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Abstract
The purpose of this research was to investigate
about the effectiveness of self-regulated metacognitive strategies training on negative
educational emotions of secondary school
students. This research was an expanded quasiexperimental design using a pretest-posttest
method with the control group. The population
of this study was secondary school students of
Tabriz. The statistical sample included 60
students with high negative emotions selected
for the preliminary study, screening and using a
multi-stage cluster sampling. Using a semiexperimental design, they were assigned a
target- replacement, as an experimental group,
and a control group. To collect data of AEQ
(Pekrun & et.al, 2005), and to analyze them, a
multivariate covariance analysis was used. The
results showed that training self-regulated metacognitive strategies resulted in decreased and
improved educational emotions. This research
has implications for teachers, trainers, and
school counselors and they can use the results to
improve students' progress and reduce 'negative
educational emotions’.
Key words: selfregulated strategies training,
metacognition, negative educational emotions

 اثربخشي آموزش راهبردهاي خودگردان،هدف این پژوهش
فراشناختي بر مؤلفههاي هیجانهاي منفي تحصیلي دانش
 طرح این پژوهش نیمه آزمایشي.آموزان دوره دوم متوسطه بود
 جامعه این.از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود
 نمونه.پژوهش دانشآموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز بودند
 نفر از دانشآموزان داراي60آماري این پژوهش شامل
 که از طریق مطالعه،هیجانهاي منفي تحصیلي باال بودند
مقدماتي و سرندکردن و با استفاده از نمونهگیري خوشهاي
چندمرحلهاي انتخاب شدند و با استفاده از روش جایگزیني
 براي.هدفمند در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند
جمعآوري اطالعات از مقیاس هیجانهاي تحصیلي (پکران و
 و براي تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس،)2005 ،همکاران
 نتایج نشان داد که آموزش راهبردهاي.چندمتغیره استفاده شد
خودگردان فراشناختي موجب کاهش مؤلفههاي هیجانهاي
 این پژوهش داراي تلویحاتي براي.منفي تحصیلي شده است
 مربیان و مشاورین مدرسه ميباشد که ميتوانند از،معلمین
نتایج آن براي بهبود پیشرفت تحصیلي و کاهش هیجانهاي
.منفي تحصیلي دانشآموزان استفاده نمایند
، فراشناخت، آموزش راهبردهاي خودگردان:واژههای کلیدی
هیجانهاي منفي تحصیلي
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مقدمه
هیجانها پدیدههاي چندوجهي هستند؛ پدیدههاي ذهني ،فیزیولوژیکي ،کارکردي و اجتماعي .در روانشناسي،
هیجانها جایگاه بسیار حساس و بنیادي دارند ،زیرا رابطه آنها با نیازها و انگیزشها بسیار نزدیک است و ریشه
بسیاري از اختالالت رواني را تشکیل ميدهد .هیجانها حتي ميتوانند سالمت انسان را تضمینکنند؛ مثالً ترس،
موجب ميشود که انسان خود را از خطر محفوظ بدارد و خشم موجب ميشود که به دشمن حمله کند (بهرامي
 .)1392،بنابراین ،هیجانها براي یادگیري ،رشد ،سالمت و پیشرفت بشر مهم هستند .در سالهاي اخیر
روانشناسي رشد ،روانشناسي اجتماعي و شخصیت ،هیجانها را بیشتر از قبل مورد بررسي قرار داده است (پکران،
کوزاک ،مورایاما ،الیوت و توماس )2014 ،و به موازات آن توجه به نقش هیجانها در سایر زمینهها نیز دیده
ميشود؛ از جمله اقتصاد ،علوم عصبشناختي ،انسانشناختي و مردمشناسي .هیجانهاي تحصیلي در بسیاري از
نظریههاي رشد ،شخصیت و همچنین آسیبشناسي رواني موضوعات محوري هستند (آالن،التیگان و فیلیپس،
2015؛ به نقل از عزیزي و یوسفيافراشته ،مروتي و الهي .)1397،آنها همچنین بعد هیجاني بهزیستي روانشناختي
را تشکیل ميدهند (همان) .هیجانها در روانشناسي تربیتي از جنبه نظري رشد خوبي داشته است ،اما هنوز نیاز به
مطالعات تجربي بیشتري دارد (لینین برینک ،گارسیا و پکران .)2011،در سالهاي اخیر عالقه به تحقیقات آموزشي
در مورد هیجانها به فهرست طرحهاي پیشنهادي جلسه ساالنه انجمن تحقیقات آموزشي آمریکا اضافه شد
(پکران ،کوزاک ،الیوت و توماس .)2014،از طرفي پژوهشهاي جدید در حوزه علوم و رفتار ،اصول مستحکمي را
ارائه دادهاند که باعث ارتقاء یادگیري دانشآموزان ميشود .این اصول عبارتند از :هیجان و توجه ،معناسازي،
انعطافپذیري و یادگیري .در اصل اول مطرح ميشود که هیجان ،محرک توجه و توجه ،محرک یادگیري است.
یعني مقدار مناسبي هیجان در یادگیرنده به منظور درگیرشدن با درس ميتواند او را متوجه درس سازد .اگر در
فرآیند تدریس ،یکي از هیجانها ،مثل خشم ،ترس یا شعف ،بیش از اندازه باشد ،در این صورت انرژي شیمیایي و
الکتریکي مغز به جاي اینکه صرف یادگیري شود ،به مصرف هیجان زیادي که تولید شده است ،ميرسد .باید
کالس ،محیط امني باشد تا بسیاري از هیجانهاي منفي کاهش یابد .در واقع در یادگیري مبتني بر مغز ،بر
افزایش هیجانهاي مثبت و کاهش هیجانهاي منفي بر اساس کارکرد مغز توصیه ميشود (آقازاده .)1392 ،از
طرف دیگر ،محققاني همچون پکران ،لیچتنیلد ،مارش ،مورایاما و گوئتز ( )2017نیز بر نقش هیجانها در موفقیت
یادگیري و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان و بر آنچه که در کالس درس اتفاق ميافتد ،تاکید کردهاند (نقل از
موسوي ،ابوالمعالي الحسیني و میرهاشمي .)1396،هیجانهاي تحصیلي ،صرفاً شامل اضطراب تحصیلي به ویژه
اضطراب امتحاني نیستند .بلکه دامنه وسیعي از هیجانها که دانشآموزان در جریان تحصیل تجربه ميکنند را
شامل ميشوند که هیجانهایي از قبیل لذت ،امیدواري ،فخر ،شرم ،خشم ،ناامیدي ،رهایي و خستگي از این دسته
هستند که بخشي از هویت دانشآموزان هستند ،و در سراسر فرایند یادگیري حضور دارند و بر آن اثر ميگذارند
(پکران ،فرنزل ،گوئتز و پري .)2011،تحقیقاتي که در زمینه هیجانات تحصیلي انجام یافته ،نقش متغیرهاي
شناختي شامل حرمت نفس ،خودپنداره تحصیلي ،ارزش دروني و ارزش پیشرفت و شایستگي تحصیلي را در
هیجانهاي تحصیلي لذت و اضطراب ریاضیات مورد تأکید قرار دادهاند (گائتز ،فرنزل ،هال و پکرون.)2008 ،
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دالیل ارزشمندي هیجانهاي تحصیلي از دیدگاه پکران و همکاران ( )2011عبارت از تجربههاي هیجاني ميباشد،
که مستقیما با بهزیستي ذهني (حوزهاي در روانشناسي مثبت گرایي) ،کیفیت یادگیري و پیشرفت تحصیلي
دانشآموزان در ارتباط هستند و بر کیفیت روابط بینفردي در کالس درس و تعامل دانشآموز -معلم ،تاثیر
ميگذارند .با توجه به تأثیر عمیق هیجانها بر کارکردهاي تحصیلي دانشآموزان ،چقدر به این مقوله در نظام
آموزشي و در حیطه پژوهش توجه شده است .همچنانکه برخي از محققان (از جمله؛ گوئتز و همکاران 2008 ،و
پکران ،فرنزل ،گوئتز و پري )2011 ،اظهار داشتهاند؛ هیجانها را ميتوان حوزه کشف نشده و مغفول پژوهش
روانشناختي قلمداد کرد .مغفول ماندن پژوهش هیجانهاي تحصیلي و حضور همیشگي و همه جانبه هیجانها
در کالسهاي درس و اثرهاي آن بر جوانب مختلف زندگي و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان ،متأسفانه تحقیقات
کمي راجع به هیجانهاي تحصیلي مثبت و منفي صورت گرفته است .اضطراب امتحان ،تنها هیجاني است که
مورد عالقه محققان بوده است (پکران و همکاران .)2014،بنابراین با توجه به نقش تاثیرگذار هیجانها در زندگي
و عملکرد تحصیلي دانشآموزان ،مساله اصلي این است که برخي از دانشآموزان به دالیل مختلف در تنظیم
هیجانهاي تحصیلي خود مشکل دارند .پاسخهاي هیجاني منفي و کنترل نشده ميتواند؛ تعامل بین معلم،
دانشآموز و بین دانشآموزان را دچار مشکل سازد و بر اکتساب اطالعات جدید ،بازیابي مواد یاد گرفته شده و حل
مسأله ،اثر منفي گذاشته و عملکرد تحصیلي را تضعیف نماید (استاین .)2010 ،همچنین دانشآموزاني که از سطح
باالي خودگرداني هیجاني برخوردارند و نسبت به تنظیم هیجانهاي خود بینش دارند ،موفقتر هستند و از
بهزیستي رواني باالیي برخوردارند (هاگا ،کرفت و کوربي .)2009 ،بنابراین ،تربیت یادگیرندگان راهبردي و
خودگردان که بتوانند هیجانهاي منفي خود را مدیریت کنند ،از اهمیت زیادي در نظامهاي آموزشي برخوردار
است .بر اساس مطالعات ،یکي از روشهاي بهبود و کاهش هیجانهاي منفي تحصیلي ،استفاده از راهبردهاي
خودگرداني فراشناختي در محیطهاي آموزشي است .آموزش خودگرداني فراشناختي فرصتي را به شخص ارائه
ميدهد تا مقاومت در مقابل امیال غریزي خود همچون خشم ،اضطراب و شرم را تمرین کرده و شیوه تنظیم
هیجانهاي خود را فرا گیرد .از این رو ،شخص با فراهم کردن زمینهاي براي مداخله حداقل هیجانها ،در حل
مسائل اجتماعي ميتواند منطقيتر عمل کرده و سازگارتر برخورد کند (ولي زاده ،ارجمندنیا و حسیني.)1396 ،
زیمرمن ( ،)2015در نظریه خودگرداني فراشناختي خود ميگوید در خودگرداني مبتني بر فراشناخت ،تأکید بر توجه
است و توجه بیشتر از قابلیتهاي ذاتي و آموزش خوب بر عملکرد اثر دارد .وي همچنین خودآغازگري ،پایداري،
خودباوري و خودرهبري را از عوامل اصلي فراشناخت و خودگرداني ميداند و معتقد است ،خودگرداني فراشناختي
در سه حیطه قبل ،هنگام و بعد از عملکرد انجام ميشود .ویژگيهاي خودگرداني عبارت است از:
 -1آگاهي از تفکر :بخشي از خودگرداني که شامل اندیشیدن و تحلیل مؤثر یک فرد از عادتهاي تفکر خود
است -2 .کاربرد راهبردها :شامل خزانه رو به رشد راهبردهاي فرد براي یادگیري ،کنترل هیجانات و پیگیري
اهداف این راهبردهاست -3 .انگیزش مداوم :که سومین مؤلفهي خودگرداني است؛ زیرا یادگیري نیازمند انتخاب و
تالش مداوم است .زیمرمن ( ،)2015چهار حیطه اصلي و تأثیرگذار خودگرداني را عبارت از تنظیم فرایندهاي
شناخت ،فراشناخت ،هیجان و انگیزش ميداند که حیطه شناختي و فراشناختي در سالهاي اخیر بسیار مورد توجه
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قرارگرفته است .بررسي تحقیقات پیشین در این خصوص نشان ميدهد؛ بهطور جداگانه پژوهشهایي در زمینه
راهبردهاي خودگرداني فراشناختي و هیجانات تحصیلي انجام گرفته است .اما تحقیقي که به بررسي رابطه
هیجانهاي تحصیلي و مولفههاي یادگیري خودگردان فراشناختي و اثر مداخلهاي خودگردان فراشناختي بر
هیجانهاي منفي تحصیلي بپردازد ،یافت نشد .برخي از تحقیقات به بررسي رابطه هیجانهاي خاص تحصیلي
(اضطراب) و مؤلفههاي یادگیري خودگردان پرداختهاند .اما به تمام زیر مولفههاي هیجانهاي منفي تحصیلي در
رابطه با یادگیري خودگردان فراشناختي کمتر پرداخته شده است .شوتز و پکران ( )2007و یو وکانگ ( )2014بیان
ميکنند که هیجانها ،نقش مهمي در یادگیري خودگرداني دانشآموزان بازي ميکنند و خودگرداني بر هیجانهاي
آنها و همچنین به نوبه خود بر رویکرد یادگیري آنها تأثیر ميگذارد .والي نسب و زینالي ( )2018در تحقیقي به این
نتایج دست یافتند که هیجانهاي مثبت تحصیلي رابطه مستقیم ،مثبت و هیجانهاي منفي تحصیلي رابطه
معکوس و منفي با یادگیري خودگردان و انگیزش تحصیلي دانشآموزان دارد .روسي جانات ،مک گریور و گیلبرت
( )2015اشاره داشتند که آموزش مدیریت و تنظیم هیجاني نقش و تأثیر مثبت و سازندهاي در افزایش رفتارهاي
خودگرداني و سایر مهارتهاي فردي دانشآموزان دارد .تعدادي از محققان (از جمله ،شهیدي و منشئي1394 ،؛
کیم و هوگز2012 ،؛ نیکدل و همکاران1391 ،؛ سپهریانآذر و اقبالي1394 ،؛ رضایي1395 ،؛ عرب زاده و همکاران
1392 ،؛ پکران ،گوئتز ،تیتز و پري2011 ،؛ ویالویسنسیو و برناردو ،)2013 ،هم به شواهدي دال بر رابطه بین
هیجانها و رفتار خودگرداني یادگیري اشاره داشتند ،و یافتههاي آنها نشان داد که هیجانهاي تحصیلي به استفاده
از راهبردهاي یادگیري پیچیدهتر (فراشناختي) ،مرتبط بودهاست .موسوي ،ابوالمعالي و میرهاشمي ( )1396در
تحقیقي به این نتیجه رسیدند که افراد با اهداف خودگرداني فراشناختي ،اضطراب و هیجانهاي منفي کمتري در
موقعیتهاي چالش برانگیز تجربه ميکنند که این بر عملکرد تحصیلي نیز تأثیرات مثبتي دارد .ستاري ،حسینپور و
شکري ( )1394در تحقیقي به این نتیجه رسیدندکه اجراي بسته مداخلهاي تنظیم هیجانهاي تحصیلي،
هیجانهاي منفي (خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدي و خستگي) دانشآموزان را کاهش داده است .شهیدي و منشئي
( )1394در تحقیقي به این نتیجه دست یافتند که مداخالت مبتني بر آموزش فراشناخت در دانشآموزان از نظر
متغیرهاي تنظیم هیجاني و هیجان تحصیلي ریاضي تأثیر مثبت داشتهاست .در نتیجه این رابطه از لحاظ نظري بر
اساس الگوي پکران و همکاران ( )2011قابل تبیین است .این الگو فرض ميکند که اثر هیجانها بر یادگیري و
پیشرفت به وسیله تعدادي مکانیسم میانجي شناختي و انگیزشي ایجاد ميشود که شامل انگیزش براي یادگیري،
منابع شناختي و مهمتر از همه راهبردهاي خودگرداني فراشناختي است .در نتیجه افرادي که بتوانند با استفاده از
خودگرداني فراشناختي به تنظیم هیجانهاي خود بویژه آن بخش از هیجانها که منفي و ناخوشایند ميباشد
بپردازند ،میزان کمتري از افسردگي و اضطراب را تجربه خواهندکرد (روزنتال ،فرنزل ،اسونسون ،آندرسون.)2015 ،
در مجموع بررسي پیشینه نشان ميدهد ،راهبردهاي خودگرداني فراشناختي ،یکي از منابع اصلي است که ميتواند
سطوح عوامل فشارزا ،ناتواني در شرایط ناگوار و اثرات منفي عوامل استرس را تعدیل کند و هیجانهاي منفي
تحصیلي دانشآموزان را کاهش دهد .با استناد به مطالعات پیشین در ارتباط با اثرگذاري راهبردهاي خودگرداني
فراشناختي بر متغیر روانشناختي هیجانهاي تحصیلي نميتوانیم به یک نتیجه قطعي برسیم ،چرا که نتایج
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مطالعات پیشین متناقض هستند .بنابراین ،نیاز فزایندهاي به درک رابطه بین راهبردهاي خودگرداني فراشناختي و
هیجانها و تأثیرگذاري راهبردهاي خودگرداني فراشناختي بر هیجانهاي منفي تحصیلي وجود دارد .درباره اهمیت
و ضرورت انجام این پژوهش ميتوان گفت که دوره متوسطه به لحاظ زیستي و رواني و اجتماعي دوره بسیار
مهمي است ،که آموزش عمومي را به آموزش عالي پیوند ميدهد .متأسفانه آمارهاي به دست آمده از تحقیقات در
مدارس کشور نشاندهنده آن است که مسائل و مشکالت تحصیلي و هیجاني که خود را به صورت مردوي و یا
ترک تحصیل و مشکالت هیجاني و اجتماعي نشان ميدهد ،مقدار زیادي از منابع مالي و استعدادهاي انساني
جامعه را تلف ميکند و آثار سوئي به جا ميگذارد (جوادي ،هاشمي رزیني و هاشمي رزیني .)1394 ،بنابراین ،در
این راستا پژوهش حاضر ،با هدف بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي خودگرداني فراشناختي بر بهبود و کاهش
هیجانهاي تحصیلي منفي دانشآموزان دوره متوسطه انجام گرفت.
فرضیه پژوهش
آموزش راهبردهاي خودگرداني فراشناختي موجب بهبود و کاهش مولفههاي هیجانهاي منفي تحصیلي دانش
آموزان ميشود.
روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردي و از لحاظ روش ،نیمه آزمایشي با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه
کنترل بود .جامعه آماري این پژوهش شامل تمامي دانشآموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تبریز بود.که طبق
آمار ارائه شده در سال 1396حدود  25000نفر بودند .این مطالعه بهصورت مداخلهاي براي تعیین اثربخشي آموزش
راهبردهاي خودگرداني فراشناختي بر مولفههاي هیجانهاي منفي تحصیلي صورت گرفت .براي انتخاب نمونه از
روش نمونهبرداري خوشهاي چندمرحلهاي استفاده شد .ابتدا از بین نواحي  5گانه تبریز ،نواحي  3و  5انتخاب شدند.
در مرحله دوم  4مدرسه پسرانه و از بین آنها 25 ،کالس گزینش شد .در مرحله بعدي با توجه به اینکه براي
پیداکردن دانشآموزان داراي هیجانهاي منفي تحصیلي باال ،غربالگري شد ،موارد زیر در نمونهگیري مدنظر قرار
گرفت .1 :دو مدرسه از ناحیه پنج شهر تبریز انتخاب شدند و مقدمات الزم و اخذ مجوز صورت گرفت .در ادامه،
غربالگري در هر دو پایه مقطع متوسطه یکي از مدارس ،روي  460نفر انجام شد .با توجه به اینکه نمونه دانش
آموزان در این مدرسه تکمیل شد ،غربالگري در مدرسه دیگر انجام نشد .در گام بعدي ،جهت گزینش گروههاي
آزمایش و کنترل 84 ،نفر از دانشآموزاني که در مقیاس هیجانهاي منفي یک انحراف معیار باالتر از میانگین را
به دست آورده بودند ،به تعداد  64نفر گزینش و از طریق روش جایگزیني هدفمند به دو گروه  32نفري آزمایش
و کنترل اختصاص یافتند .براي کنترل متغیرهاي مزاحم ،گروهها بر اساس سن ،جنس ،پایه ،رشته تحصیلي
همسان شدند .در جریان اجراي بسته آموزشي تعداد مشارکتکنندهها به دلیل افت به  30نفر در هر گروه کاهش
یافت .در راستاي اجراي آموزش ،عالوه بر تکمیل رضایتنامه اخالقي توسط آزمودنيها و تهیه هدایایي براي
افزایش انگیزه دانشآموزان گروه آزمایش براي شرکت در پژوهش ،رضایت والدین نیز اخذ گردید.
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ابزار
پرسشنامه هیجانات تحصیلی ( :) AEQبراي سنجش هیجانهاي منفي تحصیلي آزمودنيها از پرسشنامه
هیجانهاي تحصیلي استفاده شد .این مقیاس بهمنظور اندازهگیري هیجانهاي پیشرفت تحصیلي دانشآموزان
توسط پکران ،گوئتز و فرینزل ( )2005طراحي و ساخته شده است .این پرسشنامه از نوع خودگزارشي و مداد-
کاغذي ،و داراي سه قسمت است؛ که شامل بخش هیجانهاي مربوط به کالس ،مربوط به یادگیري و مربوط به
امتحان است .در هر قسمت  8زیر مقیاس وجود دارد .زیر مقیاسهاي مربوط به یادگیري ،شامل  75سؤال است و
هشت هیجان لذت ،امیدواري ،غرور ،عصبانیت ،اضطراب ،شرم ،ناامیدي و خستگي را اندازهگیري ميکند .آلفاي
کرونباخ خرده مقیاسهاي پرسشنامه از 0/75تا  0/95بهدست آمده که بیانگر پایایي قابل قبول این ابزار است
(پکران و همکاران .)2005،در این مقیاس دانشآموزان تجربیات هیجاني خود را در یک مقیاس لیکرتي  5درجه
اي از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5درجهبندي ميکنند .کدیور ،فرزاد ،کاووسیان و نیکدل ( ،)1388پایایي
مقیاسهاي هیجانهاي مربوط به یادگیري این پرسشنامه را براي لذت از یادگیري 0/75؛ امیدواري به یادگیري
0/76؛ خستگي از یادگیري 0/84؛ عصبانیت از یادگیري  0/74و اضطراب  0/78گزارش کردند .نتایج محاسبه
ضریب پایایي نشان ميدهد مقیاس هیجانهاي تحصیلي با ضرایب آلفاي بین 0/88تا  ،0/93پایایي قابل قبول و
کافي دارد .در این پژوهش با توجه به اهداف مورد نظر از  53سؤال براي اندازهگیري پنج مولفه هیجاني منفي
مربوط به یادگیري؛ یعني اضطراب 11گویه ،شرم 11گویه ،خستگي 11گویه ،خشم 9گویه و ناامیدي 11گویه
استفاده شد .در این تحقیق براي بررسي پایایي این مقیاس از آلفايکرونباخ استفاده شد .که پایایي براي خشم
0/84؛ ناامیدي 0/78؛ خستگي 0/82؛ شرم 0/82؛ اضطراب  ،0/78به دست آمد.
اجرا
مراحل اجراي پژوهش به این صورت بود :ابتدا پیشآزمون متغیرهاي وابسته از دانشآموزان گروه کنترل و گروه
آزمایش گرفته شد .در مرحله بعد اجراي بسته آموزشي راهبردهاي خودگرداني فراشناختي در گروه آزمایش بدون
اطالع گروه کنترل صورت گرفت که خالصه جلسات مداخله در جدول ( )1آمده است .در مدت اجراي مداخله
آموزشي ،گروه کنترل روند طبیعي آموزشهاي کالسي خود را طي کرد .در مرحله آخر پسآزمون متغیرهاي
وابسته از هر دو گروه به عمل آمد .کلیه شرکتکنندگان در پژوهش ،فرم رضایتنامه اخالقي شرکت در پژوهش را
تکمیل کردند و افراد گروه آزمایش متعهد شدند که طي  12جلسه در طول یک ماه و نیم در کالس آموزش
راهبردهاي یادگیري خودگرداني فراشناختي شرکت کنند .الزم به ذکر است که بسته آموزشي بر اساس مطالعات
موجود ،نظریههاي مربوطه و لحاظ کردن اصول روانشناسي تربیتي و یادگیري متناسب با دانشآموزان مقطع
دبیرستان تهیه و تدوین شد .بعد از تهیه و تدوین بسته آموزشي با لحاظ کردن موارد ذکر شده براي اطمینان از
روایي محتوایي بسته آموزشي ،نظر متخصصان صاحبنظر در این حوزه در این مورد اخذ و اعمال شد .همچنین
براي بدست آوردن پایایي بسته آموزشي ،بسته آموزشي روي  3نفر بهشیوه مطالعه مقدماتي بررسي شد و پس از
تایید در نمونه اصلي تحقیق اجرا شد.
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جدول  -1خالصه جلسات مداخله (آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی)
جلسه

هدف

شرح جلسات

اول

آشنایي با شرکتکنندگان و جلسه معارفه

انجام پیشآزمونها و معرفي طرح

دوم

معرفي یادگیري خودگردان و تأکید بر اهمیت
آن در آموزش
آموزش راهبردهاي شناختي مؤثر بر یادگیري
خودگردان

آشنایي با راهبردهاي یادگیري خودگردان در آموزش

سوم

آشنایي با راهبرد تکرار؛ ویژه موضوعات ساده و پایه (آگاهي دانش آموزان
از راهبردهایي همچون ،مطالعه با فاصله ،پرآموزي و  )...و موضوعات
پیچیده و معنيدار (کپي کردن مطالب ،انتخاب نکات مهم و کلیدي)

چهارم

آموزش راهبرد بسط ویژه مطالب ساده ،پایه و
پیچیده و معنيدار

آشنایي و استفاده از واسطهها ،تصویرسازي ذهني ،روش مکانها و )...
(استفاده از یادداشت برداري ،قیاسگري ،خالصه کردن به زبان خود و )...

پنجم

آموزش راهبرد سازماندهي ویژه تکالیف ساده و
پایه و ویژه تکالیف پیچیده و معنيدار

ششم

آموزش راهبردهاي فراشناختي بهصورت کلي و
آماده کردن ذهن دانشآموزان

آگاهي دانشآموزان از چگونگي دستهبندي اطالعات جدید در قالبهاي
مختلف و آگاهي دانشآموزان در تبدیل متن درس به طرح و نقشه و
نمودار ،چگونگي تهیه فهرست عناوین و استفاده از طرحهاي مختلف
درختي ،ستوني و )...
آشنایي با مهارتهاي برنامهریزي ،نظمدهي ،گوش دادن فعال،
خودپیامدي ،جستجوي کمک اجتماعي و مدیریت تالش و منابع) و ایجاد
انگیزه در دانشآموزان

هفتم

آموزش راهبردهاي برنامهریزي و نظارت و
خودگرداني

هشتم

آموزش راهبرد گوش دادن فعال

نهم

آموزش راهبرد خودپیامدي

دهم

آموزش راهبرد جستجوي کمک اجتماعي

آگاهي دانش آموزان از نحوه ارزشیابي از کار خود براي آگاهي یافتن از
چگونگي پیشرفت و زیر نظر گرفتن و هدایت خود و انعطافپذیري در
رفتارشان .آگاهي دانشآموزان درباره چگونگي برنامهریزي صحیح براي
زمانبندي و دستیابي به هدف
آگاهي دانش آموزان از نحوه انجام این عمل که با عنوان عملي فعال و
ارادي که به دقت و توجه نیاز دارد ،تعریف شده است.
آگاهي دانشآموزان در جهت اینکه چگونه بر موفقیتها و شکست-
هایشان ،پاداشها و تنبیههایي از طرف خود قرار داده یا تصویرسازي کند.
آگاهي دانشآموزان در جهت اینکه در امر یادگیري به چه صورت از
همساالن ،معلمان و بزرگساالن خود طلب کمک کنند.

یازدهم

آموزش راهبرد مدیریت تالش و منابع

دوازدهم

نظردهي و رفع اشکال و جمعبندي و انجام
پسآزمونها

دانش آموزان تالش خود را نسبت به تکالیف تحصیلي مدیریت کرده از
منابع محیطي و شخصي براي انجام دان تکالیف به صورت بهینه استفاده
کنند.
دانش آموزان روند پیشرفت خود را گزارش داده و در صورت وجود هرگونه
ابهامي ،موارد را بیان کنند تا نقاط ابهام برطرف شود .جمعبندي و انجام
پسآزمون

يافتهها
بر اساس اهداف و روش پژوهش حاضر ،دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیري مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .در ادامه ابتدا جدول توصیفي و سپس نتایج حاصل از تحلیلهاي استنباطي ارائه شده است.
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جدول  -2خالصه اطالعات توصیفی مؤلفههای هیجانات تحصیلی (منفی) در گروههای کنترل و آزمايش
(تعداد هر گروه  30نفر)
متغیر

وضعیت

گروهها

میانگین

انحراف معیار

خشم

پیشآزمون

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

23/60
23/70
14/05
23/50
33/50
32/50
19/05
33/65
31/65
31/85
17/60
31/75
33/75
33/95
18/500
33/80
35/45
35/65
18/15
35/35

3/63
3/73
1/87
3/60
4/78
4/78
2/89
4/94
5/32
5/32
2/66
5/36
4/96
4/94
2/11
4/78
10/27
10/17
3/03
10/27

پسآزمون
اضطراب

پیشآزمون
پسآزمون

شرم

پیشآزمون
پسآزمون

ناامیدي

پیشآزمون
پسآزمون

خستگي

پیشآزمون
پسآزمون

کالموگراف-
اسمیرنف
0/66
0/80
0/67
0/74
0/77
0/66
0/72
0/58
0/80
0/67
0/52
0/78
0/69
0/74
0/57
0/73
0/68
0/72
0/74
0/63

سطح معنی
داری
0/76
0/53
0/75
0/63
0/58
0/77
0/66
0/65
0/88
0/53
0/75
0/94
0/64
0/52
0/53
0/61
0/64
0/55
0/52
0/65

همانگونه که در جدول باال مشاهده ميشود ،خالصه شاخصهاي توصیفي متغیرهاي پژوهش ،شامل میانگین و
انحراف استاندارد براي گروههاي آزمایش و کنترل در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون ،آزمون کالموگراف-
اسمیرنف ،براي بررسي نرمال بودن توزیع متغیرهاي پژوهش گزارش شده است .عدم معنادار بودن آماره
کالموگراف-اسمیرنف نشاندهنده نرمال بودن توزیع متغیرهاست .همانطور که مالحظه ميشود ،میانگین نمرات
گروه آزمایش در مولفههاي خشم ،23/60اضطراب  ،34/50شرم  ،31/65ناامیدي  33/75و خستگي  35/45از قبل
از مداخله به خشم  ،14/05اضطراب  ،19/05شرم  ،17/60ناامیدي  18/50و خستگي  18/15بعد از مداخله کاهش
یافته است .این در حالي است که در گروه کنترل میانگین مولفههاي هیجانهاي منفي قبل و بعد از مداخله تغییر
چنداني نداشته است .جهت بررسي اثر بسته آموزشي راهبردهاي خودگرداني فراشناختي بر مولفههاي هیجانهاي
منفي تحصیلي از تحلیل کوواریانس چندمتغیري استفاده شد .نتایج در جدول ( )3آمده است .قبل از انجام تحلیل،
مفروضه همگني شیبها بررسي شد ،که نشانگر این نکته بود که مفروضه همگني شیبهاي رگرسیون براي
انجام تحلیل کوواریانس برقرار ميباشد و بین متغیرهاي وابسته و متغیرهاي کمکي در درونگروهها رابطه خطي
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وجود دارد .همچنین مفروضه همگوني ماتریس واریانس و کوواریانس با استفاده از آزمون باکس بررسي شد.
معنيدار نشدن این آزمون با توجه به  Fبرابر با  2/194و مقدار خطاي  0/052به دست آمده از برقراري مفروضه
حمایت کرد .در ادامه معنيدار بودن آزمونکرویت بارتلت نشان داد که براي ادامه تحلیل بین متغیرهاي وابسته
همبستگي کافي وجود دارد .براي بررسي مفروضه یکساني واریانسها در گروههاي مورد مطالعه که یکي دیگر از
پیشفرضهاي تحلیل کوواریانس ميباشد ،از آزمون لون استفاده شد که نتایج به دست آمده در مولفههاي خشم با
 Fبرابر با  4/036و با مقدار خطاي  ،0/054اضطراب با  Fبرابر با  2/812و با مقدار خطاي  ،0/091شرم با  Fبرابر
با  3/618و با مقدار خطاي  ،0/059ناامیدي با  Fبرابر با  3/562و با مقدار خطاي  0/064و خستگي با  Fبرابر با
 2/966و با مقدار خطاي  0/089معنيدار نشد ..بنابراین ،در تحلیلهاي چندمتغیري از شاخص المبداي ویلکز
استفاده شد که اثر گروه برابر با ( F =57/44و اندازه اثر  )0/939بهدست آمد که این مقدار در سطح خطاي زیر
 0/01معنيدار است .این نتیجه نشان دهنده قدرت باالي ارتباط کاربندي آزمایش با تغییرات بهوجود آمده در
نمرات متغیر وابسته بوده و توان آزمون نیز در نهایت خود ،یعني  1بود که نشاندهنده آن است که احتمال رد
فرضیه صحیح مقابل (خطاي نوع دوم) برابر با صفر ميباشد.
جدول  -3نتايج تحلیل کواريانس چندمتغیری تأثیر راهبردهای خودگردان -فراشناختی بر مؤلفههای
هیجانهای منفی تحصیلی
مدل

متغیرهای وابسته

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

F

سطح معنی
داری

اندازه
اثر

گروه

پسآزمون خشم
پسآزمون اضطراب
پسآزمون شرم
پسآزمون ناامیدي
پسآزمون خستگي
پسآزمون خشم
پسآزمون اضطراب
پسآزمون شرم
پس آزمون ناامیدي
پسآزمون خستگي
پسآزمون خشم
پسآزمون اضطراب
پسآزمون شرم
پسآزمون ناامیدي
پسآزمون خستگي

1702/01
3906/01
3645/00
3892/05
4820/51
359/20
613/23
868/67
667/84
1660/51
34707/00
72533/00
69090/00
67426/00
71185/00

1
1
1
1
1
56
56
56
56
56
60
60
60
60
60

1702/01
3906/01
3645/00
3892/05
4820/51
4/92
8/40
11/90
9/14
22/74

117/21
243/47
151/20
188/38
111/32

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/607
0/762
0/665
0/713
0/594

خطا

کل

در جدول باال ،نتایج آزمون اثرات بینگروهي پسآزمون با برداشتن اثر پیشآزمون گزارش شده است که بین
میانگینهاي دو گروه آزمایش و کنترل در مؤلفههاي هیجانهاي منفي تحصیلي خشم ( F=11/21و اندازه اثر
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)0/607؛ اضطراب ( F= 243/47و اندازه اثر )0/762؛ شرم ( F= 151/20و اندازه اثر )0/665؛ ناامیدي
( F=188/38و اندازهاثر  )0/713و خستگي ( F =111/32و اندازه اثر  )0/594تفاوت معنيداري بین گروه آزمایش
و کنترل وجود دارد .اختالف تفاوت ایجاد شده در اثر اجراي بسته آموزشي مداخلهاي در پسآزمون در گروههاي
آزمایش و گواه در سطح ( )p< 0/01معنيدار ميباشد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي یادگیري خودگرداني فراشناختي بر مولفههاي
هیجانهاي منفي تحصیلي دانشآموزان دوره دوم متوسطه شهر تبریز انجام گرفت .یافتههاي حاصل از پژوهش
نشان داد که اجراي بسته آموزشي و مداخلهاي یادگیري خودگرداني فراشناختي بر مؤلفههاي هیجانهاي منفي
تحصیلي اثرگذار بوده و هیجانهاي منفي خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدي و خستگي دانشآموزان را کاهش
ميدهد .بدین معنا که آموزش خودگرداني فراشناختي باعث کاهش هیجانهاي منفي تحصیلي دانشآموزان شده
است و فرضیه تایید شد .این یافته همسو با نظریه کنترل -ارزش پکران و همکاران ( )2011و در جهت تایید و
تقویت تجربي آن است .ساختار نظریه مذکور ،به این شیوه است ،که با افزایش ظرفیت و توانمندي یادگیري از
طریق آموزش راهبردهاي یادگیري (تنظیم با رویکرد مساله یا شایستگي) ضمن تقویت انگیزش ،یادگیري و
پیشرفت تحصیلي ،هیجانها و ارزیابيهاي شناختي فرد را نیز تحت تأثیر قرار ميدهد .از طرف دیگر ،تنظیم
مستقیم هیجانها (تنظیم با رویکرد هیجان) ،کنترل ارزیابيهاي شناختي (تنظیم با رویکرد ارزیابي) و طراحي
محیطهاي یادگیري و اجتماعي سازگار در یک چرخه تعاملي در ارتباط با همدیگر بوده و بر هم تاثیر متقابل
دارند .به عبارت دیگر عوامل زمینهاي و پیشایندها ضمن تاثیر بر هیجانها از آن تاثیر ميپذیرند .همسو با نتایج
پژوهش حاضر ارتباط متقابل هیجانها با راهبردهاي خودگرداني فراشناختي در پژوهشهاي دیگر نیز به اثبات
رسیده است :در پژوهشي که پکران و همکاران( )2011انجام دادند ،اثر منابع شناختي ،انگیزش ،استفاده از
راهبردها ،خودگرداني و پیشرفت تحصیلي بر هیجانها به اثبات رسیده است .ارزیابي و کنترل شناختي مطابق با
نظریه کنترل -ارزش هیجانهاي پیشرفت (پکران و همکاران  )2011 ،و مدل گروس و تامپسون (2007؛ نقل از
پکران و همکاران )2011،بر مدیریت و تنظیم هیجانها تاثیر ميگذارند .همچنین این یافته با نتایج پژوهشهایي
(از جمله؛ ولي زاده و زینالي2018 ،؛ نیکز و همکاران2015 ،؛ یو و کانگ2014 ،؛ رضایي1395 ،؛ زارع1394،؛
شهیدي و منشئي1394 ،؛ سپهریان آذر و اقبالي1394،؛ شکري و فلسفین1393،؛ عرب زاده و همکاران1392،؛
نیکدل و همکاران  )1391،همخواني و همسویي دارد .در تبیین این یافتهها با استناد به الگوي سه عاملي اهداف
پکران و همکاران ( ،)2011ميتوان گفت از آنجا که دانشآموزان داراي مهارتهاي خودگرداني فراشناختي بر
نقش فعال و مشارکت خود در فرآیند یادگیري و نیز بر استفاده از تکنیک در فرآیند یادگیري و استدالل شخصي
و کشف دانش توسط خود و همچنین توجه به تقویت خودگرداني در خودشان تآکید دارند ،عمدتاً بر بهبود
شایستگيهایشان و کسب توانمنديها و مهارتهاي تحصیلي مختلف از جمله مهارتهاي مطالعه و مهارتهاي
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بین فردي و اکتساب دانش جدید تمرکز ميکنند ،براي دستیابي به اهداف خود تالش الزم را از خود نشان
ميدهند و همواره در جستجوي موقعیتها و چالشهایي هستند که میزان یادگیري خود را ارتقا دهند .با توجه به
اینکه این افراد داراي انگیزه دروني بوده و بر تسلط پیدا کردن بر یک فعالیت و ارزش مثبت آن تمرکز ميکنند،
بنابراین آموزش راهبردهاي خودگرداني فراشناختي باعث تقویت هیجانات تحصیلي مثبت و بازداري هیجانهاي
منفي تحصیلي شده و تجربه هیجان مثبت در کالس درس را تقویت و افزایش داده و امکان بروز هیجانهاي
منفي مانند عصبانیت ،اضطراب ،شرم ،ناامیدي و خستگي را کاهش ميدهد .همچنین افرادي که از راهبردهاي
خودگرداني فراشناختي استفاده مي کنند ،اضطراب و هیجان هاي منفي کمتري در موقعیتهاي چالش برانگیز
تجربه ميکنند که این بر عملکرد تحصیلي نیز تاثیرات مثبتي دارد (موسوي و همکاران .)1396،آموزش خودگرداني
فراشناختي فرصتي را به شخص ارائه ميدهد تا مقاومت در مقابل امیال غریزي خود همچون خشم ،اضطراب و
شرم را تمرین کرده و شیوه تنظیم هیجانهاي خود را فرا گیرد .از این رو ،شخص با فراهم کردن زمینه براي
مداخله حداقل هیجانها ،در حل مسائل اجتماعي ميتواند منطقيتر عمل کرده و سازگارتر برخورد کند (ولي زاده و
همکاران .)1396،در نتیجه افرادي که بتوانند با استفاده از راهبردهاي خودگرداني فراشناختي به تنظیم هیجانات
خود بهخصوص آن بخش از هیجانهایي که منفي و ناخوشایند ميباشند ،بپردازند ،میزان کمتري از افسردگي و
اضطراب را تجربه خواهند کرد (روزنتال و همکاران  .)2015،در پایان ميتوان چنین نتیجهگیري کرد که نميتوان
نقش سازنده و مؤثر راهبردهاي خودگرداني فراشناختي را نادیده گرفت .به این دلیل که راهبردهاي خودگرداني
فراشناختي ،یکي از منابع اصلي است که ميتواند سطوح عوامل فشارزا ،ناتواني در شرایط ناگوار و اثرات منفي
عوامل استرس را تعدیل کند و هیجانهاي تحصیلي منفي دانشآموزان را کاهش دهد ،زیرا بسیاري از مشکالت
دانشآموزان به مهارتهاي ضعیف شناختي و فراشناختي آنان مربوط ميشود و از دالیل اصلي مشکالت این
دانشآموزان عدم استفاده مناسب از راهبردها ،مهارتهاي فراشناختي و به طور کلي خودگرداني یادگیري است
(ولي زاده و همکاران  .)1396،از لحاظ نظري انجام این پژوهش توانست ،گامي مثبت در جهت شناخت ماهیت
این مسأله و عوامل مرتبط با آن بهعنوان یک مبحث جدیدکه به تازگي به قلمرو روانشناسي تربیتي وارد شده بر
دارد و در نهایت رهنمودهایي در جهت شناسایي و کاهش آن در دانشآموزان ارائه نماید .از نکات مثبت دیگر این
پژوهش اینکه ،در راستاي اهداف روانشناسي تربیتي توجه خود را معطوف به مساعدسازي شرایط و محیط
یادگیري فراگیران و آموزشهاي موثر براي یادگیري بهینه و مطلوب آنان و شناسایي عوامل اثرگذار آن نموده
است .در این بین ،مشکالت هیجاني از موانع اصلي رسیدن به این هدف است که لزوم آموزش راهبردهاي
خودگرداني فراشناختي را نشان ميدهد ،که یافته هاي این پژوهش اهمیت راهبردهاي خودگرداني فراشناختي را
بهعنوان یک مداخلهگر مهم آشکار ساخت و لزوم توجه بیشتر به آن را یادآوري و برجسته کرد .با توجه به اینکه،
این پژوهش در مورد دانشآموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز انجام گرفت؛ با محدودیتهایي از لحاظ تعمیم
یافتهها مواجه است .پیشنهاد ميشود با نمونههاي متنوعتر و گستردهتر پژوهش مشابهي انجام شود .مداخله
اثربخشي آموزش راهبردهاي یادگیري خودگرداني فراشناختي را ميتوان با سایر مولفههاي موفقیت تحصیلي نیز
اجرا کرد و مهمترین پیشنهاد این است با طرحریزي برنامههاي آموزش یادگیري خودگرداني فراشناختي و
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 این مقاله برگرفته از رساله.گنجاندن آن در برنامه درسي دانش آموزان این مهارت را در آنها بهبود بخشید
 دانش، اساتید داور، نویسندگان مقاله بر خود الزم مي دانند از همکاري و مساعدت کلیه عوامل.دکتري است
. سپاسگزاري نمایند،آموزان و کساني که در این پژوهش همکاري کردهاند
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