
 Applied Psychological Research Quarterly هاي کاربردي روانشناختينامه پژوهشفصل
77-90,(3)9 ,1397                                                                                                2018, 9(3),77-90 

 

 

 تحصیلی منفی هایهیجان هایمولفه فراشناختی بر راهبردهای خودگرداناثربخشی آموزش 
 The effectiveness of self regulated metacognitive learning strategies training  

on negative educational emotions 
 

 *عبداله رشیدزاده
Abdollah Rashidzade 

 Eskandar Fathiazar **آذراسکندر فتحی

 Rahim Badri ***رحیم بدری

 TOURAJ HASHEMI ***تورج هاشمی

 

          چکیده
 گرداندهاي خودراهبر آموزش اثربخشي پژوهش، این هدف

منفي تحصیلي دانش هاينهیجا هايلفهؤم فراشناختي بر
 آزمایشي طرح این پژوهش نیمه بود. دوره دوم متوسطه آموزان

کنترل بود. جامعه این  آزمون با گروهپس و آزموناز نوع پیش
آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز بودند. نمونه پژوهش دانش

آموزان داراي از دانش نفر 60آماري این پژوهش شامل
که از طریق مطالعه ، منفي تحصیلي باال بودند هاينهیجا

 ايخوشهگیري مقدماتي و سرندکردن و با استفاده از نمونه
انتخاب شدند و با استفاده از روش جایگزیني  ايمرحلهچند

 کنترل گمارده شدند. براي آزمایش و دو گروه هدفمند در
و  )پکران تحصیليهاي نهیجامقیاس از  اطالعات آوريجمع

واریانس کو ها از تحلیلو براي تحلیل داده ،(2005 همکاران،
هاي دکه آموزش راهبر نشان داد. نتایج متغیره استفاده شدچند

 هاينهیجا هايهلفؤفراشناختي موجب کاهش م خودگردان
 براي داراي تلویحاتي پژوهش این منفي تحصیلي شده است.

از  توانندمي که باشدمي مدرسه و مشاورین معلمین، مربیان
 هاينهیجا کاهش و تحصیلي پیشرفت بهبود براي آن نتایج

 آموزان استفاده نمایند.دانشمنفي تحصیلي 

، فراشناخت، خودگردانراهبردهاي آموزش  :کلیدیهای هواژ

 منفي تحصیلي يهاهیجان
 

 
 

 

 

Abstract 
The purpose of this research was to investigate 
about the effectiveness of self-regulated meta-
cognitive strategies training on negative 
educational emotions of secondary school 
students. This research was an expanded quasi-
experimental 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 semi- 
experimental 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 meta-
cognitive 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 
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                                               مقدمه 
شناسي، روان در اجتماعي. و کارکردي فیزیولوژیکي، ذهني، هايپدیدهوجهي هستند؛ دچن هايها پدیدههیجان
و ریشه  نزدیک است بسیار هاانگیزش و هانیاز رابطه آنها با و بنیادي دارند، زیرا حساسر بسیا جایگاه هاهیجان
ترس،  مثالً کنند؛را تضمین انسانتوانند سالمت مي ها حتيهیجان دهد.مي تشکیل را رواني اختالالت از بسیاري
 )بهراميد کن حمله که به دشمن شودخشم موجب مي و بدارد محفوظ خطر از را خود که انسان شودمي موجب

 هاي اخیردر سال پیشرفت بشر مهم هستند. سالمت و رشد، یادگیري، براي هاهیجان ،(. بنابراین1392،
)پکران،  است داده قرار از قبل مورد بررسي تربیش را هاو شخصیت، هیجان اجتماعي يشناسنروا رشد، يشناسروان

 نیز دیده هازمینه سایر ها درهیجاننقش به  توجه آن موازات بهو  (2014کوزاک، مورایاما، الیوت و توماس، 

از  در بسیاري تحصیلي هايهیجان شناسي.مردم و شناختيانسان شناختي،عصب علوم جمله اقتصاد، از شود؛مي
 )آالن،التیگان و فیلیپس، موضوعات محوري هستند رواني شناسيآسیب شخصیت و همچنین، رشد هاينظریه
 شناختيهیجاني بهزیستي روانهمچنین بعد آنها (. 1397الهي، و مروتي افراشته،از عزیزي و یوسفي ؛ به نقل2015

 به هنوز نیاز اما داشته است، خوبي تربیتي از جنبه نظري رشد شناسينروا در هاهیجان (.)همان دهندرا تشکیل مي

 آموزشي به تحقیقات عالقه هاي اخیرسال در (.2011)لینین برینک، گارسیا و پکران، دارد بیشتري تجربي مطالعات
 اضافه شد مریکاآ يآموزش تحقیقات انجمن جلسه ساالنه پیشنهادي هايطرح به فهرست هامورد هیجان در

 را مستحکمي اصول رفتار، علوم و حوزه جدید در هايپژوهش طرفي (. از2014)پکران، کوزاک، الیوت و توماس،

سازي، و توجه، معنا هیجان از: ندعبارت این اصول .شودآموزان ميدانش یادگیري ءکه باعث ارتقاد انداده ارائه
است.  یادگیري محرک توجه و توجه، محرک ،هیجان که شودمطرح مي و یادگیري. در اصل اول پذیريانعطاف

 در سازد. اگر درس متوجه را تواند اومي درس شدن بامنظور درگیر به یادگیرنده در هیجان مناسبي مقدار یعني

و  شیمیایي صورت انرژي بیش از اندازه باشد، در این ترس یا شعف، خشم، مثل ها،یکي از هیجان فرآیند تدریس،
 رسد. بایدمي تولید شده است، که زیادي هیجان مصرف به شود، صرف یادگیري به جاي اینکه مغز الکتریکي

 بر مغز، مبتني بر در یادگیري واقع یابد. در کاهش منفي هايهیجان از بسیاري کالس، محیط امني باشد تا
 از (.1392 )آقازاده، شودمي توصیه کارکرد مغز اساس رب منفي هايهیجان کاهشو  مثبت هايهیجان افزایش

ها در موفقیت ( نیز بر نقش هیجان2017) و گوئتز همچون پکران، لیچتنیلد، مارش، مورایاما محققاني ،دیگر طرف
)نقل از  اندکید کردهات ،افتدآموزان و بر آنچه که در کالس درس اتفاق ميیادگیري و پیشرفت تحصیلي دانش

 تحصیلي به ویژه شامل اضطراب هاي تحصیلي، صرفاًهیجان (.1396هاشمي،الحسیني و میرموسوي، ابوالمعالي 

 را کنندتحصیل تجربه مي جریان در آموزاندانش که هااضطراب امتحاني نیستند. بلکه دامنه وسیعي از هیجان

 دسته از این خستگي و رهایي امیدي،ان خشم، شرم، لذت، امیدواري، فخر، از قبیل هایيکه هیجان شوندمي شامل
 گذارندآن اثر مي دارند و بر در سراسر فرایند یادگیري حضور و ،آموزان هستندکه بخشي از هویت دانش هستند

 هايرنقش متغی یافته، انجام تحصیلي هیجانات زمینه در که (. تحقیقاتي2011پري، و گوئتز فرنزل، )پکران،
 در ارزش پیشرفت و شایستگي تحصیلي را و دروني تحصیلي، ارزش پندارهنفس، خود حرمت شامل شناختي

        (. 2008 پکرون، و هال فرنزل، )گائتز، اندداده مورد تأکید قرار ریاضیات و اضطراب لذت تحصیلي هايهیجان



 

 ... هايهاي هیجانمولفه فراشناختي بر اثربخشي آموزش راهبردهاي خودگردان

79 

 

 

باشد، ميهیجاني  هاي( عبارت از تجربه2011) پکران و همکاران دیدگاه از تحصیلي هايهیجان ارزشمندي دالیل
 تحصیلي پیشرفت کیفیت یادگیري و مثبت گرایي(، شناسيروان در اي)حوزه ذهني با بهزیستي که مستقیما

 تاثیر ،معلم -آموزو تعامل دانش کالس درس در فرديبین کیفیت روابط هستند و بر ارتباطر د آموزاندانش
نظام ر د مقوله به این چقدر آموزان،تحصیلي دانش هايدکررکا بر هاهیجان عمیق رتأثی به توجه گذارند. بامي

 و 2008 همکاران، و گوئتزجمله؛  از)محققان از  همچنانکه برخي. تحیطه پژوهش توجه شده اسر د و آموزشي
پژوهش و مغفول  نشده کشف حوزه توانمي را هاهیجان؛ اندداشتهر اظها (2011 پري، و گوئتز فرنزل، پکران،

 هاهیجان جانبه همه و همیشگي حضور و تحصیلي هايماندن پژوهش هیجان مغفول. کردد قلمدا شناختيروان
 تحقیقات متأسفانه ،آموزانتحصیلي دانشو پیشرفت  جوانب مختلف زندگي بر آن هايراث و درس هايکالس در

 است که هیجاني امتحان، تنها اضطراب. است گرفته صورت هاي تحصیلي مثبت و منفيهیجان به راجع کمي

 زندگي در هاهیجان گذاررنقش تاثی بنابراین با توجه به(. 2014و همکاران، پکران) بوده است محققان عالقه مورد

 تنظیم در مختلف آموزان به دالیلدانش از این است که برخي له اصليامس ،آموزاندانش عملکرد تحصیلي و

معلم،  تعامل بین ؛دتوانمي نشده هیجاني منفي و کنترل هايپاسخ. دارند مشکل خود تحصیلي هايهیجان
 حل و شده گرفتهد مواد یا بازیابي جدید، اطالعات و بر اکتساب دساز مشکل دچار را آموزاندانش و بین آموزدانش

 سطح که از آموزانيدانش همچنین (.2010)استاین،  دنمای تضعیف را تحصیلي عملکرد گذاشته و منفي اثر له،أمس

 از و ندهست تردارند، موفق خود بینش هايهیجان به تنظیم و نسبت خوردارندرب هیجاني دگردانيخو باالي

و  راهبردي تربیت یادگیرندگان ،بنابراین (.2009و کوربي،  کرفت هاگا،) خوردارندرب بهزیستي رواني باالیي
 آموزشي برخوردار هايدر نظام از اهمیت زیادي ،کنند مدیریت را خود هاي منفيبتوانند هیجان که خودگردان

هاي دراهبر استفاده از تحصیلي، منفي هاينکاهش هیجاو هاي بهبود روش یکي از مطالعات، اساسر است. ب
شناختي فرصتي را به شخص ارائه فرا هاي آموزشي است. آموزش خودگردانيمحیط فراشناختي دري خودگردان

مقابل امیال غریزي خود همچون خشم، اضطراب و شرم را تمرین کرده و شیوه تنظیم دهد تا مقاومت در مي
حل ر د ها،حداقل هیجان اي براي مداخلهشخص با فراهم کردن زمینه ،از این رو هاي خود را فرا گیرد.هیجان

 (.1396 و حسیني، )ولي زاده، ارجمندنیا کند تر برخوردرتر عمل کرده و سازگاتواند منطقيمسائل اجتماعي مي
 خودگرداني مبتني بر فراشناخت، تأکید بر توجه در گویدمي خود فراشناختي نظریه خودگرداني در ،(2015) زیمرمن

پایداري،  آغازگري،دارد. وي همچنین خودر عملکرد اث بر خوب و آموزش هاي ذاتيقابلیت از توجه بیشتر و است
 است، خودگرداني فراشناختي معتقد داند وخودگرداني مي و فراشناخت اصلي عوامل از رهبري راخود و خودباوري

 عبارت است از: خودگرداني هايویژگي شود.مي عملکرد انجام و بعد از قبل، هنگام حیطه سه در
خود  هاي تفکرعادت یک فرد از مؤثر تحلیل اندیشیدن و شامل که خودگرداني  بخشي از :تفکر از آگاهي -1

کنترل هیجانات و پیگیري  یادگیري، هاي فرد برايرشد راهبرد رو به خزانه ها: شاملراهبرد کاربرد -2 است.
 و نیازمند انتخاب زیرا یادگیري است؛ گردانيخود يمؤلفه سومینکه مداوم:  انگیزش -3 هاست.داهداف این راهبر

هاي تنظیم فرایند را عبارت از خودگردانيتأثیرگذار  و حیطه اصلي چهار، (2015) تالش مداوم است. زیمرمن
 مورد توجه بسیار هاي اخیرسال در فراشناختي و شناختي حیطه که داندمي انگیزش و هیجان فراشناخت، شناخت،
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هایي در زمینه طور جداگانه پژوهشبه ؛دهدقیقات پیشین در این خصوص نشان ميبررسي تحقرارگرفته است. 
 بررسي رابطه که به است. اما تحقیقي و هیجانات تحصیلي انجام گرفته فراشناختيراهبردهاي خودگرداني 

فراشناختي بر  اي خودگردانفراشناختي و اثر مداخله خودگردان یادگیري هايلفهوو م تحصیلي هاينهیجا
 تحصیلي خاص هايهیجان رابطه بررسي از تحقیقات به برخي یافت نشد. ،بپردازد منفي تحصیلي هاينهیجا

منفي تحصیلي در  هاينهیجا هايلفهمو اند. اما به تمام زیرپرداخته خودگردان هاي یادگیريو مؤلفه )اضطراب(
( بیان 2014) وکانگ یوو  (2007) شوتز و پکراناست.  فراشناختي کمتر پرداخته شده رابطه با یادگیري خودگردان

هاي بر هیجان گردانيو خود کنندآموزان بازي ميدانش گردانيیادگیري خود در نقش مهمي، هاکه هیجان کنندمي
( در تحقیقي به این 2018) والي نسب و زیناليگذارد. ثیر ميأآنها و همچنین به نوبه خود بر رویکرد یادگیري آنها ت

 منفي تحصیلي رابطه هايمثبت تحصیلي رابطه مستقیم، مثبت و هیجان هايکه هیجان نتایج دست یافتند
 روسي جانات، مک گریور و گیلبرتآموزان دارد. خودگردان و انگیزش تحصیلي دانش معکوس و منفي با یادگیري

هاي راي در افزایش رفتاهیجاني نقش و تأثیر مثبت و سازنده( اشاره داشتند که آموزش مدیریت و تنظیم 2015)
؛ 1394شهیدي و منشئي، ، جمله از)آموزان دارد. تعدادي از محققان هاي فردي دانشخودگرداني و سایر مهارت

؛ عرب زاده و همکاران 1395 ؛ رضایي،1394 آذر و اقبالي،؛ سپهریان1391 نیکدل و همکاران،؛ 2012، هوگز و کیم
ه بین به شواهدي دال بر رابط، هم (2013 ویالویسنسیو و برناردو، ؛2011 پکران، گوئتز، تیتز و پري، ؛1392 ،

هاي تحصیلي به استفاده که هیجان نشان داد هاي آنهاو یافته ،یادگیري اشاره داشتند گردانيها و رفتار خودهیجان
 ( در1396) موسوي، ابوالمعالي و میرهاشمي است.مرتبط بوده ،)فراشناختي( ترهاي یادگیري پیچیدهاز راهبرد

کمتري در  هاي منفياضطراب و هیجان ،فراشناختي خودگرداني تحقیقي به این نتیجه رسیدند که افراد با اهداف
و  پورحسین ثیرات مثبتي دارد. ستاري،أکنند که این بر عملکرد تحصیلي نیز تهاي چالش برانگیز تجربه ميموقعیت
 تحصیلي، هايهیجان تنظیم ايمداخله در تحقیقي به این نتیجه رسیدندکه اجراي بسته (1394) شکري

 شهیدي و منشئي است. داده کاهش آموزان رادانش و خستگي( ناامیدي اضطراب، شرم، )خشم، منفي هايهیجان
آموزان از نظر دانش که مداخالت مبتني بر آموزش فراشناخت در یافتند به این نتیجه دست تحقیقي ( در1394)

 نتیجه این رابطه از لحاظ نظري بردر  است.ثیر مثبت داشتهأمتغیرهاي تنظیم هیجاني و هیجان تحصیلي ریاضي ت
 و بر یادگیري هاهیجان کند که اثر( قابل تبیین است. این الگو فرض مي2011) اساس الگوي پکران و همکاران

 یادگیري، براي که شامل انگیزش شودشناختي و انگیزشي ایجاد مي تعدادي مکانیسم میانجي هوسیل پیشرفت به
بتوانند با استفاده از  که نتیجه افرادي در است. فراشناختي خودگردانيراهبردهاي  تر از همهمهم و شناختي منابع

 باشدمي منفي و ناخوشایند کهها هیجان آن بخش از بویژه خود هايهیجان تنظیم به فراشناختي خودگرداني

  (.2015 اسونسون، آندرسون،)روزنتال، فرنزل،  تجربه خواهندکرد را و اضطراب از افسردگي کمتري بپردازند، میزان
 تواندکه مي از منابع اصلي است فراشناختي، یکيي خودگردان راهبردهاي ،دهدبررسي پیشینه نشان مي مجموع در

 منفي هايو هیجان کند تعدیل را عوامل استرس منفي اثرات و شرایط ناگوار در فشارزا، ناتواني عوامل سطوح
ي خودگردانراهبردهاي گذاري استناد به مطالعات پیشین در ارتباط با اثر بادهد.  کاهش آموزان رادانش تحصیلي

نتایج  چرا کهتوانیم به یک نتیجه قطعي برسیم، تحصیلي نمي هايهیجانشناختي فراشناختي بر متغیر روان
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فراشناختي و  يخودگردانراهبردهاي  رابطه بین  اي به درکنیاز فزاینده ،مطالعات پیشین متناقض هستند. بنابراین
دارد. درباره اهمیت  منفي تحصیلي وجود هايهیجانفراشناختي بر  يخودگردان راهبردهايثیرگذاري أو ت هاهیجان

دوره متوسطه به لحاظ زیستي و رواني و اجتماعي دوره بسیار  توان گفت کهو ضرورت انجام این پژوهش مي
آمارهاي به دست آمده از تحقیقات در  سفانهأدهد. متعالي پیوند ميآموزش عمومي را به آموزش  که، مهمي است

است که مسائل و مشکالت تحصیلي و هیجاني که خود را به صورت مردوي و یا  دهنده آنمدارس کشور نشان
مقدار زیادي از منابع مالي و استعدادهاي انساني  ،دهدترک تحصیل و مشکالت هیجاني و اجتماعي نشان مي

در  ،(. بنابراین1394)جوادي، هاشمي رزیني و هاشمي رزیني،  گذاردو آثار سوئي به جا مي کندا تلف ميجامعه ر
و کاهش  بهبود فراشناختي بري خودگردانراهبردهاي با هدف بررسي اثربخشي آموزش  ،پژوهش حاضراین راستا 

 گرفت.  آموزان دوره متوسطه انجامدانش منفي هاي تحصیليهیجان

 پژوهش فرضیه
دانش  منفي تحصیلي هايهاي هیجانفراشناختي موجب بهبود و کاهش مولفهي خودگردان هايآموزش راهبرد

  .شودآموزان مي
 

 روش
آزمون با گروه پس -آزمونپژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ روش، نیمه آزمایشي با طرح پیش

طبق  کهبود.آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تبریز شامل تمامي دانشجامعه آماري این پژوهش کنترل بود. 
بخشي آموزش اي براي تعیین اثرصورت مداخلهاین مطالعه به نفر بودند. 25000حدود 1396آمار ارائه شده در سال 

 از انتخاب نمونهبراي منفي تحصیلي صورت گرفت.  هايهاي هیجانمولفه فراشناختي بري خودگردان هايراهبرد

انتخاب شدند.  5 و 3 تبریز، نواحي گانه 5 نواحي بین ابتدا از .اي استفاده شدمرحلهاي چندخوشه بردارينمونه روش
شد. در مرحله بعدي با توجه به اینکه براي  کالس گزینش 25آنها،  بین از و مدرسه پسرانه 4 در مرحله دوم

 گیري مدنظر قراردر نمونه زیر ، غربالگري شد، مواردباالمنفي تحصیلي  هايآموزان داراي هیجانپیداکردن دانش
 ،. در ادامهصورت گرفت مجوز اخذ و الزم از ناحیه پنج شهر تبریز انتخاب شدند و مقدمات دو مدرسه .1گرفت: 

نمونه دانش اینکه به توجه با. شد انجام نفر 460 روي ،مدارس از یکي متوسطه مقطع پایه دو هر غربالگري در
 هايگروه گزینش جهت بعدي، گام در نشد. انجام دیگر مدرسه در غربالگري شد، تکمیل مدرسه این در آموزان

 را باالتر از میانگین معیار منفي یک انحراف هايدر مقیاس هیجان آموزاني کهدانش نفر از 84 کنترل، و آزمایش

 آزمایش نفري 32 گروه دو به هدفمند جایگزیني روش طریق از و گزینش نفر 64 تعداد آورده بودند، به دست به

 تحصیلي رشته پایه، جنس، سن، اساس بر هاگروه براي کنترل متغیرهاي مزاحم، .یافتند اختصاص و کنترل

 کاهش گروه هر در نفر 30 به افت دلیل به هاکنندهتعداد مشارکت آموزشي بسته اجراي جریان شدند. در همسان

 براي هدایایي تهیه و هاآزمودني توسط اخالقي نامهرضایت تکمیل بر عالوه ،آموزش راستاي اجراي در .یافت

 .گردید اخذ نیز والدین رضایت شرکت در پژوهش، براي آموزان گروه آزمایشدانش انگیزه افزایش
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 ابزار
از پرسشنامه  هاآزمودني منفي تحصیلي هايبراي سنجش هیجان :( AEQ) تحصیلی پرسشنامه هیجانات

 آموزاندانش تحصیلي هاي پیشرفتهیجان گیرياندازه منظوربه مقیاس استفاده شد. این هاي تحصیليهیجان

-مداد و خودگزارشي نوع از پرسشنامه شده است. این ساخته و طراحي (2005) فرینزل و گوئتز پکران، توسط
 به مربوط و یادگیري به مربوط کالس، به مربوط هايهیجانبخش  شامل که ؛است سه قسمت داراي و ،کاغذي

 و است سؤال 75 شامل به یادگیري، مربوط هايمقیاس زیر دارد. وجود مقیاس زیر 8 قسمت هر است. در امتحان
کند. آلفايمي گیرياندازه و خستگي را ناامیدي شرم، اضطراب، عصبانیت، غرور، امیدواري، هیجان لذت، هشت

 است ابزار این قبول قابل پایایي بیانگر که آمده دستبه 95/0 تا75/0 از پرسشنامه هايمقیاس خرده کرونباخ
درجه 5 لیکرتي مقیاس یک در را خود هیجاني آموزان تجربیاتدانش مقیاس این در (.2005همکاران، و )پکران

 (، پایایي1388) نیکدل و کاووسیان فرزاد، کدیور،کنند. مي بندي( درجه5) کامالً موافقم تا (1) مخالفم کامالً  از اي

یادگیري  به ؛ امیدواري75/0 یادگیري از لذت براي را پرسشنامه این یادگیري مربوط به هايهاي هیجانمقیاس
 نتایج محاسبه گزارش کردند. 78/0 اضطراب و 74/0یادگیري  از عصبانیت ؛84/0یادگیري  از ؛ خستگي76/0

 و قبول قابل پایایي ،93/0تا 88/0 بین آلفاي ضرایب با تحصیلي هايهیجان مقیاس دهدمي نشان پایایي ضریب
هیجاني منفي  مولفه گیري پنجاندازه براي سؤال 53 از مورد نظر اهداف به توجه با پژوهش این دارد. در کافي

 گویه11 و ناامیديگویه 9 گویه، خشم11 خستگي گویه،11 شرم گویه،11اضطراب  یعنيمربوط به یادگیري؛ 

 خشم براي پایایي که شد. استفاده کرونباخآلفاي از مقیاس این تحقیق براي بررسي پایایي این شد. در استفاده
 به دست آمد.  ،78/0 اضطراب ؛82/0 شرم ؛82/0 ؛ خستگي78/0 ؛ ناامیدي84/0

 اجرا
آموزان گروه کنترل و گروه وابسته از دانشهاي رآزمون متغیابتدا پیش :مراحل اجراي پژوهش به این صورت بود

 گروه آزمایش بدون در فراشناختي يخودگردان هايآموزشي راهبرد اجراي بستهدر مرحله بعد  .آزمایش گرفته شد

مداخله  اجراي مدت آمده است. در (1) جدولر گرفت که خالصه جلسات مداخله د صورت کنترل اطالع گروه
هاي رآزمون متغیدر مرحله آخر پس .کرد طي را خود کالسي هايآموزش بیعيط روند کنترل گروهآموزشي، 

نامه اخالقي شرکت در پژوهش را کنندگان در پژوهش، فرم رضایتکلیه شرکتوابسته از هر دو گروه به عمل آمد. 
آموزش جلسه در طول یک ماه و نیم در کالس  12تکمیل کردند و افراد گروه آزمایش متعهد شدند که طي 

اساس مطالعات  الزم به ذکر است که بسته آموزشي بر فراشناختي شرکت کنند. نيخودگردا هاي یادگیريراهبرد
آموزان مقطع تربیتي و یادگیري متناسب با دانش شناسيروان هاي مربوطه و لحاظ کردن اصولموجود، نظریه

براي اطمینان از  ذکر شدهشي با لحاظ کردن موارد دبیرستان تهیه و تدوین شد. بعد از تهیه و تدوین بسته آموز
. همچنین این مورد اخذ و اعمال شد آموزشي، نظر متخصصان صاحبنظر در این حوزه درروایي محتوایي بسته 

  و پس از شیوه مطالعه مقدماتي بررسي شدنفر به 3 براي بدست آوردن پایایي بسته آموزشي، بسته آموزشي روي
 شد. تحقیق اجرا اصلينمونه  دریید ات
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 (فراشناختی خودگردان)آموزش راهبردهای  خالصه جلسات مداخله -1 جدول
 هدف شرح جلسات جلسه

 طرح    معرفي ها وآزمونپیش انجام    کنندگان و جلسه معارفهشرکت  با آشنایي اول

اهمیت  بر تأکید و خودگردان یادگیري معرفي دوم
  ن در آموزشآ

 آموزش در خودگردان آشنایي با راهبردهاي  یادگیري   

 یادگیري بر مؤثر شناختي هايدراهبر آموزش سوم

 خودگردان
ویژه موضوعات ساده و پایه )آگاهي دانش آموزان  ؛آشنایي با راهبرد تکرار

...( و موضوعات  پرآموزي و، هبردهایي همچون، مطالعه با فاصلهاز را
 انتخاب نکات مهم و کلیدي( ،)کپي کردن مطالبدار پیچیده و معني

آموزش راهبرد بسط ویژه مطالب ساده،  پایه و  چهارم
 دار پیچیده و معني

 ...( و هامکان روش ذهني، ها، تصویرسازياستفاده از واسطهو  آشنایي
 ...( گري، خالصه کردن به زبان خود وبرداري، قیاس )استفاده از یادداشت

دهي ویژه تکالیف ساده و راهبرد سازمانآموزش  پنجم
 دارپایه و ویژه تکالیف پیچیده و معني

هاي در قالب جدید بندي اطالعاتآموزان از چگونگي دستهآگاهي دانش
آموزان در تبدیل متن درس به طرح و نقشه و مختلف و آگاهي دانش

هاي مختلف نمودار، چگونگي تهیه فهرست عناوین و استفاده از طرح
 ...( درختي، ستوني و

صورت کلي و فراشناختي به هايدآموزش راهبر ششم
 آموزان آماده کردن ذهن دانش

فعال،  دهي، گوش دادنریزي، نظمهاي برنامهآشنایي با مهارت
اجتماعي و مدیریت تالش و منابع( و ایجاد  کمک خودپیامدي، جستجوي

 آموزانانگیزه در دانش

و  ریزي و نظارتهاي برنامهآموزش راهبرد هفتم
 گردانيخود

آموزان از نحوه ارزشیابي از کار خود براي آگاهي یافتن از آگاهي دانش
پذیري در چگونگي پیشرفت و زیر نظر گرفتن و هدایت خود و انعطاف

ریزي صحیح براي موزان درباره چگونگي برنامهآرفتارشان. آگاهي دانش
 بندي و دستیابي به هدفزمان

آموزان از نحوه انجام این عمل که با عنوان عملي فعال و آگاهي دانش آموزش راهبرد گوش دادن فعال هشتم
 تعریف شده است. ،ارادي که به دقت و توجه نیاز دارد

 پیامديآموزش راهبرد خود نهم

  
-ها و شکستآموزان در جهت اینکه چگونه بر موفقیتآگاهي دانش

 هایي از طرف خود قرار داده یا تصویرسازي کند.تنبیهها و هایشان، پاداش
آموزان در جهت اینکه در امر یادگیري به چه صورت از آگاهي دانش اجتماعي کمک آموزش راهبرد جستجوي دهم

 .همساالن، معلمان و بزرگساالن خود طلب کمک کنند

خود را نسبت به تکالیف تحصیلي مدیریت کرده از آموزان تالش  دانش موزش راهبرد مدیریت تالش و منابع آ یازدهم
منابع محیطي و شخصي براي انجام دان تکالیف به صورت بهینه استفاده 

 کنند.
بندي و انجام نظردهي و رفع اشکال و جمع دوازدهم

  هاآزمونپس
آموزان روند پیشرفت خود را گزارش داده و در صورت وجود هرگونه دانش

بندي و انجام بیان کنند تا نقاط ابهام برطرف شود. جمعابهامي، موارد را 
 آزمونپس

 

 

 هايافته
متغیري مورد تجزیه و تحلیل کوواریانس چند ها با استفاده از تحلیلاساس اهداف و روش پژوهش حاضر، داده بر

 .شده است هاي استنباطي ارائهقرار گرفت. در ادامه ابتدا جدول توصیفي و سپس نتایج حاصل از تحلیل
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 ی کنترل و آزمايشها)منفی( در گروه های هیجانات تحصیلیلفهؤخالصه اطالعات توصیفی م -2 جدول

 نفر( 30گروه  هر )تعداد
 متغیر 

 
-کالموگراف انحراف معیار میانگین هاگروه وضعیت

 اسمیرنف
سطح معنی 

 داری

 خشم
 
 

 76/0 66/0 63/3 60/23 آزمایش آزمونپیش
 53/0 80/0 73/3 70/23 کنترل

 75/0 67/0 87/1 05/14 آزمایش آزمونپس
 63/0 74/0 60/3 50/23 کنترل

 اضطراب
 
 

 58/0 77/0 78/4 50/33 آزمایش آزمونپیش
 77/0 66/0 78/4 50/32 کنترل

 66/0 72/0 89/2 05/19 آزمایش آزمونپس
 65/0 58/0 94/4 65/33 کنترل

 شرم
 
 

 88/0 80/0 32/5 65/31 آزمایش آزمونپیش
 53/0 67/0 32/5 85/31 کنترل

 75/0 52/0 66/2 60/17 آزمایش آزمونپس

 94/0 78/0 36/5 75/31 کنترل
 ناامیدي

 
 

 64/0 69/0 96/4 75/33 آزمایش آزمونپیش
 52/0 74/0 94/4 95/33 کنترل

 53/0 57/0 11/2 500/18 آزمایش آزمونپس
 61/0 73/0 78/4 80/33 کنترل

 خستگي
 
 

 64/0 68/0 27/10 45/35 آزمایش آزمونپیش
 55/0 72/0 17/10 65/35 کنترل

 52/0 74/0 03/3 15/18 آزمایش آزمونپس
 65/0 63/0 27/10 35/35 کنترل

 
میانگین و هاي پژوهش، شامل رهاي توصیفي متغیخالصه شاخصشود، مشاهده مي باال در جدولگونه که همان

 -کالموگراف آزمون، آزمونآزمون و پسدر دو مرحله پیش و کنترلهاي آزمایش انحراف استاندارد براي گروه
. عدم معنادار بودن آماره است براي بررسي نرمال بودن توزیع متغیرهاي پژوهش گزارش شده، اسمیرنف

شود، میانگین نمرات مالحظه مي کهر همانطودهنده نرمال بودن توزیع متغیرهاست. اسمیرنف نشان-کالموگراف
از قبل  45/35خستگي  و 75/33 ، ناامیدي65/31 ، شرم50/34 ، اضطراب60/23خشم هايآزمایش در مولفه گروه

از مداخله کاهش  بعد 15/18و خستگي  50/18 ، ناامیدي60/17 ، شرم05/19 ، اضطراب05/14 از مداخله به خشم
منفي قبل و بعد از مداخله تغییر  هايهاي هیجانت که در گروه کنترل میانگین مولفهاست. این در حالي اسه یافت

هاي هاي هیجانفراشناختي بر مولفه خودگرداني اهبردهايآموزشي ر بسته بررسي اثر چنداني نداشته است. جهت
آمده است. قبل از انجام تحلیل،  (3) تغیري استفاده شد. نتایج در جدولمواریانس چندکو تحلیل منفي تحصیلي از

 براي رگرسیون هايشیب همگني مفروضه که نکته بود این که نشانگر ،ها بررسي شدمفروضه همگني شیب

 خطي رابطه هاگروهدرون در کمکي متغیرهاي و وابسته متغیرهاي بین و باشدمي برقرار کوواریانس تحلیل انجام
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باکس بررسي شد.  ماتریس واریانس و کوواریانس با استفاده از آزموندارد. همچنین مفروضه همگوني  وجود
به دست آمده از برقراري مفروضه  052/0و مقدار خطاي  194/2با  برابر  Fآزمون با توجه به دار نشدن اینمعني

یرهاي وابسته که براي ادامه تحلیل بین متغ بارتلت نشان داد کرویتدار بودن آزمونحمایت کرد. در ادامه معني
هاي مورد مطالعه که یکي دیگر از گروهر ها دبراي بررسي مفروضه یکساني واریانس .همبستگي کافي وجود دارد

هاي خشم با استفاده شد که نتایج به دست آمده در مولفه لون از آزمون ،باشدکوواریانس مي هاي تحلیلفرضپیش
F  با  اضطراب، 054/0و با مقدار خطاي  036/4برابر باF با  ، شرم091/0 با مقدار خطاي و 812/2 برابر باF  برابر
برابر با  Fبا  و خستگي 064/0 با مقدار خطايو  562/3برابر با  Fبا  ، ناامیدي059/0 با مقدار خطاي و 618/3با 

ویلکز  المبدايمتغیري از شاخص هاي چنددر تحلیل ،. بنابراین.دار نشدمعني 089/0 با مقدار خطاي و 966/2
که این مقدار در سطح خطاي زیر  دست آمدبه (939/0اثر  و اندازه F =44/57) که اثر گروه برابر بااستفاده شد 

وجود آمده در باالي ارتباط کاربندي آزمایش با تغییرات بهقدرت  دهندهنشان این نتیجه  .دار استمعني 01/0
دهنده آن است که احتمال رد بود که نشان 1نیز در نهایت خود، یعني توان آزمون  نمرات متغیر وابسته بوده و

 .باشدفرضیه صحیح مقابل )خطاي نوع دوم( برابر با صفر مي
 

های لفهؤفراشناختی بر م -خودگردانهای ثیر راهبردأمتغیری تکواريانس چند نتايج تحلیل -3جدول 

 منفی تحصیلی هایهیجان
مجموع  متغیرهای وابسته مدل

 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

F  سطح معنی
 داری

اندازه 
 اثر

 607/0 000/0 21/117 01/1702 1 01/1702 آزمون خشمپس گروه
 762/0 000/0 47/243 01/3906 1 01/3906 آزمون اضطرابپس

 665/0 000/0 20/151 00/3645 1 00/3645 آزمون شرمپس

 713/0 000/0 38/188 05/3892 1 05/3892 آزمون ناامیديپس
 594/0 000/0 32/111 51/4820 1 51/4820 آزمون خستگيپس

    92/4 56 20/359 آزمون خشمپس خطا
    40/8 56 23/613 آزمون اضطرابپس

    90/11 56 67/868 آزمون شرمپس
    14/9 56 84/667 پس آزمون ناامیدي

    74/22 56 51/1660 آزمون خستگيپس
     60 00/34707 آزمون خشمپس کل

     60 00/72533 آزمون اضطرابپس
     60 00/69090 آزمون شرمپس
     60 00/67426 آزمون ناامیديپس
     60 00/71185 آزمون خستگيپس

 

 
گزارش شده است که بین آزمون آزمون با برداشتن اثر پیشگروهي پساثرات بین نتایج آزمون ،باال در جدول
 و اندازه اثر =21/11F) خشممنفي تحصیلي هاي هاي هیجانلفهؤهاي دو گروه آزمایش و کنترل در ممیانگین
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 ناامیدي(؛ 665/0 اثر اندازهو   =20/151F) شرم (؛762/0 اثر اندازه و  =47/243F)اضطراب  (؛607/0
(38/188F= 713/0 اثرو اندازه)  خستگيو (32/111 F =594/0 اثر و اندازه) داري بین گروه آزمایش تفاوت معني

 هايگروه در آزمونپس در ايمداخله آموزشي بسته اجراي اثر در ایجاد شده تفاوت و کنترل وجود دارد. اختالف

 باشد.مي دارمعني (>p 01/0) و گواه در سطح آزمایش

 
 گیریبحث  و  نتیجه

هاي فراشناختي بر مولفه يخودگردان یادگیري هايراهبرد آموزش اثربخشي بررسي هدف با حاضر پژوهش
 پژوهش از حاصل هايگرفت. یافته انجام تبریز شهر دوره دوم متوسطه آموزانمنفي تحصیلي دانش هايهیجان

 هاي منفيهاي هیجانلفهؤمر فراشناختي ب يخودگردان یادگیري ايمداخله و آموزشي اجراي بسته که داد نشان
 کاهش را آموزاندانش خستگي و امیدينا شرم، اضطراب، اي منفي خشم،ههیجان اثرگذار بوده وتحصیلي 

آموزان شده هاي منفي تحصیلي دانشباعث کاهش هیجان فراشناختي خودگرداني بدین معنا که آموزش دهد.مي
 و یدیتا جهت در و (2011همکاران ) پکران وارزش  -کنترل با نظریه یافته همسو است و فرضیه تایید شد. این

 از توانمندي یادگیري و ظرفیت افزایش با که ،است به این شیوه ،است. ساختار نظریه مذکور آن تجربي تقویت

 و یادگیري انگیزش، تقویت ضمن شایستگي( یا مساله رویکرد با )تنظیم یادگیري راهبردهاي آموزش طریق
تنظیم  ،دیگر طرف از دهد.مي قرار ثیرأت تحت نیز را فرد شناختي هايارزیابي و هاهیجان پیشرفت تحصیلي،

 طراحي ارزیابي( و رویکرد با )تنظیم شناختيي هاارزیابي کنترل هیجان(، رویکرد با )تنظیم هاهیجان مستقیم

 متقابل ثیرات هم بر بوده و همدیگر با ارتباط در تعاملي چرخه یک در سازگار اجتماعي و یادگیري هايمحیط

پذیرند. همسو با نتایج مي ثیرات از آن هاهیجان بر ثیرات ضمن پیشایندها و ايزمینه عوامل دیگر عبارت به دارند.
هاي دیگر نیز به اثبات فراشناختي در پژوهش يخودگردان راهبردهايها با پژوهش حاضر ارتباط متقابل هیجان

 از استفاده اثر منابع شناختي، انگیزش،( انجام دادند، 2011در پژوهشي که پکران و همکاران)رسیده است: 

کنترل شناختي مطابق با  ارزیابي و .به اثبات رسیده است هابر هیجان تحصیلي پیشرفت گرداني وخود راهبردها،
نقل از  ؛2007) و تامپسون( و مدل گروس 2011 ، )پکران و همکاران هاي پیشرفتارزش هیجان -نظریه کنترل

 يیهاگذارند. همچنین این یافته با نتایج پژوهشثیر مياها تبر مدیریت و تنظیم هیجان (2011پکران و همکاران،
 ؛1394؛ زارع،1395 ؛ رضایي،2014 کانگ، و ؛ یو2015 ؛ نیکز و همکاران،2018 ولي زاده و زینالي،از جمله؛ )

؛ 1392؛ عرب زاده و همکاران،1393؛ شکري و فلسفین،1394سپهریان آذر و اقبالي، ؛1394 و منشئي، شهیدي
 اهداف عاملي سه الگوي به با استناد هایافته این تبیین در همخواني و همسویي دارد. (1391نیکدل و همکاران ،
 فراشناختي بر يخودگردانهاي آموزان داراي مهارتدانش که جااز آن توان گفتمي، (2011) پکران و همکاران

 شخصي استدالل و یادگیري فرآیند در تکنیک از استفاده بر نیز و یادگیري فرآیند در مشارکت خود و فعال نقش

 بهبود بر عمدتاً  ،تآکید دارند خودشان در گردانيخود تقویت به توجه همچنین و توسط خود دانش کشف و

 هايمهارت و مطالعه هايمهارت جمله از تحصیلي مختلف هايمهارت و هاتوانمندي کسب شان ویهاشایستگي
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 نشان خود از را الزم تالش خود اهداف به دستیابي براي کنند،تمرکز مي جدید دانش و اکتساب فردي بین

 به توجه با دهند. ارتقا را خود یادگیري میزان که هستند هایيچالش و هاجستجوي موقعیت در همواره و دهندمي

 ،کنندمي تمرکز آن مثبت ارزش و فعالیت یک بر کردن پیدا تسلط بر و بوده دروني داراي انگیزه افراد این اینکه
هاي بازداري هیجان و مثبت تحصیلي هیجاناتتقویت  عثبا فراشناختيگرداني خودآموزش راهبردهاي  بنابراین

 هايهیجان بروز امکان داده و افزایشرا تقویت و  درس کالس در مثبت هیجان تجربه و شده منفي تحصیلي
 از راهبردهايي که . همچنین افراددهدمي کاهش را خستگي و ناامیدي شرم، عصبانیت، اضطراب، مانند منفي

انگیز هاي چالش برهاي منفي کمتري در موقعیت اضطراب و هیجان استفاده مي کنند، فراشناختي خودگرداني
 خودگرداني(. آموزش 1396)موسوي و همکاران، عملکرد تحصیلي نیز تاثیرات مثبتي داردکنند که این بر تجربه مي

تا مقاومت در مقابل امیال غریزي خود همچون خشم، اضطراب و  دهدفراشناختي فرصتي را به شخص ارائه مي
ي ن زمینه براشخص با فراهم کرد ،از این رو .گیرد هاي خود را فراشرم را تمرین کرده و شیوه تنظیم هیجان

)ولي زاده و  تر عمل کرده و سازگارتر برخورد کندتواند منطقيحل مسائل اجتماعي مي ها، درمداخله حداقل هیجان
 هیجانات تنظیم به فراشناختي خودگردانيراهبردهاي  بتوانند با استفاده از  که نتیجه افرادي (. در1396همکاران،

 و افسردگي از کمتري بپردازند، میزان د،نباشمي دمنفي و ناخوشاین که يیهاهیجان از بخش آن خصوصبه خود
 تواننمي که کرد گیريتوان چنین نتیجهمي پایاندر  (.2015، )روزنتال و همکاران کرد خواهند تجربه را اضطراب

 يخودگردان که راهبردهاي نادیده گرفت. به این دلیل را فراشناختي يخودگردانهاي راهبرد مؤثر و سازنده نقش
 منفي اثرات و ناگوار رایطش در ناتواني زا،فشار عوامل سطوح تواندمي که است یکي از منابع اصلي ،فراشناختي

 مشکالت از بسیاري زیرا ،آموزان را کاهش دهدهاي تحصیلي منفي دانشو هیجان تعدیل کند را استرس عوامل

 این مشکالت اصلي دالیل از و شودمي مربوط آنان فراشناختي و شناختي ضعیف هايمهارت آموزان بهدانش

 است خودگرداني یادگیري کلي طوره ب و فراشناختي هايمهارت ها،راهبرد از مناسب استفاده آموزان عدمدانش
 ماهیت شناخت جهت در مثبت گامي ،توانست پژوهش این انجام نظري لحاظ از(. 1396، )ولي زاده و همکاران

بر شده وارد تربیتي شناسيروان قلمرو به تازگي به جدیدکه مبحث یک عنوانبه آن با مرتبط عوامل و مسأله این
 این دیگر از نکات مثبت نماید. ارائه آموزاندانش در آن کاهش شناسایي و جهت در هایيرهنمود نهایت در و دارد

 محیط و شرایط سازيمساعد به معطوف را خود توجه تربیتي شناسيدر راستاي اهداف روان اینکه، پژوهش

 نموده آن اثرگذار عوامل شناسایي و آنان مطلوب و بهینه یادگیري براي موثر هايآموزش و یادگیري فراگیران

 راهبردهاي آموزش لزوم که است هدف این به رسیدن اصلي موانع مشکالت هیجاني از ،بین این در .است
 را فراشناختي يهاي خودگرداندراهبر اهمیتپژوهش  اینیافته هاي که  ،دهدمي نشان را فراشناختي يخودگردان

 اینکه، به توجه کرد. با برجسته و یادآوري را به آن بیشتر توجه لزوم و ساخت آشکار مهم گرمداخله عنوان یکبه

 تعمیم لحاظ از هایيمحدودیتبا  انجام گرفت؛ تبریزپسر دوره متوسطه شهر  آموزاندانش مورد در پژوهش این

 مداخله شود. انجام مشابهي پژوهش ترگسترده و ترمتنوع هاينمونه با شودمي پیشنهاد است. مواجه هایافته

 نیز تحصیلي موفقیت هايمولفه سایر با توانفراشناختي را ميي یادگیري خودگردان راهبردهاي آموزش اثربخشي

 و فراشناختيي یادگیري خودگردان آموزش هايبرنامه یزيرطرح با است این پیشنهاد ترینمهم و کرد اجرا



 ، سال نهم3پژوهشي، شماره  -روانشناختي، علمي کاربردي هايپژوهش نامهفصل

88 

 

 

 رساله از برگرفته مقاله این .بخشید بهبود آنها در را مهارت دانش آموزان این درسي برنامه در آن گنجاندن

، دانش رکلیه عوامل، اساتید داو مساعدت و همکاري از مي دانند الزم بر خود مقاله نویسندگان است. دکتري
 نمایند. سپاسگزاري ،اندکردههمکاري  پژوهش این در آموزان و کساني که
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