش یر بررسهدف از پژوهش حاض. است تحصیلی افت یدارا انیمرتبط و از مشکالت دانشجو زشیبا انگ تحصیلی یریدرگ
 . بود انیدانشجو تحصیلی یریو درگ جانیه یشناخت یجوینظمبر  یزشیآموزش مصاحبه انگ

با  انیدانشجو یامپژوهش تم یآمار یجامعه. ه بودآزمون و گروه گواپس -آزمونشیبا پ یشیپژوهش حاضر از نوع شبه آزماها: روش

از  نفر 30ساده  یتصادف یریگبا استفاده از روش نمونه. بودند 1398-99 تحصیلی -تهران در سال یدانشگاه علوم پزشکافت تحصیلی 
. نفر( گمارده شدند 15اه )وگنفر( و  15) شیآزما یهادر گروه یبودند انتخاب و به صورت تصادف تحصیلی افت یکه دارا یانیدانشجو

وزش آم. جرا شددر مورد هر دو گروه ا آزمونشیبه عنوان پ تحصیلی یریو درگ جانیه یشناخت یجوینظماستاندارد  یهاپرسشنامه
 آزمونسپفوق را به عنوان  یهادوره هر دو گروه پرسشنامه نیا انیدر پا. جلسه اعمال شد 8در  شیگروه آزما یرو یزشیمصاحبه انگ

  .قرار گرفت یمورد بررس انسیکوار لیها با استفاده از تحلداده. کردند لیتکم

 و 23/51±72/5 شیاگروه آزم آزمون شیپ یدر مرحله یشناخت یجوینظم ری( در متغاری)انحراف مع نیانگیم یفیتوص یهاافتهینتايج: 

 شیزماآگروه  آزمون شیپی در مرحله یتحصیل یریدرگ ریو در متغ =F=002/0(P ,38/14). (12/75±59/5 آزمون پس

 . =F=002/0(P ,79/12)آمد  دست به 46/96±68/5 شآزمای گروه آزمون پس و 89/5±33/75

 یشناخت یجوینظم ،تحصیلی تیدر جهت بهبود وضع شودمی شنهادیپ یزشیآموزش مصاحبه انگ یبا توجه به اثربخشگيري: نتيجه

 . استفاده گردد انیدانشجو جانیه

 

 انیدانشجو ،تحصیلی یریدرگ جان،یه یشناخت یجوینظم ،یزشیمصاحبه انگهای كلیدی: ژهوا
 451تا  443 (:44)21؛ 1400 آذر علوم پزشكي/آموزش در مجله ايراني 

 
مقدمه 

در مراحل زندگی، انسان با دامنه وسیعی از رویدادهای و 

                                                 
اه مدرس دانشگ ،یروانشناس یدکترا یفر، دانشجویاهنپ سجادنویسنده مسؤول:  *

 s.panahi62@gmail.com.رانیاتهران،  ،)ع(یامام عل

 ،نندجس میاسال دانشجوی دکترای مشاوره خانواده ،دانشگاه آزاد ،یانینور یماهر الیژ

 (zhila.maheri@gmail.com). رانیا ،سنندج

 4/7/400 تاریخ پذیرش: ،10/6/400، تاریخ اصالحيه: 31/3/400 مقاله: تاریخ دریافت

ها و چگونگی در این میان هیجان. زا سرو کار داردچالش

ها نقش مهمی در فرایند سازش یافتگی جویی به آننظم

های هیجانی جویی هیجان شامل ایجاد پاسخنظم. دارند

جویانه جدید یا تغییر آنها در خالل فرایندهای نظم

 افزایش یا و حفظ کاهش، باعث هیجان جویینظم. (1است)

 ی هیجان عاملیجوینظمچنین ، هم(2)شوندمی هیجان یک
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 کارکرد و روانی بهزیستی در کنندهتعیین و کلیدی

 سازگاری در ی هیجانجوینظمتوانایی . (3)است اثربخش

، (4)کندمی ایفا اساسی نقش زندگی زایتنش رویدادهای با

 به متناسب پاسخ برای را خود هیجانات فرد ازاین طریق

 و تعدیل ناهشیار یا هشیار طور به محیطی یهاخواسته

 هیجان، شناختی دهینظم دهایراهبر. (5)کندمی تنظیم

 مدیریت برای افراد که هستند شناختی فرآیندهای

 گیرند؛می کار به برانگیزاننده و آورهیجان اطالعات

 و یجوینظم مدیریت، توانایی در شناخت و افکار بنابراین،

 رویداد یک یتجربه از بعد هاهیجان و احساسات کنترل

عامل  جانیه میتنظ. (3)دارند مهمی بسیار نقش زاتنیدگی

و داشتن عملکرد موفق در  یسالمت نییدر تع یمهم

 ییهااست و نقص در آن با اختالل یاجتماع یهاتعامل

و  (6ی)اجتماع یاضطراب، انزوا ،یمانند افسردگ

و رفتار پرخاشگرانه ارتباط  یناسازگار ،یکاربزه

با عالیق یادگیرندگان،  تحصیلی درگیری. (7)دارد

به کالس درس، انگیزش پیشرفت، خودتنظیمی دلبستگی 

گذاری انرژی یادگیری، تعهد برای یادگیری و یا سرمایه

 مناسب است که درگیری. در یادگیری در ارتباط است

های با چنین پیچیدگی به عنوان هدف تالش تحصیلی

. (8)کار رودتربیتی و تجربه آموزشی یادگیرندگان به

 و دارد داللت پایداری و تالش عدم بر تحصیلی درگیری

 کردن رها و تالش ابتکار،کمبود فقدان انفعالی، صورت به

منفی، ناکامی  هیجانات دهندهنشان و کندمی بروز فعالیت

( مانند اضطراب) فعالیت در فشار احساس و عصبانیت و

کیفیت تالشی است که  تحصیلی درگیری. (9)است

تا در  کنندمی هایی هدفمنددانشجویان صرف فعالیت

( 10)دستیابی به نتایج مطلوب نقش مستقیم داشته باشند

جوشی رفتار، هیجان و شناخت و به عنوان تعامل یا هم

 . (8شود)می در فرآیند یادگیری نیز تعریف

 از طرفی دیگرر انگیرزه یکری از عوامرل اصرلی در عملکررد      

مصاحبه انگیزشی روشی مراجعه محرور،  . است تحصیلی

افزایش انگیرزه درونری بررای تغییرر از     به منظور تقویت و 

مصراحبه  . (11طریق کشف، شناسایی حل تردیردها اسرت)  

بررای شرناخت    افرراد روشی خاص است که بره   انگیزشی

شرران و اارردام برررای حررل آنهررا کمررک    مشررکالت بررالقوه 

 آمروزان دانرش  هرا ایرن توانرایی   با استفاده از. (12)کندمی

 جدیرد  یهااعیتو مو زندگی گوناگون شرایط با ندتوانمی

انگیزه باعث برانگیخته شدن عالاه و تمایل . شوند سازگار

هررای نرروین، ، جسررتجو، کنجکرراوی، کشررف ایررده تررربرریش

برر اسراس   . (13)گرردد گسترش، باور و اندیشه عمرل مری  

اثربخشرری مصرراحبه انگیزشرری بررر افررزایش     مطالعررات 

پیشرررفت آمرروزان کررمخودپنررداره دانررش و خودکارآمرردی

(، 11)(، افرزایش مهرارت حرل مسر له    14)مدارس متوسرطه 

( 16)( و افرزایش انگیرزه پیشرررفت  15)کراری کراهش اهمرال  

 . ان نشان داده شده استآموزدانش

 آنهرا  از بعضی به که پژوهشی و نظری پشتوانه مبنای بر

 آموزشرگاهی  یرادگیری  برا  انگیزشری  مصاحبه شد، اشاره

 ورطر ه ب ابلی یهاپژوهش تربیش تمرکز. (17)دارد ارتباط

 سررایر تغییرررات و برروده کرراری اهمررال کرراهش بررر هعمررد

 هیجان شناختی یجوینظم جمله از آن با مرتبط متغیرهای

 ترر بریش . اندنداده ارار توجه مورد را تحصیلی درگیری و

 در و گرفته صورت یآموزدانش جامعه در نیز هاپژوهش

 نارسایی احتماالَ و معدود یهاپژوهش دانشجویان جامعه

 بره  باال متغیرهای بین روابط همچنین. است رفتهگ صورت

 همبسرتگی  صرورت  به معلولی و علت رابطه بررسی جای

برا هردف    حاضرر  پرژوهش  بنرابراین . اسرت  شرده  بررسی

 بررر انگیزشرری مصرراحبه آمرروزش اثربخشرری بررسرری

 تحصررریلی درگیرررری و هیجررران شرررناختی یجررروینظرررم

 برا  اهداف و روش نمونه، حیث از و انجام شد دانشجویان

  . است متفاوت ابلی یهاپژوهش

 

 هاروش

 -آزمونپیشبا  آزمایشیپژوهش حاضر از نوع شبه 

ی آماری پژوهش جامعه. گواه بودگروه و آزمون سپ

تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در  شامل
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 تحصیلی بود که دارای افت 99-1398 تحصیلی سال

د این براساس گزارش مرکز مشاوره تعدا. بودند

نفر بود که با استفاده از روش  273دانشجویان 

نفر از دانشجویان انتخاب  30گیری تصادفی ساده نمونه

نفر( و  15های آزمایش )و به صورت تصادفی در گروه

روش نمونه گیری بدین . نفر( گمارده شدند 15گواه )

صورت بود از بین دانشجویانی که به دلیل گزارش 

انگیزگی در دانشگاه به مرکز و بی  تحصیلی مشکالت

طور نفر به 30مشاوره دانشگاه مراجعه کرده بودند، 

 تمامی. شدند انتخاب براساس شماره دانشجویی تصادفی

 به است؛ شده رعایت این پژوهش در اخالای مالحظات

 از و شد اخذ دانشجویان کتبی تمام رضایت هم که طوری

. شد گفته اطالعاتشان محرمانه ماندن و موضوع اهمیت

از بخش  الزم مجوزهای کتبی اجرا از ابل همچنین

 ت یید مورد هاپرسشنامه و شد حراست دانشگاه گرفته

ی شناختی جوینظمهای سپس پرسشنامه. گرفت ارار

آزمون در مورد به عنوان پیش تحصیلی هیجان و درگیری

 8آموزش مصاحبه انگیزشی در . هر دو گروه اجرا شد

در مورد گروه  ذکر خواهد شد، جلسه به شرحی که

گروه گواه برای دریافت مداخله در . آزمایش اجرا شد

لیست انتظار ارار گرفت که در پایان دوره تحقیق مداخله 

پس از اتمام دوره . مذکور درباره آنها نیز به اجرا درآمد

مداخله درباره گروه آزمایش، هر دو گروه 

 .ن تکمیل کردندآزموهای فوق را به عنوان پسپرسشنامه

معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از: دانشجوی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران، اعالم رضایت برای شرکت 

در پژوهش، توانایی شرکت در جلسات مداخله گروهی، 

عدم شرکت در جلسات آموزشی و درمانی دیگر به 

به ادامه  لیخروج از طرح عدم تماصورت همزمان و 

جلسه در  1انشجویان، غیبت بیش از توسط د یهمکار

جهت . بود هاپرسشنامه لیو عدم تکمجلسات مداخله 

آوری شده از روش آماری های جمعتجزیه و تحلیل داده

 SPSS-23افزار کواریانس با استفاده از نرمتحلیل 

(IBM,NY,USA) در پژوهش حاضر از . استفاده شد

 ی زیر استفاده شد:هاپرسشنامه

 Cognitive Emotion) ی شناختی هیجانویجنظممقیاس 

Regulation Questionnaire)برای سنجش تنظیم : 

 و (Garnefski) گارنفسکی پرسشنامه هیجان از شناختی

افراد بعد از  کرفت یهاوهیش یابیارز یبراکه  همکاران

است، استفاده  دکنندهیرس زا و تهدتاس تیمواع یکتجربه 

 اسیمق ریز 9ویه و شامل گ 36دارای امه نپرسش نیا. شد

 ،یگرید ش، سرزنیگرکه عبارتند از: خود سرزنش ،است

تمرکز مجدد مثبت،  رش،یپذ ،یفاجعه انگار ،ینشخوار ذهن

و مجدد مثبت  یابیارز ،یزیرتمرکز مجدد بر برنامه

درجه ای  5 اسیها در مقسؤال یگذارنمره. یریپذ دگاهید

 ( نمره گذاری"5ه نمر"تا همیشه "1نمره "لیکرت )از هرگز

و نمره کل  20تا  4د بین توانمی نمره هر راهبرد. شودمی

مقیاس توسط بار تاع. ارار بگیرد 180تا  36بین 

گزارش و  93/0کرونباخ  به روش آلفای سازندگان مقیاس

. (3)شده است ت ییدروایی به روش تحلیل عاملی اکتشافی 

لفای کرونباخ در ایران این پرسشنامه هنجاریابی و دامنه آ

گزارش شد و روایی  92/0تا  76/0هابرای خرده مقیاس

ی گزارش ت ییدمقیاس نیز به روش با روش تحلیل عاملی 

 . (18)شده است

 & Riew) تسنگ و ریو تحصیلی مقیاس درگیری

Tesang) (2011)ه مؤلفچهار  بر مشتمل پرسشنامه : این

و  ده(ما 4)ماده(، عاطفی 8شناختی ) ماده(، 5رفتاری )

درجه  7ها با مقیاس لیکرت ماده. است( ماده 5عاملیت )

گذاری شده نمره 7موافقم=کامالً تا  1مخالفم= کامالً ای از 

 22و حداال  154حداکثر نمره در این پرسشنامه  .است

اعتبار این مقیاس به روش همبستگی  آید.دست میبه

ال های باهمؤلفکرونباخ  درونی محاسبه و ضرایب آلفای

. گزارش شده است %82و  %78 ،%88 ،%94به ترتیب 

شده  ت ییدروایی به روش تحلیل عاملی اکتشافی 

 همؤلفی باال به ترتیب هاهمؤلف در ایران اعتبار. (20)است

آمد و روایی با روش  به دست %78 و 81% ،88%، 86%
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 . (19شده است) ت ییدی بررسی و ت ییدتحلیل عاملی 

 :زشیآموزش مصاحبه انگی-

خالصه محتوای جلسات آموزشی مصاحبه انگیزشی در 

 . آمده است 1جدول 

 

 یزشیجلسات آموزش مصاحبه انگ ی: خالصه محتوا1جدول 

 محتوای آموزشی جلسه

 ،آموزشری  برنامره  توضری   گرروه،  اوانین شرح یکدیگر، از اعضا و گروه انتظارات بیان دوره، مدرس اعضاء، آشنایی با معرفی اول

 انگیزشبا مفهوم  آشنایی

کند تا از ضرورت و احسراس نیراز بیرونری بره سرمت تمایرل       می آموزش فرایند و مراحل تغییر: این جلسه به دانشجویان کمک دوم

 . درونی برای تغییر حرکت کنند

حتررام و مردارا   ی سبک همدالنه، گوش دادن انعکاسی، درک دایرق، پرذیرش و ا  هااحساسات( با استفاده از تکنیک سازی)شفاف سوم

 یابدمی کردن با مقاومت مراجع امکان

 جلسه بر محور دو سوگرایی مراجع: چیزهای خوب و چیزهای نه چنردان خروب در خصروص رفترار متمرکرز اسرت، ایرن کرار          چهارم

 فترار فررد  ی رهرا و پراداش  هافراهم کننده زمینه ای برای توسعه، گسترش و افزایش آگاهی از خطرات، از طریق سنجیدن هزینه

 . است

سره  ی مرورد اسرتفاده در ایرن جل   هرا تکنیک. دارد ت کیدبر توانایی مراجع در ارزیابی و سنجش میزان خودکارآمدی برای تغییر  پنجم

 یریبه منظور ترسیم نمودار سود و زیان کوتاه مدت و بلند مدت ابل از تصمیم گ مس لهحل و  عبارتند از تمرین بارش ذهنی

 کمرک  هرا یی هستند که به تعیین و براراری هدف و جهت اهداف و فعالیرت هاو ویژگی ها، استانداردها، کیفیتهارزش: اهاارزش ششم

ر رفترار  را شناسایی کرد، این ادرت را دارد که فشرار و نیرروی اابرل مالحظره ای را اعمرال و بر      ها رزشواتی فردی ا. کنندمی

 . گذارد ت ثیرخویش 

ی مرواعیتی نظیرر   هرا ایش رضایتمندی، انرژی، عزت نفس و متعااب آن کاهش اضطراب بره ویرژه اضرطراب   این بینش باعث افز هفتم

کره شرامل چهرار مرحلره      اسرت  هرا رزشمرین اتی مورد استفاده در این جلسه هااضطراب امتحان در مراجع خواهد شد، تکنیک

زش ار 6را بررای آنران دارد، مرحلره دوم انتخراب     ین اهمیرت  تربیشیی که هامرحله اول شناسایی و عالمت گذاری ارزش :است

 مهم و اصلی، مرحله سوم اولویت بندی این شش ارزش، مرحله چهارم تعاریف هر ارزش از نظر مراجع

 و هرا نگرانری  حرل  در مراجرع  بره  مشرکل، کمرک   هرای مقابلره برا آن، بازشناسری    انگیزگی، و شیوهی عامل بیهاشناخت مواعیت هشتم

 بینی تغییر و خوش آن، اصد با مقابله یهاشیوه

 
 

 نتايج

ی توصیفی میانگین )انحراف معیار( در هانتایج یافته

آزمون گروه ی پیشی شناختی در مرحلهجوینظممتغیر 

و در  87/50±42/5و گروه کنترل  23/51±72/5آزمایش 

و گروه  12/75±59/5آزمون گروه آزمایش مرحله پس

در  تحصیلی درگیری و در متغیر 34/51±04/6کنترل 

و گروه  33/75±89/5آزمون گروه آزمایش ی پیشمرحله

آزمون گروه و در مرحله پس 31/75±51/5کنترل 

 به 74/75±82/5و گروه کنترل  46/96±68/5آزمایش 

براساس محاسبه آزمون خی دو بین این دو . دست آمد

مرحله  در کنترل و آزمایش هایگروه در گروه

 ی شناختی و درگیریجوینظم نظر از آزمونپیش

 ، =17/0Pداری نداشتند )معنا تفاوت تحصیلی

85/0=2X ) . متغیر دو هر مرحله پس آزمون از نظر در 

  .(=P 008/0داشتند ) داریمعنا تفاوت

ی شناختی هیجان جوینظمگفت که نمره  توانمیبنابراین 

ها در گروه آزمایش افزایش آزمودنی تحصیلی و درگیری
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 . ته استداش

ها از آزمون جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده

کولموگروف اسمیرنف استفاده شد، نتایج آزمون 

ی شناختی هیجان جوینظمکولموگروف اسمیرنف برای 

به دست آمد که در  29/0تحصیلی و برای درگیری 21/0

معنادار نشد و حاکی از نرمال بودن  >P 05/0سط  

نتایج تحلیل کواریانس . ن بودهای پیش آزموتوزیع متغیر

ی شناختی جوینظمی آزمایشی و گواه در متغیر هاگروه

که  گونههمان. نشان داده شده است 2ل هیجان در جدو

ی جوینظمشود، در متغیر یممالحظه  2در جدول 

شناختی هیجان، دو گروه در پس آزمون با نسبت 

38/14F=  01/0، در سطP<هم تفاوت معناداری  ، با

  .اشتندد

ی آزمایشی و گواه در هاگروهنتایج تحلیل کواریانس 

نشان داده شده است  3در جدول  تحصیلی متغیر درگیری

(002/0 P=).  

 

 جویی شناختی هیجان: نتایج تحلیل کواریانس در متغیر نظم2ل جدو

 داری معناسط   Fنسبت  میانگین مجذورها درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات

 21/0 13/1 27/69 1 27/69 پیش آزمون

 002/0 38/14 49/881 1 49/881 هاگروه

   30/61 27 12/1655 خطا

 

 

شرود، در متغیرر   یمر مالحظره   3کره در جردول    گونههمان

دو گررروه در پررس آزمررون بررا نسرربت  تحصرریلی درگیررری

79/12 F=  01/0، در سررطP<  برراهم تفرراوت معنرراداری ،

ارائره جلسرات آمروزش مصراحبه     ، یعنی پرس از  اندداشته

انگیزشی به دانشجویان گروه آزمایش، این گروه به طرور  

آزمرون حرل    سرؤاالت از گروه گرواه بره    تربیشمعناداری 

بنابراین آموزش مصاحبه انگیزشری  . نداهمساله پاسخ داد

 . ((=P /002دارد ) ت ثیردانشجویان  تحصیلی بر درگیری

 

 تحصیلی در متغیر درگیری: نتایج تحلیل کواریانس 3ل جدو

 داری معناسط   Fنسبت  میانگین مجذورها درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات

 19/0 07/1 85/61 1 85/61 پیش آزمون

 002/0 79/12 63/781 1 63/781 هاگروه

   52/59 27 29/1567 خطا

 

 

 بحث

مصاحبه انگیزشی  ت ثیرپژوهش حاضر با هدف بررسی 

 تحصرریلی ی شررناختی هیجرران و درگیررریویجررنظررمبررر 

-99دانشجویان دانشگاه علوم پزشرکی تهرران در سرال    

نتررایج نشرران داد آمرروزش مصرراحبه  . انجررام شررد 1398

 ی شررناختی هیجرران و درگیررریجرروینظررمانگیزشرری بررر 

ایررن یافترره بررا نتررایج . دارد ترر ثیردانشررجویان  تحصرریلی

حبه ی پیشین که نشران دادنرد مصرا   های پژوهشهایافته

( و 18)انگیزشی برا یرادگیری آموزشرگاهی ارتبراط دارد    

آمروزان  خودپنداره دانش و افزایش خودکارآمدی موجب

(، افرزایش مهرارت حرل    15)پیشرفت مدارس متوسرطه کم

 (17ان)آمرروزدانررشکرراری ( و کرراهش اهمررال16مسرر له)

گفت  توانمی هادر تبیین این یافته. است سوهمگردد، می

بره دانشرجویان کمرک شرد ترا از      که در جلسات مداخلره  
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ضرورت و احساس نیاز بیرونی به سمت تمایرل درونری   

ی سربک  هابرای تغییر حرکت کنند و با استفاده از تکنیک

همدالنرره، گرروش دادن انعکاسرری، درک دایررق، پررذیرش و 

احترام و مدارا کردن با مقاومت مراجع احساسات خرود  

ار و اجبار بودن برای تغییر را به هر را مبنی بر تحت فش

 سررازیی و تخلیرره کننررد )شررفاف  ریررزشررکلی برررون 

ی آموزشری، انگیرزه   با آموزش ایرن برنامره  . احساسات(

و کسب پیامدهای مثبت و  تحصیلی فرد در انجام تکالیف

یابرد و برا نترایج    دانشجو افرزایش مری   تحصیلی درگیری

آمروزش   تر ثیر ( کره  11)تحقیق اشررف زاده و همکراران  

 های تنظریم احسراس را در جهرت بهبرود عملکررد     مهارت

 . است سوهمفراگیران نشان داد،  تحصیلی

شررد همچنررین در آمرروزش مصرراحبه انگیزشرری تررالش    

هرررای الزم بررررای کسرررب پیامررردهای مثبرررت در  انگیرررزه

همچنررین در جریرران مداخلرره  . دانشررجویان ایجرراد شررود 

لره  شرده از جم های ارائره  تکنیک کارگیریبهدانشجویان با 

، نسبت به یادگیری برانگیختره شردند و   هاشناسایی ارزش

گذاشرته و آن   ت ثیربر رفتار خویش توانستند بدین ترتیب 

بیرنش   ،ی تصمیم گیریهارا هدایت کنند و در مورد فرآیند

منردی،  این بیرنش باعرث افرزایش رضرایت    . آورند به دست

یرژه  انرژی، عزت نفس و متعااب آن کاهش اضطراب بره و 

ی مواعیتی در محیط آموزشی در دانشجویان هااضطراب

و افرزایش  ها رزشبدین ترتیب با شناسایی ا. (20)شودمی

ی جرروینظررمانگیررزه در جلسررات آموزشرری موجررب بهبررود 

 . دانشجویان شد تحصیلی شناختی هیجان و درگیری

تررین متغیرهرای انگیزشری مروثر در یرادگیری و      یکی از مهم

. درگیری فعال در محریط آموزشری اسرت    پیشرفت فراگیران،

هرای مقابلره   انگیزگی و شیوهی عامل بیهابا شناخت مواعیت

 و هرا نگرانی حل در مراجع به مشکل، کمک با آن، بازشناسی

سرعی شرد    ،بینری تغییر و خوش آن، اصد با مقابله یهاشیوه

یادگیرنده طوری به تکلیف یا فعالیرت متعهرد شرود کره تمرام      

ع درونی خود را بررای انجرام آن بسریج کنرد و     انرژی و مناب

بر تکلیف پافشاری کند حتی اگر هری  پراداش بیرونری     بتواند

 .  (8)برای انجام آن تکلیف وجود نداشته باشد

 یهررا، ارزشتحصرریلی باورهررای مرررتبط بررا شایسررتگی  

 ی زیربنرایی درگیرری  هاسازه تحصیلی و اهداف تحصیلی

( و بررر 9تند)یررا برری میلرری در کررالس درس هسرر تحصرریلی

اساس نتایج ایرن پرژوهش برا بهبرود انگیرزه دانشرجویان       

 . آنان نیز افزایش یافت تحصیلی درگیری

 مطلوب هیجانی تنظیم که اندداده نشان همچنین مطالعات

رفترار   بودن، مولد ،تحصیلی خوب عملکرد با در فراگیران

های سازگارانه همؤلف. (4مثبت دارد) رابطه کالسی مناسب

 افرزایش،  در افراد به هستند که فرآیندهایی هیجان تنظیم

 شرناختی  و هیجانی، رفتاری هایمؤلفه حفظ یا و کاهش

 هرای شرناختی  مهرارت  از کره  دانشرجویانی . کندمی کمک

 خروبی  بره  نرد توانمری  برخروردار هسرتند،   هیجانی تنظیم

 تنظیم بین و کنند یا مهار و دهند کاهش را ها منفیهیجان

 کراهش  و بره خرود   رسراندن  سریب آ کراهش  برا  هیجران 

 ارتباط معنادار استرس و اضطراب افسردگی، هاینشانه

 کشراکش  از پر نیز تحصیلی هایمواعیت. (3دارد) وجود

 بهزیسرتی هیجرانی   بررای  تهدیردی  ممکن اسرت  که است

 از برخرورداری  بنرابراین . گرردد  محسروب  دانشرجویان 

 برر  دتوانمی کلی که ت ثیر بر عالوه هیجان تنظیم مهارت

بهبرود   در باشرد،  داشرته  دانشجویان زندگی کیفیت بهبود

 دتوانر مری  نیرز  تحصیلی افت کاهش و تحصیلی وضعیت

 .  باشد ای داشتهعمده سهم

یی مواجه بود از جملره: حجرم   هااین پژوهش با محدودیت

نمونه پژوهش محدود بره دانشرجویان    این کهکم نمونه و 

و  تحصریلی  فرت دانشگاه علوم پزشکی تهرران کره دارای ا  

مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشگاه بودنرد؛ بنرابراین   

بره سرایر    میتعمر اابرل های ما توانیم ادعا کنیم که یافتهنمی

هرای  انجرام پرژوهش  . های گوناگون اسرت جوامع با زمینه

آمروزان  در جوامع دیگر از جملره، دانرش   خصوصبهدیگر 

هرای  یافتره . شرود سایر مقاطع و دانشجویان پیشرنهاد مری  

هرای  ، روشهرچنرد . حاصل از خودگزارشی مقطعی است

 شرده ادراکو نیازهرای  هرا  رزشخودگزارشی در کشرف ا 
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پذیر هستند، امرا همرراه برودن مشراهدات رفتراری،      توجیه

تررری از ایررن عملکرررد و پیامرردهای انطبرراای تبیررین کامررل 

، رونیر ازا. نمایدفراهم می هاآنساختارها و شیوۀ عملکرد 

های طولی و همچنین اتکا به اطالعات چندگانه کره  پژوهش

انرردازی پویرراتر مررورد  را از چشررم مرروردنظرمتغیرهررای 

همچنرین عردم   . تواند مفید وااع شودمی  ،مطالعه ارار دهد

همسرررانی دو گرررروه از نظرررر مقیررراس هررروش، از دیگرررر 

 .  ی پژوهش حاضر بودهامحدودیت

 

 گيرينتيجه

کرره بررا آمرروزش  هررای پررژوهش حاضررر نشرران داد یافترره

و  تحصیلی داری درگیری معنامصاحبه انگیزشی به طور 

. یابرد مری  ی شناختی هیجان دانشرجویان افرزایش  جوینظم

ی آموزشری بررای افررادی    شود از این برنامهپیشنهاد می

. که با آموزش و یادگیری سرروکار دارنرد اسرتفاده شرود    

بر مصاحبه انگیزشری موجرب    ت کیدند با توانمی مدرسان

ی شناختی یادگیرندگان گردنرد، برا بهبرود    جوینظمافزایش 

ی شرناختی هیجران یادگیرنردگان در برخرورد برا      جوینظم

 ی اسرترس زا، کارکردهرای سرازگارانه را بکرار    هامحرک

 پاسررخ برررای را خررود برنررد و برردین ترتیررب هیجانرراتمرری

 یررا هشرریار طررور برره محیطرری یهرراخواسررته برره متناسررب

آمرروزش مصرراحبه . کننرردمرری تنظرریم و تعرردیل ناهشرریار

در  تحصرریلی شررود کرره درگیررری مرری انگیزشرری سرربب 

ی خررود هررادانشررجویان افررزایش یابررد و آنرران برره اابلیررت

 اطمینرران و تکررالیف مشررکل را برره عنرروان چررالش در نظررر

ی هرا ند مواعیتتوانمی کنند کهمی گیرند و اطمینان پیدامی

تی چنرین برداشر  . تهدیدآمیز را تحت کنترل خود درآورنرد 

را کراهش داده و منجرر بره     هرا ، تنیدگیهانسبت به اابلیت

همچنرین  . گرددمی در یادگیرندگان تحصیلی بهبود عملکرد

نرد از  توانمری شناسان تربیتری  و روان تحصیلی مشاوران

این بسته آموزشی برای کمک به دانشرجویان و مراجعران   

 . خود استفاده کنند

 

 قدرداني

علروم پزشرکی تهرران و دارای     این پژوهش با مجوز دانشگاه

ایررن از  IR. REC. TEHRAN. 1398. 017کررد اخررالق 

از تمرامی دانشرجویان شررکت کننرده کره برا       . اسرت  دانشگاه

 .  شودمی ادردانیاند، شکیبایی در این پژوهش همکاری کرده
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Abstract 

 
Introduction: Motivational interview is a referential approach and guidance to enhance the internal 

motivation for change through discovery, identification, solving doubts, and bias. Cognitive regulation of 

academic excitement and conflict is related to motivation and is one of the problems of students with 

academic failure that can have negative and irreparable consequences for these students. This study 

endeavored to investigate the effectiveness of training of motivational interviewing training on cognitive-

emotional ordering and academic engagement of students of Tehran University of Medical Sciences.  

Methods: This study was a quasi-experimental, pre-test, post-test and control group. The population was all 

students of Tehran University of Medical Sciences in the academic year of 2019. Using randomized sampling 

method, 30 students were selected and randomly assigned to experimental (15 subjects) and control (15 

persons) groups. Then, cognitive-emotional ordering questionnaires and educational conflict were used as a 

pre-test for both groups. Motivational interview training was applied to the experimental group in 6 

sessions. At the end of the course, both groups completed the above questionnaires as a post-test. Data were 

analyzed using covariance analysis.  

Results: The descriptive findings of the mean (standard deviation) for the cognitive regulation variable in 

the pre-test stage of the experimental group were 51.23±5.72, in the post-test was 75.12±5.59 and for the 

academic engagement in the pretest stage of the experimental group was 75.33±5.89, and the posttest of the 

experimental group was 96. 46±5. 68 (P =0.002).  

Conclusion: Regarding the effectiveness of motivational interview training, it is recommended to use the 

cognitive emotional order of students to improve their academic status.  

 

Keywords: motivational interviewing, cognitive emotional or 
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