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چکیده:
در شرایط مجازی شدن آموزش ،مفاهیم مهمی مثل هیجانات تحصیلی و بهزیستی تحصیلی دستخوش تغییراتی شده اند
 .مطالعهی حاضربا هدف تعیین اثر بخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر هیجانات تحصیلی و بهزیستی تحصیلی
دانشآموزان دورهی دوم متوسطه در شرایط پاندمی کرونا انجام شده است .این پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعهی
آماری آن شامل دانشآموزان دورهی دوم متوسطه شهر تبریز است که به تعداد  40نفر با روش نمونهگیری خوشهای
انتخاب و به عنوان نمونههای تحقیق ،به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند .دانش آموزان هر دو گروه
پرسشنامههای تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و همکاران (، )CERQپرسشنامه بهزیستی تحصیلی تومینین – سومینی
( )AWBQو پرسشنامه هیجان تحصیلی پکران و همکاران( )2011را در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون تکمیل نمودند .گروه
آزمایش طی  16جلسه آموزشهای تنظیم شناختی هیجان را دریافت کردند .دادههای حاصل ،با استفاده از آزمون تحلیل
کواریانس چند متغیره ( )MANCOVAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج مطالعه حاضر نشانگر این است که هیجانات
تحصیلی مثبت در گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد افزایش و هیجانات تحصیلی منفی کاهش و بهزیستی تحصیلی در
گروه آزمایش افزایش قابل توجهی داشته است .با توجه به ابعاد تأثیرات این پاندمی و تغییر روش آموزش و یادگیری ،به-
خصوص در دانشآموزان دورهی دوم متوسطه ،آموزشهای مکمل از جمله تنظیم شناختی هیجان ضروری میباشد.

واژگان کلیدی :هیجانات تحصیلی ،بهزیستی تحصیلی ،تنظیم شناختی هیجان ،کرونا.
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Abstract:
In the context of virtualization of education, important concepts such as educational excitement and
academic well-being have undergone changes.Present study aimed to determine the effectiveness of
cognitive emotion regulation training on academic excitement and academic well-being of secondary high
school students in corona pandemic conditions. This research is quasi-experimental and its statistical
population involves high school students in Tabriz, which a part of it as 40 people were selected by cluster
sampling method and as research samples were randomly divided into experimental and control groups.
Students in both groups completed the the Granfsky et al. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
(CERQ), the Tominin-Sumini Academic Welbeing Questionnaire (AWBQ) and the Pekran et al.'s Academic
Emotion Questionnaire (2011) in both pre-test and post-test. The experimental group received cognitive
emotion regulation training in 16 sessions. The data were analyzed using multivariate analysis of variance
(MANOVA). The results of the present study indicate that in the experimental group compared to the control
group, positive academic emotions increased and negative academic emotions decreased and the academic
well-being increased in the experimental group significantly. Considering the dimensions of the effects of this
pandemic and changing the method of teaching and learning, especially in secondary high school students,
along with routine classroom instructions, complementary instructions such as training self-regulatory
learning skills is necessary.
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مقدمه

تلفیقی آموزش مجازی و حضوری در قالب

مسئلهی آموزش ،یادگیری و موفقیت تحصیلی از

چرخشی تازه نشان داد .چنین چرخشی بنا به

مهمترین دغدغههای نظامهای آموزشی در جوامع

ماهیت و الزامهای مربوط به آن به سان هر تغییر

مختلف به شمار می آید .مدرسه از مهمترین و

و چرخش دیگر به رغم همه محسنات و قوتهایی

اساسیترین نهادهای اجتماعی ،تربیتی و آموزشی

که دارد به دور از هزینه و آسیب هم نیست؛ چرا که

و اصلیترین رکن تعلیم و تربیت و یادگیری است با

نظام تعامل ،چارچوبهای ذهنی ،سبکها و

وجود این ،عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی،

عادتوارههای ویژهی خود را دارد (Ghafouri-

یادگیری و اهداف منتج از آن ،متأثر از عوامل

 .)Fard,2020اغلب ،تحمل قرنطینه طوالنی مدت،

متعدد و مختلفی میباشد.

برای افراد مختلف ،به ویژه کودکان و نوجوانان ،یک

امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که جامعه

تجربه ناخوشایند و استرس زا است و تغییراتی را

جهانی از جمله کشور ایران با شیوع ویروس کرونا

در روند زندگی آنان ایجاد میکند (Brooks et

مواجه با شرایط تازهای شده است .دولتها و

)Rubin & al.,2020; Manuell & Cukor, 2011

سیستمهای بهداشت عمومی ،با اعالم وضعیت

 . Wessely,2020به عالوه ،قرنطینه ،تعطیلی

اضطراری اقدامات فراوانی را برای پیشگیری از

مدارس و فاصلهگذاری اجتماعی ،تغییراتی در

به این بیماری انجام دادهاند؛ این بیماری

نحوهی تعامل کودکان و نوجوانان با خویشاوندان،

باعث تغییر سبک زندگی میلیونها نفر را در تمام

گروه همسال و معلمان ایجاد میکند که باعث

دنیا گردیده سرعت باالی انتقال این بیماری و مرگ

تغییرات جدی در روش آموزش و یادگیری آنها نیز

و میر ناشی از آن ،باعث ترس مردم ازمبتال شدن

گردیده است .ملموسترین مشکالت آموزشی در

به این بیماری شده است ; (Brooks et al.,2020

شرایط قرنطینه برگزار شدن کالسهای درس به

Roth et al.,2020 ; Tong et al.2020; Battegay

صورت آنالین است در کالسهای درس عادی

) et al.2020این مواجهه برای مجموعههایی که

مشارکت در فرآیند یادگیری و حمایت همکالسیها

هویت خود را با حضور و فعالیتهای جمعی و

استرس را کمتر و قابل کنترلتر میکند

گروهی اثبات میکنند؛ مانند مدارس و مراکز

( ،)Rarkryan ,2020در حالی که در کالسهای

آموزشی نمود و پیدایی بیشتر دارد .از طرفی انجام

آنالین ،اغلب مشارکت یادگیرندگان و حمایت آنان

مأموریتها و کارویژههای تعریف شده برای این

از یکدیگر به حداقل میرسد؛ به عالوه در کالسهای

مجموعهها میطلبید که واکنشهای فوری را به

آنالین نقش معلمان ،و راهبردهای تدریس

شرایط عارض شده داشته باشند .بدیهی است که

معلمان تغییر میکند و دانش آموزان الزم است

بازنمایی این واکنشها را باید در بازآراییها و باز

خودشان را با این تغییرات سازگار کنند & Gayne

تنظیمات جدید دید که بیگمان این امر در بخش

) .)Walters,2009همچنین تحقیقات نشان داده

آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی نمایی

که ضعف در حضور شناختی و حضور اجتماعی

بیشتری دارد .واقعیتی که خود را در سیاست

ضعیف در یادگیرندگان ،به افزایش سطح

ابتال
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اضطراب منجر میشود ،افزایش سطح اضطراب

افزایش حیطهی آگاهی و تفکر شوند ،واکنشهای

نیز به نوبه خود میتواند مشکالت انگیزشی از

خالقانه را در فرد برانگیزانند و باعث پیشرفت

جمله اهمال کاری و تأخیر ناشی از نگرانی و

تحصیلی شوند باکلی و سارنای در سال  2006طی

اضطراب و تأخیر مربوط به نارضایتی از مطالعه را

پژوهشی نشان دادند ،کسانی که احساسات منفی

ایجاد کند ) .)Crunschel et al.,2013تمام این

بیشتری در مورد تحصیل دارند چه از همساالنشان

تحقیقات لزوم بررسی راهکارها و آموزشهای

باهوشتر باشند و چه نباشند از نظر تحصیل

مکمل را در این دورهی حساس پاندمی و آموزش-

چندان خوب عمل نمیکنند ( Mc lem , Gail l ,
.)2017

های مجازی ،میرساند.
اهمیت دادن به هیجانات تحصیلی و توجه به
بهزیستی

تحصیلی دانشآموزان از آیتمهای

لذا اثرگذاری روی این آیتمها و افزایش

هیجانات مثبت و کمک به کاهش هیجانات منفی
میتواند باعث کمک به تحقق هدف یادگیری شود.

مهمی است که میتواند تأثیر مهمی در اشتیاق

بهزیستی عبارت است از رضایت فرد از زندگی،

تحصیلی و امر یادگیری داشته باشد .هیجانات در

شرایط فرهنگی و فکری ،اهداف ،انتظارات و دغدغه

امر یادگیری از زمانهای دور مورد توجه فالسفه

هایی که فرد بر اساس آنها زندگی میکند

بوده است ( .)Hosseini et al.,2016هیجانات

(.)Omidvari,2008

تعریف

تحصیلی یا هیجاناتی که در موقعیتهای

بهزیستی تحصیلی فراگیران وجود ندارد؛ اما اغلب

تحصیلی تجربه میشوند ،حیطهی مورد عالقهی

به صورت یک سازه چند بعدی تعریف می شود که

جدیدی را در روانشناسی تربیتی ایجاد کرده است.

شامل چند بعد فرعی میباشد .به عنوان مثال در

محیط آموزشی یک محیط پرهیجان ،هم برای

پژوهشهای قبلی ،بهزیستی تحصیلی به نحوی

دانشآموز و هم برای معلمان است دانشآموزان

مفهوم سازی شده است که برای مثال ،در

احساسات همراه با موفقیت و شکست ،پذیرش یا

برگیرندهی خودانگاره تحصیلی ،مشکالت درک شده

طرد را تجربه میکنند (.)Meyer & Turrner,2002

یادگیری و فرسودگی تحصیلی می باشد

با توجه به اینکه ویژگیهای عاطفی در انگیزش،

) ( Korhonen et al.,2014و (.)Fiorilli, et al.,2017

یادگیری،

هویت،

سمالل ،وود و برونسین در سال 1999در

شخصیت و سالمت روانی یادگیرندگان نقش

تحقیقی به این نتیجه رسیدند که بهزیستی

مهمی ایفا میکنند(Seif,2000 ; Pekrun,2006 ; ،

تحصیلی شامل میزان احساس امنیت و سالمتی

) Schutz et al.,.2007امروزه لزوم بیش از پیش

دانشآموزان از محیط آموزشی است به عبارتی

توجه به متغییری بنام هیجان تحصیلی با ابعاد

نداشتن احساس تنهایی و فرسودگی و احساس

مثبت و منفی ان میتواند امر یادگیری و آموزش را

آنها از اینکه مدارس آنها چه میزان منطقی هستند

تحت تأثیر قرار دهد ،هیجانهای تحصیلی مثبت

( .)Mirzaei,Fandokht et al.,2011در این تحقیق

مانند لذت یادگیری ،امیدواری ،غرور و هیجانات

بهزیستی تحصیلی دانشآموزان دورهی دوم

منفی مانند خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی،

متوسطه در چهار بعد مرتبط با مدرسه بررسی می

خستگی ( .)Pekrun et al.,2002هیجانات مثبت

شود .اول ارزش مدرسه است که منعکس کننده

اثر تقویت کنندگی دارند ،پس میتوانند تفکر و

میزان ارج و قداستی است که دانش آموز برای

عمل را گسترده و وسیع سازند؛ همچنین موجب

مدرسه قائل است .دوم فرسودگی نسبت به
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مدرسه به عبارتی خستگی از پاسخگویی به

آموزان دورهی اول متوسطه شهر اهواز نشان

انتظارات مدرسه .سوم رضایتمندی تحصیلی که

دادند که آموزش راهبردهای تنظیم شناختی

بر احساس رضایت شخصی از انتخاب مسیر و

هیجان حتی سازگاری و بهزیستی تحصیلی را

گزینه تحصیلی برای دستیابی به اهداف شخصی

افزایش میدهد ( .)Noor Ali et al.,2018یافتههای

داللت دارد و بعد چهارم درآمیزی با کار مدرسه یا

حاصل از تحقیق صالحی و کلپور در سال  1396در

مشارکت در امور مدرسه است (Salmela-Aro et

شهر چالوس نیز حاکی از آن بود که آموزش تنظیم

al.,2012).

هیجان موجب افزایش عملکرد تحصیلی دانش-

گارنفسکی و کرایچ تنظیم شناختی هیجان را به

آموزان دارای اضطراب امتحان میشود و از میزان

عنوان مؤثرترین عامل فردی در سالمت روان،

اضطراب

میکاهد

شامل شناختها و فرایندهای شناختی میدانند

(.)Salehi et ag.,2017

امتحان

بهطور

معنیدار

که به افراد کمک میکند تا هیجانها و احساس-

پژوهش حاضر بر آن است تا با توجه به اهمیت

های خود را تنظیم نموده و توسط شدت هیجانات

آموزش و یادگیری در این ردهی سنی که منجر به

مغلوب نشوند ( . )Hassani, 2011راهبردهای

آموزش عالی (کنکور) خواهد شد ،شرایط حاکم بر

تنظیم شناختی هیجان به نحوهی تفکر افراد پس

جامعه و تغییر در سبک آموزش ،با آموزش پکیج

از بروز یک تجربه منفی یا واقعهی آسیبزا برای آن

تنظیم شناختی هیجان به کاهش هیجانات منفی

ها اطالق می شود .پژوهشهای پیشین نه راهبرد

و افزایش هیجانات مثبت تحصیلی کمک کند و

متفاوت تنظیم شناختی هیجان را به صورت

بهزیستی تحصیلی را در آنها ارتقا بخشد.

مفهومی شناسایی کردهاند؛ شامل :مالمت خود،
پذیرش ،نشخوارگری ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز

روش تحقیق

مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاه

پژوهش در قالب یک طرح نیمه تجربی با گروه

پذیری ،فاجعه انگاری و مالمت دیگران (Garnefski

شاهد و آزمایش بود و با توجه به موضوع و هدف

 .et al.,2001).در این تحقیق هدف از آموزش

مد نظر ،برای دستیابی به دادههای مورد نیاز دو

تنظیم شناختی هیجان افزایش راهبردهای

مطالعه انجام شد .در مطالعهی اول با استفاده

سازگارانه و کاهش راهبردهای ناسازگارانه می

از روش مقایسهای تنظیم شناختی هیجان در

باشد.

گروههای هدف بررسی شد و در مطالعهی دوم

ورزلتی و همکارانش در تحقیقی در سال  2016در

روی منتخبی از دانش آموزان تأثیر آموزش

ایتالیا نشان دادند که راهبردهای مثبت تنظیم

تنظیم شناختی هیجان بررسی گردید.

شناختی هیجان با بازاریابی ،سالمت روان شناختی،

جامعه آماری  ،روش نمونه گیری  ،حجم نمونه و

هیجانی ،اجتماعی و تحصیلی نوجوانان ،رابطهی

روش اجرا

مثبت دارد ( .)Verzeletti et al.,2016نورعلی ،حاجی

جامعهی آماری این تحقیق شامل دانشآموزان

یخچالی ،ییالق و کاتبی در پژوهشی روی دانش-

دورهی دوم متوسطه شهر تبریز در سال
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سااازگارانه .سااؤال و جااواب .تکلیااف باارای بررساای و تشااخی

تحصیلی  400-99است که به روش نمونهگیری

راهکارهای سازگارانه در هیجانات تا جلسهی بعدی

خوشهای از بین مدارس نواحی پنجگانه تبریز به

جسه چهارم

ناسااازگارانه .سااؤال و جااواب  .تکلیااف باارای بررساای و تشااخی

تعداد  40نفربا میانگین سنی  17سال ،انتخاب
گردید که بهطور تصادفی در دو گروه شاهد و

راهکارهای ناسازگارانه در هیجانات تا جلسهی بعدی
جلسه پنجم

مرور مطالب جلسه قبلی .معرفی راهبردها و آموزش ایمن-
سازی روانی با رویکرد تمرین و تقویت خودگویی؛ مثبت .سؤال و

آزمایش قرار گرفتند.
 -معیارهای ورود آزمودنیها:

مرور مطالب جلسهی قبلی  .معرفی و بحث در مورد راهکارهای

جواب .نظر سنجی
جلسه ششم

مرور مطالب جلسه قبلی .راهکارهای افزایش هیجانات مثبت
و خوش بینی  .سؤال و جواب  .دادن تکلیف

-1رضایت برای شرکت در این پژوهش را داشته
باشند؛

برای تمرین

راهکارهای مربوط
جلسه هفتم

مرور مطالب جلسه قبلی.تعریف ذهن آگاهی ،اهمیت ان و
راهکارهای مربوط به افزایش ذهن آگاهی .سؤال و جواب .دادن

-2امکان دسترسی به اینترنت و شبکههای
فضای مجازی برایشان فراهم باشد؛

تکلیف برای تمرین راهکارهای مربوط
جلسه هشتم

مرور مطالب جلسه قبلی.آموزش فنهای شناختی برای مبارزه
با افکار منفی .سؤال و جواب .دادن تکلیف برای تمرین

-3پرسشنامههای مربوط را تکمیل نموده

راهکارهای مربوط
جلسه نهم

باشند؛

مرور مطالب جلسهی قبلی.آموزش مهارتهای جرات ورزی.
سؤال و جواب .دادن تکلیف .برای تمرین مهارتهای مربوط

-4دانشآموز دورهی دوم متوسطه باشند.

جلسه دهم

با آن و تفاوت ان با استرس .سوال و جواب .دادن تکلیف برای

 معیارهای خروج از آزمودنیها:-1عدم رضایت برای شرکت در پژوهش؛
-2عدم امکان دسترسی به اینترنت و شبکه-

تمرین
جلسه یازدهم

پس از انتخاب حجم نمونه و دبیرستان ،محقق
با مراجعه به ادارهی آموزش و پرورش کل و

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

جلسه

مرور مطالب قبلی  .آموزش مهارت تفکر رو بجلو  ،خود

چهاردهم

ارزشیابی و حل مشکل .سوال و جواب و تمرین

جلسه پانزدهم

مرور مطالب قبلی  .آموزش راهبردهای مؤثر در تصمیم گیری-
های مهم .سوال و جواب

الزم و همکاری بسیار خوب مدیریت دبیرستان

های مربوط به تنظیم شناختی هیجان طبق
جدول زیر به گروه آزمایش داده شد؛ سپس
مجدداً از هر دو گروه پس آزمون اخذ شد.

مرور اجمالی مطالب قبلی و طرح سؤاالت و مسایل مربوط به
موضوع از طرف دانشآموزان .بحث ازاد .اماده سازی گروه برای
پس ازمون

برای برگزاری جلسات آموزش تنطیم شناختی

گروه گردید .سپس طی  16جلسه آموزش ایتم

مرور مطالب قبلی  .آموزش آرام سازی  ،خود ابرازی  .خود تعلیم
دهی .سوال و جواب  .تمرین

مدیریت محترم دبیرستان سمیه با اخذ مجوزهای

ابزار پژوهش در قالب پیش آزمون برای هر دو

مرور مطالب قبلی  .خشم و کنترل ان  .سوال و جواب .دادن
تکلیف برای تمرین

جلسه شانزدهم

هیجان برای گروه آزمایش ،اقدام به ارسال لینک

مرور مطالب جلسه قبلی .بحث اضطراب امتحان و روشهای
مقابله با آن .سؤال و جواب .دادن تکلیف برای تمرین

های فضای مجازی؛
-3عدم حضور در جلسات برای سه جلسه؛

مرور مطالب جلسه قبلی .بحث اضطراب و روشهای مقابله

در انتهای دوره به پاس شرکت گروه گواه در این
تحقیق و به منظور رعایت عدالت وویسها و
پکیچ نوشتاری دوره در اختیار گروه شاهد قرار
گرفت.
دادههای حاصل توسط ابزار  SPSS 20با روش
آماری

تحلیل

کواریانس

چند

متغییری

 MANCOVAتجزیه و تحلیل گردید.
جدول شماره  1جلسات گروه آزمایش (تنظیم شناختی هیجان)
ردیف

عناوین ،برنامه و موضوعات هر جلسه

جلسه اول

معرفی ،آشنایی و بیان اهداف کلی و ارسال لینک پرسشنامههاا
و تکمیل آنها

جلسه دوم

تعرف هیجان و تنظیم هیجان و اهمیت آن .سؤال و جواب

جلسه سوم

مرور مطالب جلسه قبلی .معرفای و بحاث در ماورد راهکارهاای
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ابزار سنجش:
الف) پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان CERQ
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط
گرانفسکی و همکاران در سال 2001تدوین شده
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است ،این پرسشنامه ،پرسشنامهای چند بعدی و

قرار گرفت .آنها ضریب آلفای کرونباخ کل این

یک ابزار خود گزارشی است دارای  ۳۶ماده است.

پرسشنامه را برابر  0/87بهدست آوردند ( Moradi

در این تحقیق از فرم بزرگساالن استفاده می-

et al.,2016).

شود .گارانفسکی و همکاران اعتبار و روایی
مطلوبی را برای این پرسشنامه گزارش کردهاند.
فرم فارسی این مقیاس به وسیلهی سامانی،
جوکار و صحراگرد مورد اعتباریابی قرار گرفته
است).( Samani et al.,2007
ب) پرسشنامهی هیجان تحصیلی پکران و
همکاران:

یافتههای تحقیق
در آمار توصیفی متغیر هیجانات تحصیلی مثبت
شامل سه مؤلفه لذت ،امیدواری و غرور می باشد
و متغیری فاصلهای است .در گروه شاهد
میانگین هیجانات تحصیلی مثبت پیش آزمون
 86.000و در پس آزمون  86.050است که این نشان

این پرسشنامه هیجان تحصیلی در سال 2011
توسط پکران و همکاران با  75گویه با طیف پنج
لیکرتی با هشت خرده مقیاس لذت ،امیدواری،
غرور (هیجانات مثبت ) ،خشم ،اضطراب ،شرم،
ناامیدی ،خستگی (هیجانات منفی ) به عنوان ابزار
اندازهگیری و سنجش سازهی بهزیستی تحصیلی
تهیه شده است .در ایران این پرسشنامه توسط
کدیور و همکاران بومی سازی شده و روایی و
پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. (Kadivar et
)al.,2010

میدهد میانگین هیجانات تحصیلی مثبت در
گروه شاهد که هیچ آموزشی دریافت نکردهاند در
پس آزمون تقریباً ثابت مانده است و در گروه
ازمایش هیجانات تحصیلی مثبت در پیش آزمون
 87و در پس آزمون این میانگین برابر  89است که
نشان میدهد در پس آزمون که آموزش تنظیم
شناختی هیجان را دریافت کردهاند این میانگین
افزایش داشته است .آمارههای مربوط به این
متغیر در جدول زیر آمده است.
جدول شماره  2شاخ

های آماری محاسبه شده برای متغیر هیجانات تحصیلی
مثبت

ج)پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی :AWBQ
پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی  AWBQدر
سال  2012توسط تومینین – سوینی و همکاران به
منظور سنجش میزان بهزیستی تحصیلی
دانشآموزان

طراحی شده است و شامل 31

میانگین

گروه

انحراف

واریانس

معیار
شاهد

گروه آزمایش

پیش آزمون

8۶.000

15.00

251.000

پس آزمون

8۶.050

15.00

2۳۶.000

پیش آزمون

87.000

12.00

1۶5.000

پس آزمون

89.000

10.00

107.000

سؤال و چهار زیر مقیاس به نامهای ارزش

متغیر هیجانات تحصیلی منفی که شامل پنج

مدرسه ،فرسودگی نسبت به مدرسه ،رضایتمندی

مؤلفه خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی،خستگی

تحصیلی و درآمیزی با کار مدرسه میباشد .آنها

است ،متغیری فاصلهای است .در گروه شاهد

روایی این مقیاس را از طریق تحلیل عاملی

میانگین هیجانات تحصیلی منفی پیش آزمون 116

تاییدی مورد بررسی قرار دادند .این پرسشنامه در

و در پس آزمون  118است که این نشان میدهد

ایران در پژوهش مرادی و همکاران مورد بررسی

میانگین هیجانات تحصیلی منفی در گروه شاهد
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که هیچ آموزشی دریافت نکردهاند در پس آزمون

گروه آزمایش

پیش آزمون

128.000

۳7.00

1۳92.000

پس آزمون

110.000

۳1.00

1008.000

افزایش یافته است و در گروه دوم هیجانات
تحصیلی منفی در پیش آزمون  128و در پس

در آزمون تحلیل کواریانس ،پس از آنکه اثرات

آزمون این میانگین برابر  110است که نشان میدهد

نمرات پیشآزمون از نمرات پس آزمون حذف

در پس آزمون که آموزش تنظیم شناختی هیجان

گردید ،به مقایسهی نمرات پس آزمون دو گروه

را دریافت کرده اند هیجانات تحصیلی منفی

آزمون و گروه شاهد پرداخته میشود که نتایج آن

کاهش داشته است.

در جداول زیر بیان گردیده است.

آمارههای مربوط به این متغیر در جدول زیرآمده
است.
جدول شماره 3شاخ

جدول  -5بررسی اختالف بین نمرات پس آزمون گروههای آزمایش و شاهد (آموزش
تنظیم شناختی هیجان و هیجانات تحصیلی)
شاخ

های آماری محاسبه شده برای متغیر هیجانات تحصیلی منفی

-

های مورد

مجموع مجذورات

درجهی آزادی

میانگین مجذورات

F

بررسی
میانگین

گروه

انحراف

واریانس

معیار
شاهد

گروه آزمایش

اختالف
بین گروه-

پیش آزمون

125.000

14.00

214.000

پس آزمون

125.000

11.00

14۳.000

پیش آزمون

11۶.000

15.00

24۳.000

پس آزمون

120.000

11.00

129.000

42۶۳/000

1

۳18/000

70/000

0/001

ها

با توجه به مقدار حد معناداری بهدست آمده و
کوچکتر بودن اين مقدار از  0/05میتوان بيان كرد

متغیر بهزیستی تحصیلی از مجموع نمرات 4
مولفه مربوط به سنجش این متغیر ساخته شده
است و متغیری فاصلهای است .در گروه شاهد

که فرض تحقیق  H0مبني بر برابر نبودن میانگین-
های هیجانات تحصیلی دانشآموزان در دو گروه
آزمایش و گروه شاهد ،رد میشود و  H1پذیرفته
میشود و شواهدی مبنی بر تأثیر آموزش تنظیم

میانگین بهزیستی تحصیلی پیش آزمون  125و در
پس آزمون  125است که این نشان میدهد

شناختی هیجان بر هیجانات تحصیلی دانش
آموزان وجود دارد.

میانگین بهزیستی تحصیلی در گروه شاهد که
جدول  -۶بررسی اختالف بین نمرات پس آزمون گروههای آزمایش و شاهد(آموزش

هیچ آموزشی دریافت نکردهاند در پس آزمون
تغییری نداشته است .و در گروه دوم بهزیستی
تحصیلی در پیش آزمون  116و در پس آزمون این
میانگین برابر  120است که نشان میدهد در پس

تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی تحصیلی)

شاخصهای
مورد

دریافت کردهاند بهزیستی تحصیلی نسبتا به گروه
شاهد افزایش زیادی داشته است.

اختالف

59۳88/000
۳18/000

1

59۳88/000
0/001

ها

با توجه به مقدار حد معناداری بهدست آمده و
کوچکتر بودن اين مقدار از  0/05میتوان بيان كرد

آمارههای مربوط به این متغیر در جدول زیرآمده
است.
جدول شماره  4شاخ

F

بررسی

بین گروه-

آزمون که آموزش تنظیم شناختی هیجان را

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

های آماری محاسبه شده برای متغیر بهزیستی تحصیلی

که فرض تحقیق  H0مبني بر برابر نبودن میانگین-
های بهزیستی تحصیلی دانشآموزان در دو گروه
آزمایش و گروه شاهد ،رد میشود و  H1پذیرفته می

میانگین

گروه

انحراف

واریانس

معیار
شاهد
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پیش آزمون

11۶.000

45.00

20۶7.000

پس آزمون

118.000

45.00

2058.000

شود و شواهدی مبنی بر تأثیر آموزش تنظیم-
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شناختی هیجان بر بهزیستی تحصیلی دانش

آزمون افزایش یافته است که میتواند منتج از اثرات

آموزان وجود دارد.

روحی و روانشناختی پاندمی کرونا و نمایانگر لزوم
مداخلهی مؤثر باشد.
به کارگیری مهارتهای مذکور امری قابل انتقال

بحث و نتیجه گیری

به دانشآموزان است که بسته به شرایط آموزش
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش تنظیم
شناختی هیجان بر هیجانات تحصیلی و بهزیستی
تحصیلی دانشآموزان دورهی دوم متوسطه

در

شرایط کرونا انجام شده است .با توجه به مقدار حد
معناداری به دست آمده و کوچکتر بودن اين مقدار
از  )sig=0.001( 0/05میتوان بيان كرد که یافتههای
حاصل از این مطالعه حاکی از ان است که آموزش
تنظیم شناختی هیجان برای این مقطع تحصیلی و
بهخصوص در شرایط پاندمی کرونا در جهت افزایش
هیجانات مثبت تحصیلی (شامل سه مؤلفهی لذت،
امیدواری و غرور) اثرگذار است و باعث کاهش
هیجانات منفی تحصیلی (شامل پنج مؤلفهی
خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی و خستگی) میشود؛
همچنین باعث ارتقای ایتمهای بهزیستی تحصیلی
میگردد که همسو با مطالعات ابوالمعالی
الحسینی ) ) Abolmaali Al-Husseini ,2020و وان
باول و همکارانش است ()Van Bavel et al.,2020؛
لذا این آموزش برای دانش آموزان در بحرانهای
سالمت ،جهت افزایش مهارتهای سازگارانه و
کاهش راهبردهای حل مسئلهی ناسازگارانه می-
تواند اقدامی مؤثر باشد که توسط روانشناسان ،به-
ویژه روانشناسان تربیتی ،مدرسه و سالمت به کار
رود که هم جهت با پژوهشهای کاسکن و
همکارانش میباشد ) .(Cokun et al.,2014در گروه

میتواند هم بهصورت مجازی و هم حضوری ارائه
گردد و اگر شیوههای تدریس مبنی بر پیریزی و
تقویت این مهارتها باشد به یادگیری و آموزش
مطلوبتر آنها منجر میشود.
در انتها با توجه به ادامه روند جهشهای ویروس
کرونا و احتمال ادامهی آموزش غیر حضوری (حتی
در شرایط عادی) بر اساس یافتههای پژوهش حاضر
و بسیاری از تحقیقات دیگر ،پیشنهادات زیر مطرح
میشود:
-1اهتمام مدارس بهخصوص در شرایط آموزش
مجازی بر آموزش مهارتهای کنترل و تنظیم
شناختی هیجان با رویکرد استفاده از راهکارهای
سازگارانه.
-2تهیهی بستههای آموزشی برای ارتقای سطح
معلومات دبیران در حوزهی مهارتهای تنظیم
شناختی هیجان.
-3برگذاری دورههای آموزشی با موضوعات هیجان و
کنترل آن برای دست اندرکاران آموزش و پرورش.
 -4برگذاری دوره های آموزشی با موضوعات هیجان
و کنترل شناختی ان برای دانش آموزان.
-5تدوین دستورالعملهایی برای مشاوران مدرسه و
آموزش آنها برای کمک به دانش آموزانی که از نظر
یادگیری تنظیم و کنترل هیجان با دشواریهایی
مواجه هستند.

شاهد میانگین هیجانات تحصیلی منفی پیش
آزمون  116و در پس آزمون  118است که این نشان
میدهد میانگین هیجانات تحصیلی منفی در گروه
شاهد که هیچ آموزشی دریافت نکردهاند در پس
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