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Background: Numerous studies have shown that emotion regulation has been affective on various
variables such as resilience, emotional problems and high-risk behaviours. But there is no research
that examines training focused on the regulation of Pekrun emotion on the emotions of achievement,
Self-Regulated academic.
Aims: The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of training focused on the
regulation of Pekrun emotion on the achievement emotions and academic self-regulation of students.
Methods: The research method was quasi-experimental and pre-test-post-test with a control group.
The statistical population included all female high school students in Tehran in the 2019-2020
academic year who were selected by multi-stage cluster random sampling of 30 people from Beit-ol
Zahra’s high school and randomly, 15 people were in the experimental group and 15 people in the
control group. Then, a training program focused on the regulation of Pekrun emotion (Sattari,
Pourshahriari and shokr, 2016) was implemented in 6 sessions of 90 minutes for the experimental
group. Data were collected through two questionnaires: Pekrun achievement Emotions (2005) and
Pintrich & Digrott (1990) Academic Self-Regulation Strategies.To test the hypotheses, multivariate
and univariate analysis of covariance was done by using SPSS-25 software.
Results: The results showed that there were significant differences between the pre-test and post-test
scores of the experimental group and also significant differences between the experimental and
control groups in regulating the emotions of achievement and academic self-regulation. (p˂0.05).
The effect of education focused on the regulation of Pekrun emotion on students’ emotions of
achievement was 0.22 and on students' academic self-regulation was 0.27.
Conclusion: The results showed that students who participated in educational sessions got higher
scores in comparison with the control group and pre-training in components of cognitive strategies,
metacognitive strategies, resource management, motivational strategies and the emotions of
achievement. Overall, they experienced the emotions of achievement and better Self-regulated
academic.
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Introduction
Many students face complex social, psychological,
and educational situations in the classroom, home,
and community while studying, which can lead to
their failure at school and make their future lives
weak and incapacitated. Paying attention to the
individual needs of students will increase the
academic performance and efficiency of the
educational system.Emotions are a key feature of
mental health; And the ability to cope successfully
with emotions is important for social adjustment and
psychological well-being, and the majority of
psychological disorders are caused by emotional
problems.Fundamental research in psychology and
neuroscience has shown that emotions are an
important basis for learning, memory, motivation,
evolution, psychological health, and neurological
immune actions (Pekrun et al., 2000).
Various empirical evidence suggests that
experiencing progress situations in educational
institutions is associated with a wide range of
progressive emotions for most learners (Gowitz,
Frenzel, Hall, & Pekrun, 2008). Emotions can be
temporary or long-term, depending on the learning
situation.
Emotions may also be experienced in pre-learning
situations or manifested during academic
performance and learning activities (Nikdel, Kadivar,
Farzad, Arabzadeh and Kavousian, 2012). Attention
to the emotional elements of the classroom led to the
introduction of a structure called the emotion of
progress (Pekrun et al., 2009). The term academic
excitement or progressive emotions was coined by
Pekrun (2000) in the field of education. The joy of
learning, the fatigue of classroom instruction and
failures, and the anger of hard work are examples of
the thrills of progress (Pekrun, Elliott, & Meyer,
2006; quoting Kadivar, Farzad, Kavousian, & Nikdel,
2009). In a study, Fonte, Pavloni, and Omrenkova
(2020) examined the effect of self-regulation and
situational stress on students' progressive emotions.
The results showed a significant effect of selfregulation and situational stress on progressive
emotions. Emotion regulation strategies have an
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effect on progressive emotions, especially the
regulation of students' negative emotions. These
strategies have a positive relationship with reducing
negative emotions, emotion management and wellbeing (Martini and Boseri, 2010).
The present age needs people who have the ability to
manage their education. Accordingly, equipping
students with the ability to control and organize their
learning, under the general term of self-regulation of
education, is a central issue among administrators,
policy makers and educational researchers.
Researchers believe that having the ability to selfregulate, make decisions, solve problems and manage
resources is effective in academic life. Therefore,
they seek to provide intervention tools and programs
to create and promote student motivation and selfregulation (Bocartz, Pantrich, & Zinder, 2000).
Self-regulation is essential for successful adaptive
tasks at all stages of life (Halfen, Christopher,
Richard, Eileen, and Tulis, 2018). Students are
usually studying because of outside forces such as
parents, teachers, and the demands of society, but
highly self-regulated individuals decide to learn;
Because they consider this important for themselves
and reading is enjoyable for them. That is, learning is
regulated by the students themselves and is
intentional, conscious, and voluntary (Abon and
Magalans, 2018). In general, lack of emotion
regulation causes adjustment and cognitive problems.
In this regard, the findings indicate that training
emotion coping skills is effective in reducing test
anxiety and increasing self-efficacy and academic
performance (Pashaei, Poorabrahim and Khosh
Activity, 2009). Emotion regulation strategies have a
positive relationship with reducing negative emotions
and emotion management and well-being, and
cognitive emotion regulation strategies that are less
adaptive, including blaming oneself, feeling tragic,
and focusing on thinking with manifestations of
negative emotions such as stress, anger., Depression
and anxiety have a significant relationship (Starpour,
Ahmadi and Bafandeh 1393).
In recent years, emotion regulation has been
considered as a core process in the research and
treatment of psychopathology. Emotion regulation is
one of the most influential transformation processes
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that affects students' experiences. If we want students
to have better academic performance and mental
well-being, it is essential that they become familiar
with their emotions and be able to manage and control
them. Academic self-discipline is an undeniable
necessity that, if realized, will not only give students
a better understanding of the curriculum; Rather, they
are spontaneous and responsible in education, active
and interested, and can make significant academic
progress. In the field of the effectiveness of education
focused on regulating Pakran emotion, only Sattari,
Pourshahriari and Shokri (2016) research in Iran can
be mentioned. Therefore, despite the abundance of
information resources in the vast realm of academic
well-being studies that aim to improve the
psychological health of learners in the face of
academic and personal risks, we decided to empty
educational intervention programs focused on
regulating excitement on students' academic
achievement and self-regulation. Experimentally test
their psychological empowerment. According to the
above, the purpose of this study was to investigate the
effectiveness of emotion-focused education based on
the expectation-value theory of Pekrun, on the
emotions of achievement and academic selfregulation, which plays a key role in various aspects
of students' academic life. The most important
challenges and issues facing any educational system.
Therefore, the present study seeks to answer the
question of whether education focused on the
regulation of Pekrun emotion has an effect on
students' emotions of academic achievement and selfregulation?

Method
This research was applied in terms of purpose. The
research design was quasi-experimental and pre-testpost-test with a control group. The statistical
population of this study included all female high
school students studying in the 99-98 academic year
in Tehran. According to the information available in
the Department of Statistics and Budget of the said
department, the number of these students was
125,000, who were selected by multi-stage cluster
random sampling. The number of selected
participants was about 94. After performing the scales
of academic self-regulation and excitement of
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progress, 30 students who scored lower than the cutoff point were selected.
In this program, the experimental group underwent
interventional training focused on the regulation of
Pekrun emotion, but the control group was on the
waiting list and both groups responded to the pre-test
and post-test at the same time. Data were collected by
two questionnaires of Pekrun Progress Emotions
(2005) and Pintrich and Digrott (1990) Academic
Self-Regulation Strategies and analyzed using
multivariate and univariate analysis of covariance by
SPSS 25 software.
Results
In order to test the research hypotheses, multivariate
and univariate analysis of covariance was used using
SPSS 25 software. To investigate the assumptions of
analysis of covariance, using Shapiro-Wilk test to
examine the normality of data distribution (p˃0.05),
regression homogeneity test (p˃0.05, F = 0.182) and
Levin test (p˃0.05, F = 0.724) Was examined and the
results showed that these assumptions were observed.
Also, Mahalanobis distance was used to examine and
detect Pert data and the results showed that there is no
Pert data. Absence of nonlinearity was calculated by
tolerance (0.56) and inflation variance (1.78). Also, to
prove the linearity of the correlation between the
covariate and the independent variable, the value of F
of the covariate variable was calculated. Due to its
significance (P <. The results of analysis of
covariance can be seen in Table 1.
Table 1. Results of multivariate analysis of covariance
(MANCOVA) to evaluate the effectiveness of education focused on
the regulation of Pekrun emotion on the emotions of achievement
and academic self-regulation
Test

value

dfe

dfh

FF

sig

Eta

Pillai’s trace
Wilks’s lambda
Hotelling’s trace
Roy’s largest root

0/83
0/16
4/90
4/90

23
23
23
23

3
3
3
3

37/62
37/62
37/62
37/62

0/00
0/00
0/00
0/000

0/83
0/83
0/83
0/83

The results of Mancova analysis are examined in
Table 1 to investigate the effect of focused training on
the regulation of Pekrun emotion on the emotions of
academic achievement and self-regulation. As can be
deduced from the results, the effect of focused
training on the regulation of Pekrun emotion on two
dependent variables is statistically significant. The
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value of F in all tests is equal to 37/62 and the
significance level is 0/000, and considering that it is
p˂0/05, it can be concluded with 95% confidence that
the training focuses on the regulation of excitement
between the experimental and control groups in at
least one of the the variables of emotions of progress
and self-regulation have made a significant
difference. The impact rate is equal to 0/83. That is,

Vol. 20, No. 104, Autumn(November) 2021

83% of the changes and increase in students' post-test
scores are influenced by ducation focused on
regulating the excitement. To investigate in which
variable there is a significant difference between the
experimental and control groups, we performed
univariate analysis of covariance (ANCOVA) in
Mankova text. The results can be seen in Table 2.

Table 2: Results of univariate analysis of covariance in MANCOVA on the mean post-test scores of experimental and control groups with
pre-test control
variable
Source
SS
df
MS
F
sig
Eta
pre-test
2578/03
1
2578/03
6/20
0/01
0/18
Achievement emotions group
3154/31
1
3154/31
7/58
0/01
0/22
Error
11222/898
27
415/66
pre-test
104/78
1
104/78
0/85
0/36
0/03
Aacademic self-regulation group
249/85
1
249/85
12/03
0/165
0/27
Error
3316/28
27
122/82
-

According to the results obtained from Table 2, by
inhibiting the pre-test, there is a significant difference
between the experimental and control groups in terms
of academic achievement emotions (p˂0.05 and
F= 7.58) .In other words, training focused on
regulating emotion has increased the scores of
emotions of post-test progress of the experimental
group compared to the control group.
Also, as can be seen in Table 4, there is a significant
difference between the experimental and control
groups in academic self-regulation by controlling the
pre-test (p˂0.05 and F= 12.03) .In other words,
education focused on regulating emotion has been
able to increase the post-test scores of academic selfregulations in the experimental group compared to the
control group.
Conclusion
The results showed the effectiveness of education
focused on the regulation of Pekrun emotion on
students' progress emotions. Numerous empirical
evidences are consistent with the results of this study
Among the results of research by Hosseini and
Nesayan (2015), Sattari, Pourshahriyar and Shokri
(2015), Peng, Li, Zhu, Miao, Chen, Yu, Liu and
Wang (2014), Madi, Wada and Haier (2009),
Johnson, Panagioti, Bass, Ramsey and Harrison
(2017), Asikin, Helicari and Matson (2018) are
compatible.
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Also, Sattari, Pourshahriyar and Shokri (2016) in a
study considered the effectiveness of the intervention
package of regulating progressive emotions as
effective in reducing students' negative emotions and
showed that the implementation of the package of
negative emotions (anger, anxiety, shame, frustration
and fatigue). Reduced high school students in the
post-test and follow-up stages. In explaining the
findings, it can be stated that emotion regulation and
especially positive strategy with cognitive evaluation
of emotions has increased positive emotions and
decreased negative emotions and adaptive behavior.
According to the structure of Pekrun's theory, there is
a confrontational cause between antecedents,
emotions, and their effects. Thus, individual
antecedents (beliefs and goals of progress) affect the
emotions of progress by influencing individual
evaluations (expectation-value of activity). By
increasing and strengthening learning in various
ways, including teaching learning strategies, at the
same time strengthening motivation, learning,
emotions and cognitive evaluation is also affected.
Emotion regulation, on the other hand, is interrelated
and interacts with cognitive assessments and the
design of adaptive educational and social situations in
an interactive cycle. The results also showed the
effectiveness of education focused on the regulation
of Pekrun emotion on students' academic selfregulation. These results are based on research
findings by Sadeghi, Majidpour and Movahed (1398),
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Samiian, Lavasani and Naghsh (1398), Azimi (1397),
Samavi and Najarpoorian (1398), Pentrich and Digrut
(1990), Lee (2010). Cheng and Chao (2013), Douglas
and Morris (2014), Fonte, Pavloni, Amrenkova
(2020), Savala and Al-Zahdi (2020). Cheng and
Chao's (2013) study, which examined the relationship
between self-regulatory learning abilities of
undergraduate students in their use of e-portfolio,
indicates that high-level cognitive, metacognitive,
self-regulatory and participatory learning skills
through the use of e-portfolio. And develops.
Explaining these findings can be said, the
implementation of an educational package focused on
emotion regulation and learning strategies
(organization - setting progress goals - selfmonitoring - prioritization and flexibility), direct
learning to regulate negative emotions and the use of
cognitive assessments by learners This type of
education is effective in students' academic selfdiscipline. Pekrun (1992) believes that emotions
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affect learning and progress through cognitive and
motivational
mediation
mechanisms.
These
mediators include motivation to learn, learning
strategies, cognitive resources, and most importantly,
academic self-regulation.
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ماهنامه علوم روانشناختی
مقاله پژوهشی

اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران بر هیجانهای پیشرفت و خودنظمجویی تحصیلی دانشآموزان
لیلی آریاتبار ،8فاطمه خوئینی* ،2حسن اسدزاده

 .8دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران.
 .2استادیار واحد فیروزکوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فیروزکوه ،ایران.
 .6دانشیار ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکدۀ روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه :پژوهشهای متعددی نشان دادهاندکه آموزش تنظیم هیجان بر متغیرهای مختلفی از جمله تابآوری ،مشکالت عاطفی و رفتارهای پر

آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان

خطر مؤثر بوده است .اما در زمینه تأثیر آموزش متمرکز برتنظیم هیجان پکران بر هیجانهای پیشرفت و خودنظمجویی تحصیلی دانشآموزان

پکران،

تحقیقاتی صورت نگرفته است.

هیجانهای پیشرفت،

هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران بر هیجانهای پیشرفت و خود نظمجویی تحصیلی

خود نظمجویی تحصیلی،

دانشآموزان بود.

دانشآموزان

روش :روش تحقیق نیمهآزمایشی و از نوع پیشآزمون – پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان دختر متوسطه

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-11-30
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دوم شهر تهران در سال تحصیلی  11-11بودکه به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای  61نفر از دانشآموزان دبیرستان بیت
الزهرا انتخاب و به صورت تصادفی 81 ،نفر در گروه آزمایش و  81نفر در گروه گواه قرار گرفتند .سپس برنامه آموزشی متمرکز بر تنظیم
هیجان پکران (ستاری ،پورشهریاری و شکری )8611 ،برای گروه آزمایش  3جلسه  11دقیقهای اجرا شد .دادهها بوسیله دو پرسشنامه هیجانات
چندمتغیری و تکمتغیری به وسیله نرمافزار  SPSS-21تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایشی و همچنین تفاوت معناداری بین دو گروه
آزمایشی و گواه در تنظیم هیجانهای پیشرفت و خودنظمجویی تحصیلی وجود داشت ( .)p˂ 1/11میزان تأثیر آموزش متمرکز بر تنظیم
هیجان پکران بر هیجانهای پیشرفت دانشآموزان  1/22و بر خودنظمجویی تحصیلی دانشآموزان  1/22بود.
دریافت شده8611/82/81 :

نتیجهگیری :نتایج نشان داد که دانشآموزان شرکتکننده در جلسات آموزشی در مقایسه با گروه گواه و در مقایسه با قبل از آموزش در

پذیرفته شده841/18/88 :

مؤلفههای راهبردهای شناختی ،راهبردهای فرا شناختی ،مدیریت منابع ،راهبردهای انگیزشی و هیجانهای پیشرفت نمرات باالیی کسب کرده

منتشر شده8411/11/18 :

و در مجموع هیجانهای پیشرفت و خود نظمجویی تحصیلی بهتری را تجربه کردند.

رایانامهfa.khoyeeni@yahoo.com :

تلفن11822142111 :

8631

8631

] [ DOI: 10.52547/JPS.20.104.1363

* نویسنده مسئول :فاطمه خوئینی ،استادیار واحد فیروزکوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فیروزکوه ،ایران.
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پیشرفت پکران ( )2111و راهبردهای خودنظمجویی تحصیلی پینتریچ و دیگروت ( )8111جمعآوری شد و با استفاده از تحلیل کوواریانس

اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران بر هیجانهای پیشرفت و خودنظمجویی...

لیلی آریاتبار و همکاران

فونته ،پاولونی و امرنکووا ( ،)2121در پژوهشی تأثیر خودتنظیمی و استرس

مقدمه

پیشرفت2

در دانشجویان را بررسی کردند .هدف از

و اجتماعی را در پی داشته است .بسیاری از دانشآموزان در زمان تحصیل

(کالس ،زمان مطالعه و آزمایش) بر اساس نوع هیجانات پیشرفت (مثبت و

با موقعیتهای بغرنج و پیچیده اجتماعی ،روانشناختی و آموزشی در

منفی) بود 121 .دانشجوی دانشگاه در این تحقیق شرکت داشتند .نتایج تأثیر

کالس ،خانه و اجتماع مواجه میشوند که میتواند به شکست آنها در

معنادار خودتنظیمی و استرس موقعیتی بر هیجانات پیشرفت را نشان داد.

مدرسه منجر شود و زندگی آیندۀ آنان را با ضعف و ناتوانی روبهرو سازد.

لودر ،پکران و لستر ) ،(2181در فراتحلیلی  813مطالعه که در مورد

توجه به نیازهای فردی دانشآموزان موجب باال رفتن عملکرد تحصیلی و

هیجانات دانشآموزان بر اساس تئوری انتظار  -ارزش پکران بین سالهای

کارآمدی نظام آموزشی خواهد شد .هیجانها 8مشخصه کلیدی سالمت

 8131و  2181منتشر شده بود را بررسی کردند .اندازههای اثر را برای تعیین

روان هستند؛ و توانایی رویارویی موفق با هیجانها برای سازگاری اجتماعی

کمیت روابط بین هیجانات (لذت ،کنجکاوی ،عالقه ،اضطراب ،عصبانیت،

و بهزیستی روانشناختی افراد مهم است و اکثریت اختالالت روانشناختی

ناامیدی ،گیجی ،کسالت) به دست آوردند و اندازه اثرها معنادار بودند و

ناشی از مشکالت هیجانی هستند .هیجانها همیشه مورد توجه کامل انسان

فرضیات تحقیق را تأیید نمودند .همچنین گوتز ،استیکا ،پکران ،مورایاما و

بوده است ،زیرا در هر تالش و در هر اقدام مهم بشری ،هیجانات به طریقی

الیوت ( )2183تأثیر اهداف پیشرفت را بر هیجانات پیشرفت دانشآموزان

دخالت دارند .پیشرفت روانشناسی بالینی ،روانتحلیلگری ،روانشناسی

بررسی کردند 821 .نفر با میانگین سنی  81سال ،از دانشآموزان مدارس

تطبیقی و رفتارگرایی تأثیرات قابل مالحظهای در مطالعه رفتار هیجانی و

سوئیس را با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب کردند .نتایج نشان داد که

ارائه نظریات هیجانی داشتهاند (اتکینسون و همکاران .)8611 ،تجارب

اهداف پیشرفت بر هیجانات پیشرفت دانشآموزان تأثیر معناداری داشت.

دانشآموختگان در موقعیتهای آموزشی دارای تنوعی غنی از هیجانات

دانشآموزان در طی فراگیری دانش و توانشهای شناختی به کسب تجربه

است (پکران ،گوئتز ،تیتز و پری .)2112 ،پژوهشهای بنیادی در

هیجانهای مثبت و منفی مرتبط با یادگیری و پیشرفت نیز میپردازند

روانشناسی و علوم عصبشناختی نشان داد ،هیجانها ،پایۀ مهم یادگیری،

(پکران ،الیوت و مایر .)2111 ،شواهد تجربی مختلف حاکی از آن است

حافظه ،انگیزش ،تحول ،سالمت روانشناختی و کنشهای ایمنی عصبی

که تجربه موقعیتهای پیشرفت در مراکز آموزشی برای اغلب

هستند (پکران و همکاران .)2112 ،مطالعات زیادی در زمینه تجارب

یادگیرندگان با مجموعه وسیعی از هیجانهای پیشرفت همراه است

هیجانات دانشآموزان در آموزش و یادگیری انجام گرفته است که قبال

(گوئیتز ،فرنزل ،هال و پکران .)2111 ،هیجانها بسته به موقعیت یادگیری

توسط الگوی شناختگرایانه مورد توجه قرار نگرفته بود (لیننبریک،

ممکن است موقتی یا بلند مدت باشند .همچنین امکان دارد ،هیجانها در

گارسیا و پکران2188 ،؛ لوفنگر ،کالگ ،هارر ،النگر ،اسپیل و شوبر 2183؛

موقعیتهای قبل از یادگیری تجربه کردند یا در حین فعالیتهای یادگیری

مورایاما ،گوئتز ،مالمبرگ ،پکران ،تاناکا و مارتین2182 ،؛ دافی ،الجویی،

و ارزیابی از عملکرد تحصیلی تجلی یابند (نیکدل ،کدیور ،فرزاد ،عرب

پکران و الشاپل2181 ،؛ گنتس ،لودر ،سوریانو ،فونتاین ،اید و پکران،

زاده و کاوسیان .)8618،توجه به عناصر هیجانی کالس درس ،به معرفی

2181؛ لودر ،پکران و لستر2181 ،؛ کولی ،گرانزیرا و مارتین2181 ،؛

سازهای با عنوان هیجان پیشرفت منجر شد (پکران و همکاران .)2111،واژه

هارلی ،پکران ،تاکسیر و گراس2181 ،؛ هیرونونا ،یلی کیویستا ،پوتوین،

هیجانهای تحصیلی یا هیجانهای پیشرفت توسط پکران ( )2111در حوزه

اهوننا و کیورو ،2181 ،فونته ،پاولونی ،امرنکو وا.)2121 ،

تربیتی مطرح شد .لذت ناشی از یادگیری ،خستگی ناشی از آموزشهای
کالسی و ناکامیها و خشم ناشی از تکالیف سخت نمونههایی از هیجان
1
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دانشآموزان ظرفیتهای مهمی دارند که شکوفاسازی آنها شرط الزم و

موقعیتی بر هیجانات

به طور کلی پکران و همکاران (2112؛ پکران ،گوئتز و پری )2111 ،هیجان

دانشآموزان با یکدیگر را دچار مشکل سازد و بر اکتساب اطالعات جدید،

ها را مجموعهای به هم پیوسته از فرآیندهای روانشناختی (عاطفی،

بازیابی مواد یادگرفته شده و حل مسئله ،اثر منفی گذاشته و عملکرد

انگیزشی ،شناختی و فراشناختی) تقسیم میکنند و هیجانهای پیشرفت را

تحصیلی را تضعیف نمایند (پکران و همکاران .)2111 ،بنابراین توجه به

تحت عناوین ،امیدواری ،یاس ،خستگی ،افتخار ،لذت ،خشم و غمگینی از

هیجانهای پیشرفت و تنظیم آنها بر توانش یادگیرندگان در فرآیندهای

یادگیری و کالس درس را در رابطه با آموزش و محیط یادگیری تعریف

شناختی کمک کرده و وقتی دانشآموزان این راهبردها را به صورت مؤثر

میکنند و به پیشبینی این هیجانها در فرآیند یادگیری و آموزش می

به کار میگیرند ،کارآمدی و موفقیت تحصیلی آنها افزایش می یابد.

پردازند (کاوسیان ،کدیور و فرزاد .)8618 ،در پژوهشهای پیشین ،مطالعه

عصر کنونی نیازمند افرادی است که توانایی مدیریت تحصیلی خویش را

در مورد هیجانهای پیشرفت بر روی هیجانهای مرتبط با پیامدهای پیشرفت

داشته باشند .بر این اساس تجهیز دانشآموزان به توانش مهار کردن و

متمرکز بودند که هم شامل هیجانهای آیندهنگر (امید برای موفقیت

سازماندهی یادگیری هایشان ،تحت اصطالح کلی خودنظمجویی در

احتمالی یا اضطراب از شکست احتمالی) و هم هیجانات گذشته نگر

تحصیل ،موضوع محوری میان مجریان ،سیاستگذاران و محققان تربیتی

(غرور ،شرم ناشی از بازخورد هیجان منفی پیشرفت) هستند .آموزش

را تشکیل میدهد .محققان معتقدند برخورداری از توانایی خودنظمجویی،

متمرکز بر تنظیم هیجان 8پکران موجب کاهش نشانههای استرس ،اضطراب

تصمیمگیری ،حلمسئله و مدیریت منابع در زندگی تحصیلی تأثیرگذار

و افسردگی دانشجویان میشود .راهبردهای تنظیم هیجان بر هیجانهای

است .ازاینرو درصدد ارائه ابزارها و برنامههای مداخلهای ،جهت ایجاد و

پیشرفت به ویژه تنظیم هیجانهای منفی دانشآموزان اثر دارند .این

ارتقای انگیزش و خودنظمجویی دانشآموزان هستند (بوکارتز ،پنتریچ و

راهبردها با کاهش هیجانهای منفی ،مدیریت هیجان و بهزیستی رابطه

زایندر.)2111،

مثبتی دارند (مارتینی و بوسری .)2181،تالش نظاممند محققان حاکی از

پژوهشهای صاحبنظرانی مانند زیمرمن ( ،)8111بوکارتز و همکاران

آنست که تنظیم هیجانها به صورت انطباقی با بهرهوری کالس و نمرات

( ،)2111زیمرمن و شانک ( ،)2111کولوولونیس ،گوداس و درمیتزاکی

پیشرفت تحصیلی به ویژه نمرات ریاضی رابطه مثبتی دارد (یوسفی،

( ،)2188به طور گسترده نقش مهم خودنظمجویی تحصیلی و پیشرفت

ریویس ،کین و کالکینز.)2181 ،

تحصیلی دانشآموزان را نشان دادهاند .بر اساس نظریه سه وجهی بندورا

امروزه نقش هیجانهای پیشرفت به ویژه راهبردهای مدیریت آنها مورد

( )8113مبنای یادگیری خود تنظیمی ،بر فرآیندهای شخصی ،محیطی و

توجه متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسان تربیتی قرار گرفته است .در

رفتاری افراد تعیین میشود (پینتریج و دیگروت .)8111،نظریه خودتنظیمی

زندگی تحصیلی چگونگی تنظیم هیجان پیشرفت و مدیریت آنها همبستگی

از یک مدل عمومی یادگیری به نام انتظار  -ارزش استخراج شده است .بر

مثبتی با بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی دارد (نیک لیک ،وینگر

طبق نظر والترز ،پینتریج و کارابنیک ( )2116مؤلفه انتظار به باورهای

هوستس و زیلنبرگ .)2188 ،تقویت هیجانات پیشرفت از آن جهت اهمیت

دانشآموزان در مورد اینکه آنها چگونه تکالیفشان را انجام میدهند،

دارد که این هیجانات قادرند ،عملکرد تحصیلی یادگیرندگان را پیشبینی

اشاره دارد .مؤلفههای انتظار که بیانگر عقاید دانشآموزان درباره توانایی

کنند (پکران و همکاران .)2111 ،کیفیت حضور فراگیران در آموزشگاه

هایشان برای انجام تکالیف است ،به دو بخش باورهای یادگیری و

ها ،در موفقیتهای تحصیلی ،اجتماعی ،شغلی و فردی آنان از نقش غیرقابل

خودکارآمدی 2تقسیم میشود و مؤلفههای ارزشگذاری برحسب این که

اجتنابی برخوردار میباشد (باتانی .)2186 ،ازاینرو هیجانهای پیشرفت در

یادگیری متوجه اهداف درونی یا اهداف بیرونی یا تکلیف باشد ،به ارزش

تبیین تغییرپذیری کمیت و کیفیت زندگی یادگیرندگان از اهمیت قابل

گذاری درونی نسبت به هدف ،ارزشگذاری بیرونی نسبت به هدف و یا
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پاسخهای هیجانی مهار نشده ،میتوانند تعامل بین معلم و دانش آموز و بین
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های پیشرفت هستند (پکران ،الیوت و مایر ،2113،به نقل از کدیور ،فرزاد،
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] [ DOI: 10.52547/JPS.20.104.1363

ماهنامه علوم روانشناختی ،دوره  ،21شماره  ،814پاییز(آبان) 8411

اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران بر هیجانهای پیشرفت و خودنظمجویی...

لیلی آریاتبار و همکاران

اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران بر هیجانهای پیشرفت و خودنظمجویی...

لیلی آریاتبار و همکاران

خودتنظیمی برای انجام موفقیتآمیز تکالیف انطباقی در تمام مراحل

از جمله برنامههای مداخالتی که میتواند بر سالمتروانی دانشآموزان

زندگی بسیار اساسی است (هالفن ،کریستوفر ،ریچارد ،ایلین و تولیس،

تأثیر داشته باشد و تاکنون کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته،

 .)2181دانشآموزان معموال به دلیل نیروهای بیرونی مانند والدین ،معلمان

آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران است .برنامه مداخالت آموزشی

و تقاضای جامعه در حال تحصیل هستند اما افراد با خودتنظیمی باال

متمرکز بر تنظیم هیجان پکران که بر اساس مفروضههای نظریه انتظار -

خودشان تصمیم میگیرند که یاد بگیرند؛ زیرا این امر را برای خود مهم می

ارزش هیجانهای پیشرفت (پکران ،فرنزل ،گوئیتز و پری )2112 ،با استناد

دانند و مطالعه برای آنها لذتبخش است .یعنی یادگیری توسط خود دانش

بر روی آوردهای چهارگانه تنظیم هیجان ،شامل ،روی آورد هیجانی ،روی

آموزان تنظیم میشود و عمدی ،آگاهانه و داوطلبانه است .آنها برای تعیین

آورد ارزیابیهای شناختی ،روی آورد شایستگی تحصیلی (مسأله) ،روی

اهداف ،راهبردها ،نظارت و ارزیابی پیشرفت یادگیری خود برنامهریزی می

آورد طراحی محیطهای تحصیلی و اجتماعی است .در تنظیم هیجانی مبتنی

کنند (آبون و ماگاالنس.)2181 ،

بر رویکرد هیجانی ،استفاده از تکنیکهای آرمیدگی به کار میرود .در

ساوالها و آل زوبی ( ،)2121در تحقیقی رابطه خودتنظیمی تحصیلی با عزت

این رویکرد ،خود "هیجان" مورد توجه قرار میگیرد و تنظیم هیجانی در

نفس و جهتگیری هدف در میان دانشجویان را بررسی کردند .نمونه

رویکرد ارزیابیهای شناختی (انتظارات و اسنادها) از طریق بازسازی

پژوهش  436دانشجو از دانشگاه ملی اردن بود .نتایج نشان داد که از نظر

شناختی اسنادهای علی شکست دانشآموز صورت میگیرد .در تنظیم

آماری رابطه مثبت و معناداری بین خودتنظیمی تحصیلی و عزتنفس و

هیجانی با روی آورد شایستگی تحصیلی سعی میشود از طریق آموزش

جهتگیری هدف وجود دارد .آگوستیانی ،چایاد و موسی ( )2183نیز در

توانشها و راهبردهای یادگیری ،موفقیت تحصیلی را در دانشآموزان ارتقا

تحقیقی همبستگی بین خودکارآمدی ،خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت

دهند و از این طریق هیجانها به ویژه هیجانهای منفی آنها را مدیریت کنند

های تحصیلی را در یک نمونه  818نفری از دانشجویان دانشکده

و باالخره میتوان با طراحی محیطهای تحصیلی مناسب و انطباقی ،هیجان

روانشناسی در دانشگاه پادژادجران بررسی کردند .این مطالعه نشان داد که

های پیشرفت را تنظیم کرد .آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران به

خودکارآمدی ،خودتنظیمی یادگیری و پیشرفتهای تحصیلی با هم ارتباط

معنای کاهش و مهار کردن هیجانات منفی و نحوه استفاده مثبت از هیجانات

مثبت دارند.

است (ستاری ،پورشهریاری و شکری.)8611 ،

همچنین اسیکین ،هیلیکاری و ماتسون ( )2181در پژوهشی با هدف بررسی

به طور کلی عدم تنظیم هیجان باعث مشکالت سازگاری و شناختی می

تعامل بین هیجانات تحصیلی ،انعطافپذیری روانشناختی و خودتنظیمی به

شود ،در همین راستا ،یافتها حاکی از آن است که آموزش مهارتهای

عنوان پیشبینیکننده پیشرفت تحصیلی ،که در آن  224دانشجوی هنر

مقابله با هیجانها در کاهش اضطراب امتحان و افزایش خودکارآمدی و

شرکت کرده بودند ،دادهها را با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر

عملکرد تحصیلی مؤثر است (پاشایی ،پورابراهیم و خوشکنش.(8611 ،

با استفاده از  Amosمورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .نتایج نشان داد که بین

راهبردهای تنظیم هیجان با کاهش هیجانات منفی و مدیریت هیجان و

یادگیری خودتنظیم شده و هیجانات تحصیلی رابطه قوی وجود دارد .در

بهزیستی رابطه مثبتی دارد و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان که کمتر

یافتههای میرسمیعی ،آتشپور و آقایی ( )8611با عنوان اثربخشی آموزش

انطباقیاند از جمله مقصر دانستن خود ،مصیبت بار تلقی کردن و تمرکز بر

نظمجویی هیجانهای پیشرفت بر هیجانهای منفی و بهزیستی روانشناختی

تفکر با جلوههایی از هیجان و هیجانات منفی نظیر استرس ،خشم ،افسردگی

دانشآموزان دختر دوره اول متوسطه شهر تهران با مطالعه روی  11دانش

و اضطراب رابطه معنادار دارد (ستارپور ،احمدی و بافنده .)8616

آموز که به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند ،پس از 3
8628
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ارزشگذاری نسبت به تکلیف تقسیم میشود .جزء دیگری در این مدل

هفته آموزش برای گروه آزمایش ،به این نتیجه رسیدند که آموزش نظم

از مهمترین فرآیندهای تأثیرگذار تحول است که تجارب دانشآموزان را

کاربردی بود .طرح تحقیق نیز از نوع مطالعه نیمهآزمایشی و از نوع پیش

تحت تأثیر قرار میدهد .اگر بخواهیم دانشآموزان از عملکرد تحصیلی و

آزمون – پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری این پژوهش شامل

بهزیستی روانی بهتری برخودار باشند ،ضروری است با هیجانهای خود

تمامی دانشآموزان دختر متوسطه دوم ،شاغل به تحصیل در سال تحصیلی

آشنا شوند و بتوانند آنها را مدیریت و مهار نمایند .چرا که برخی از دانش

 11-11در شهر تهران بود .برابر اطالعات موجود در کارشناسی آمار و

آموزان به دالیل مختلف در تنظیم هیجانهای پیشرفت مشکل دارند.

بودجه اداره مذکور تعداد این دانشآموزان  821هزار نفر بودند که به روش

راهبردهای خودنظمجویی قابل آموزش به دانشآموزان است .آنها می

نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .در این روش

توانند باورهای شناختی ،انگیزشی ،رفتاری و یادگیری خود را سامان

افراد جامعه به طور تصادفی در سه مرحله با استفاده از واحدهای نمونه

ببخشند و در نتیجه قادر خواهند بود اثرات رفتاری خویش را ارزیابی کرده

گیری مختلف (شامل مناطق آموزش و پرورش ،واحد آموزشی و کالس

و موقعیتهای یادگیری را طوری سازماندهی نمایند که رفتارها و تالش

درس) انتخاب شدند .تعداد شرکتکنندگان منتخب حدود  14نفر بودند

هایشان بازدهی بیشتری داشته باشد .خودنظمجویی تحصیلی ضرورتی

که بعد از اجرای مقیاسهای خودنظمجویی تحصیلی و هیجانات پیشرفت،

است ،انکارناپذیر که در صورت تحقق یافتن آن دانشآموزان نه تنها

 61نفر از دانشآموزان که نمره پایینتر از نقطه برش کسب کرده بودند

مطالب درسی را به خوبی خواهند فهمید؛ بلکه در امور تحصیلی ،خود

(برای هر دو پرسشنامه شرکتکنندگانی که نمرات آنها در حد متوسط و

انگیخته و مسئولیتپذیر ،فعال و عالقمند شده و میتوانند از نظر تحصیلی

پایین بود ،انتخاب شدند که برای پرسشنامه خودنظمجویی نمرات کمتر از

پیشرفت قابل توجهی داشته باشند .در زمینه اثربخشی آموزش متمرکز بر

 813و پرسشنامه هیجانهای پیشرفت نمرات کمتر از  211به عنوان نقطه

تنظیم هیجان پکران ،تنها به پژوهش ستاری ،پورشهریاری و شکری ()8611

برش در نظر گرفته شد) ،مشخص گردید و به عنوان شرکت کننده انتخاب

در ایران میتوان اشاره کرد .لذا با وجود کثرت منابع اطالعاتی در قلمرو

شدند .مالک ورود به پژوهش داشتن رضایت آگاهانه و اشتغال به تحصیل

وسیع مطالعات بهزیستی تحصیلی که هدف آنها سالمت روانشناختی

در مقطع متوسطه دوم بود .سپس  81نفر به صورت تصادفی در گروه،

یادگیرندگان در مواجهه با مخاطرات تحصیلی و فردی است ،بر آن شدیم

آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان و  81نفر دیگر به عنوان گروه گواه

تا خال برنامههای مداخالتی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران بر

برگزیده شدند .مالک خروج شرکتکنندگان از پژوهش ،داشتن مواردی

هیجانهای پیشرفت و خودنظمجویی تحصیلی دانشآموزان جهت توانمند

مانند سابقه بیماری روانی ،بیماری جسمانی ،داشتن حتی یک بار غیبت در

سازی روانشناختی آنها به طور تجربی آزمون کنیم .بنابر آنچه ذکر شد،

جلسات و عدم عالقه به حضور در برنامه آموزشی بود .در این برنامه گروه

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان بر

آزمایش با روش مداخلهای تحت آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران

اساس نظریه انتظار – ارزش پکران ،بر هیجانهای پیشرفت و خودنظم

قرار گرفتند ،اما گروه گواه در لیست انتظار بودند و هر دو گروه در زمان

جویی تحصیلی بود که نقش اساسی بر جنبه های مختلف زندگی تحصیلی

یکسان به پیشآزمون و پسآزمون پاسخ دادند .جهت رعایت اخالق

دانشآموزان دارد و یکی از مهمترین کشاکشها و مسائل پیشروی هر

پژوهشی به همه شرکتکنندگان اطالع داده شد که این اطالعات به منظور

نظام آموزشی میباشد .بژوهش حاضر در پی پاسخ دادن به این سؤال است

اهداف پژوهشی گردآوری میشود و اطالعات پاسخدهندگان محرمانه

که آیا آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران بر هیجانهای پیشرفت و

خواهد بود.

خودنظمجویی تحصیلی دانشآموزان تأثیری دارد؟

8622
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اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران بر هیجانهای پیشرفت و خودنظمجویی...

لیلی آریاتبار و همکاران

جدول .8خالصه محتوای جلسات آموزشی متمرکز بر تنظیم هیجان پکران (ستاری و همکاران)8631 ،
عنوان

شماره جلسات

محتوا

اهداف

و جلسه دوم

کارکردهای اجرایی

(شایستگی تحصیلی)

و نحوه به کارگیری آنها در یادگیری و مطالعه

آموزش و تمرین

جلسه سوم

تنآرامی

جلسه چهارم
جلسه پنجم

تنظیم با روی آورد هیجان

آموزش تنآرامی و تمرین آن به صورت گروهی
و عملی در کالس

ارائه مشاروههای فردی
تغییر و اصالح اسنادها و ارزیابیهای

تنظیم با روی آورد ارزیابی

آموزش تغییر و اصالح اسنادها و ارزیابیهای

شناختی

شناختی

شناختی ،فن توقف افکار منفی

جلسه ششم

تمرین تنآرامی دوبار در منزل قبل از مطالعه

مشاوره فردی برای ایجاد بینش نسبت به هیجانهای تمرین راهکارهای عملی کنترل آنها ازجمله روش

تنظیم با روی آورد هیجان

مشاوره با والدین (مادران)

تمرین راهکارهای عملی بکارگیری راهبرهای یادگیری

طراحی محیطهای یادگیری
و اجتماعی

منفی و مشکالت هیجانی در مدرسه

"تصویرسازی ذهنی و حساسیتزدایی نظاممدار"
تمرین نحوه تغییر اسنادهای علّی شکست ،از فقدان
توانایی به فقدان تالش

ایجاد بینش نسبت به هیجانهای منفی فرزندان

ایجاد محیط امن روانی و تسهیل فرآیند یادگیری در
محیط خانواده ،پرهیز از مقایسه و نظارت افراطی

آموزشی گروه آزمایش در صورت تمایل آنها هم از آموزش مذکور بهره

وجه از خودتنظیمی تحصیلی یعنی راهبردهای شناختی ،راهبردهای

مند می شوند.

فراشناختی و مدیریت منابع را میسنجد .راهبردهای شناختی  86عبارت

بعد از جلب رضایت مدیر مدرسه جهت انجام کار تحقیقی و انتخاب دانش

مقیاس را به صورت زیر به خود اختصاص داده است :تکرار و مرور شامل

آموزان ،اجرای پیشآزمون از گروه آزمایش و گروه گواه توسط

عبارتهای44 ،62 ،21 ،؛ بسط شامل یاد داشت برداری شامل عبارت 64؛

پژوهشگر صورت گرفت و سپس برنامه مداخالت آموزشی متمرکز بر

خالصهنویسی شامل عبارتهای 68 ،41؛ سازماندهی شامل عبارتهای ،23

تنظیم هیجان پکران که بر اساس نظریه انتظار  -ارزش هیجانهای پیشرفت

 42 ،42 ،61 ،22و درک مطلب شامل عبارتهای  .66 ،62راهبردهای

(پکران ،فرنزل ،گوئیتز و پری )2112 ،با استناد بر روی آوردهای چهارگانه

فراشناختی و مدیریت منابع  1عبارت مقیاس را به شرح زیر شامل می شود:

تنظیم هیجان ،شامل الف) روی آورد هیجانی ب) روی آورد ارزیابیهای

برنامهریزی شامل عبارتهای  ،43 ،61نظارت و مهارگری شامل عبارت

شناختی ج) روی آورد شایستگی تحصیلی (مسأله) د) روی آورد طراحی

های 46 ،48 ،61 ،21؛ نظمدهی شامل تالش و پشتکار عبارات  63 ،61و

محیطهای تحصیلی و اجتماعی است که توسط ستاری ،پورشهریاری و

فعالیت نظمدهی عبارت  .41بخش باورهای انگیزشی  21عبارت مقیاس را

شکری ( )8611در دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است طی  3جلسه 11

در برگرفته و شامل چهار جزء خودکارآمدی ،جهتگیری هدف ،ارزش

دقیقهای برای گروه آزمایش اجرا گردید و در پایان آموزش ،پسآزمون

گذاری درونی و اضطراب امتحان به شرح زیر میباشد :خودکارآمدی

از هر دوگروه به عمل آمد .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها در ابتدا با

شامل عبارتهای 22 ،28 ،81 ،84 ،82 ،81 ،1 ،3 ،2؛ جهتگیری هدف

استفاده از روشهای آمار توصیفی مانند محاسبه فراوانی ،میانگین و انحراف

عبارات 24 ،83 ،88 ،4 ،8؛ ارزشگذاری درونی عبارات 21 ،82 ،1 ،1؛

معیار ،دادهها توصیف گردید .سپس از تحلیل کواریانس جهت آزمون

اضطراب امتحان عبارات  .21 ،26 ،81 ،81 ،86 ،2 ،6دامنه نمرات به این

فرضیهها استفاده شد.

صورت میباشد :نمرات  21 -1خودتنظیمی پایین 813-21 ،خودتنظیمی

ب) ابزار

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :پرسشنامه راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی توسط پینتریچ و دیگروت ( )8111ساخته شده است .این
پرسشنامه با  42عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای
8626

متوسط و  261-812خودتنظیمی باال .حداقل نمرات  42و حداکثر نمرات
 261میباشد .پینتریچ و دیگروت ( )8111در بررسی قابلیت اعتماد آن با
استفاده از روش تحلیل برای مقیاس باورهای انگیزشی سه عامل خود
کارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان و برای مقیاس
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ضرایب پایایی خرده مقیاسهای خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و

همکاران )8611 ،درستی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه

اضطراب امتحان ،استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را با روش

تأیید شده است .کدیور و همکاران ( )8611این پرسشنامه را برای جامعه

آلفای کرونباخ به ترتیب  1/24 ،1/16 ،1/21 ،/12 ،1/11تعیین کردند.

دانشآموزان ایرانی هنجاریابی کردند و از طریق به کارگیری روش تحلیل

موسوینژاد ( )8623نیز برای بررسی قابلیت اعتماد این پرسشنامه از روش

عامل تأییدی نشان دادند که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با دادهها

قابلیت اعتماد محتوایی و تحلیل عاملی استفاده کرده و سه عامل راهبرهای

دارد .کدیور و همکاران ( ،)8611همسو با نتایج پژوهش پکران و همکاران

شناختی سطح پایین ،راهبردهای شناختی سطح باال و خودنظمدهی

( )2112نشان دادند که پرسشنامهی هیجانهای تحصیلی از همسانی درونی

فراشناختی را استخراج کرد .او برای تعیین پایایی عوامل فوق به ترتیب

قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای کرونباخ را برای خرده مقیاس

ضرایب آلفای  1/21 ،1/11و  1/14را گزارش نمود .در این پژوهش جهت

های آن بین  1/24تا  1/13محاسبه کردند .قناد ( )8612در پژوهش خود

بررسی پایایی از روش آماری آلفای کرونباخ بر روی دادههای بدست آمده

درستی این پرسشنامه را با استفاده از روش تحلیل عاملی تأیید کرده است

در مرحله پیشآزمون ( 63نفر) استفاده شد که به ترتیب برای خرده مقیاس

و همچنین در مورد قابلیت اعتماد پرسشنامه ،ضرایب آلفای کرونباخ و

های خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان ،استفاده از

تنصیف برای هیجانهای مثبت ،به ترتیب  1/14و  1/11و برای هیجانهای

راهبردهای شناختی و فراشناختی  1/21 ،1/14 ،1/22 ،1/13 ،1/11بدست

منفی ،به ترتیب  1/12و  1/18محاسبه شدند .در تحقیق حاضر نیز روایی

آمد .در تحقیق حاضر نیز روایی محتوای پرسشنامه توسط اساتید مربوطه

محتوای پرسشنامه توسط اساتید مربوطه تأیید شد و میزان پایایی آن نیز با

تأیید شد و میزان پایایی آن نیز با استفاده از ضرییب آلفای کرونباخ مقدار

استفاده از ضرییب آلفای کرونباخ مقدار  1/12به دست آمد که مقدار آن

 1.21به دست آمد که مقدار قابل قبولی میباشد.

قابل قبول است .دادههای حاصل از این طرح با استفاده از نرمافزار آماری

پرسشنامه استاندارد هیجانات تحصیلی (پیشرفت) :پرسشنامه هیجانات

 SPSS -21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

و منفی را می سنجد .این مقیاس دارای  21گویه و دارای سه بخش هیجان
های کالسی ،یادگیری و امتحان است .دارای دو بعد هیجانهای مثبت
(دارای سه خرده مقیاس لذت ،امیدواری و غرور) و هیجانهای منفی
(دارای پنج خردهمقیاس خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی و خستگی) می
باشد .یک مقیاس لیکرت پنج درجهای دارد و هر ماده دارای ارزشی بین 8
تا  1است و هیجانات پیشرفت را میسنجد .مادههای  8تا  22متعلق به
هیجانهای مثبت و مادههای  26تا  21متعلق به هیجانهای منفی میباشد.
روش نمرهگذاری براساس تحلیل میزان نمر ه به دست آمده از پرسشنامه
هیجانهای مثبت ،از  22تا  881و برای هیجانهای منفی ،از  16تا  231می

شرکتکنندگان دختران مقطع دهم و یازدهم متوسطه بودند که  1نفر از
گروه آزمایش و  3نفر از گروه گواه در مقطع دهم و  83ساله بودند و
همچنین  2نفر از گروه آزمایش و  1نفر گروه گواه مقطع یازدهم و  82ساله
بودند.
جدول .2آمار توصیفی نمرات هیجانهای پیشرفت و خود نظمجویی تحصیلی
تحت آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران
متغیر

مرحله
پیشآزمون

هیجان های پیشرفت
پسآزمون

باشد .دامنه نمرات به این صورت میباشد :نمرات  821-1هیجان پیشرفت
پایین 211-823 ،هیجان پیشرفت متوسط و  621-218هیجان پیشرفت باال.
حداقل نمرات  21و حداکثر نمرات  621میباشد ..پکران و همکاران

پیشآزمون
خودنظمجویی
پسآزمون

شاخص آماری

میانگین

انحراف معیار

تعداد

آزمایش

264/13

63/12

81

گواه

284/41

21/12

81

آزمایش

623/26

84/62

81

گواه

212/33

62/21

81

آزمایش

844/31

82/21

81

گواه

841/16

82/14

81

آزمایش

843/81

88/14

81

گواه

811/13

88/22

81

گروه

8624
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(هرگز = 8تا همیشه = )1بدست میآید .حداقل و حداکثر نمره برای

یافتهها
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استفاده از راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را به دست آوردند و

اساتید تعلیم و تربیت و روانشناسی به دست آوردند .در پژوهش (کدیور و
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راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دو عامل استفاده از راهبردهای شناختی و

( )2112درستی محتوایی پرسشنامه را با مراجعه به نظر برخی متخصصان و

پیشرفت ،توسط پکران و همکاران ( )2112طراحی شده و هیجانات مثبت

ماهنامه علوم روانشناختی ،دوره  ،21شماره  ،814پاییز(آبان) 8411

لیلی آریاتبار و همکاران

اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران بر هیجانهای پیشرفت و خودنظمجویی...

لیلی آریاتبار و همکاران

انحراف معیار و تعداد آزمودنیهای نمونه برای هر یک از متغیرها تحت

 .)F= 1/224مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که این پیشفرض

آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران در جدول  2ارائه شده است.

ها رعایت شده است .نتایج انجام تحلیل کواریانس در جدول  6قابل

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،میانگین نمرات پسآزمون هردو

مشاهده میباشد.

متغیر نسبت به نمرات پیشآزمون آنها در گروههای آزمایش افزایش داشته

همچنین جهت بررسی و تشخیص دادههای پرت از فاصله

است .جهت بررسی دقیقتر تفاوت معناداری بین پیشآزمون و پسآزمون

استفاده شد و نتایج نشان داد ،داده پرت وجود ندارد .بررسی عدم وجود هم

گروههای آزمایش و گواه به استنباط آماری پرداخته شد.

خطی به محاسبه آماره تولرانس ( )1/13و عامل تورم واریانس ()8/21

به منظور آزمون فرضیههای پژوهش ،روش آزمون تحلیل کوواریانس چند

پرداخته شد .همچنین برای اثبات خطی بودن همبستگی متغیر همپراش و

متغیری و تکمتغیری با استفاده از نرمافزار  SPSS - 21به کار گرفته شد.

مستقل ،مقدار  Fمتغیر همپراش محاسبه شد ،با توجه به معنادار بودن آن

جهت بررسی مفروضههای تحلیل کوواریانس ،با استفاده از آزمون شاپیرو-

) ،)p<= 1/11این پیشفرض نیز رعایت شده است.

ماهاالنوبیس8

ویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها ( ،)p˃ 1/11آزمون همگنی
جدول .6نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) جهت بررسی اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران بر هیجانهای پیشرفت و خودنظمجویی تحصیلی
مقدار

درجهآزادی خطا

درجهآزادی فرضیه

FF

سطح معنیداری

مجذور اتا

نام آزمون
اثر پیالیی

1/16

26

6

62/32

1/111

1/16

المبدای ویلکز

1/83

26

6

62/32

1/111

1/16

اثر هتلینگ

4/11

26

6

62/32

1/111

1/16

بزرگترین ریشه روی

4/11

26

6

62/32

1/111

1/16

مشاهده است .همانطور که از نتایج استنباط می شود ،تأثیر آموزش متمرکز

وجود دارد ( p< 1/11و  .)F= 2/11به عبارتی آموزش متمرکز بر تنظیم

بر تنظیم هیجان پکران بر دو متغیر وابسته به لحاظ آماری معنیدار است.

هیجان پکران موجب افزایش نمرات هیجانهای پیشرفت پسآزمون گروه

مقدار  Fدر همه آزمونها برابر با  62/32و سطح معنیداری  1/111می باشد

آزمایش نسبت به گروه گواه شده است .میزان تأثیر آموزش متمرکز بر

و با توجه به اینکه  p˂ 1/11است میتوان با  11درصد اطمینان نتیجه گرفت

تنظیم هیجان پکران بر هیجانهای پیشرفت دانشآموزان  1/22میباشد

که آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران بین گروههای آزمایش و گواه

یعنی  22درصد تغییرات نمرات پسآزمون هیجانهای پیشرفت دانش

حداقل در یکی از متغیرهای هیجان های پیشرفت و خودنظمجویی تفاوت

آموزان در اثر آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران بوده است.

معناداری ایجاد کرده است .میزان تأثیر برابر با  1/16میباشد .یعنی 16

همچنین همانطور که در جدول  4مشاهده میشود با مهار کردن پیش

درصد تغیرات و افزایش نمرات پسآزمون دانشآموزان تحت تأثیر

آزمون بین گروه آزمایش و گواه در خودنظمجویی تحصیلی تفاوت

آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران است.

معنادار میباشد ( p< 1/11و  .)F= 82/16به عبارتی آموزش متمرکز بر

جهت بررسی اینکه درکدام متغیر بین دو گروه آزمایش و گواه تفاوت

تنظیم هیجان پکران توانسته است موجب افزایش نمرات پسآزمون خود

معنیداری وجود دارد ،به انجام تحلیل کوواریانس تک متغیره (آنکووا) در

نظمجویی تحصیلی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شود .میزان این

متن مانکووا پرداختیم .نتایج در جدول  4قابل مالحظه میباشد.

تأثیر بر خودنظمجویی تحصیلی دانشآموزان  1/22میباشد یعنی 22

Mahalanobis

8621

1.
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پکران بر هیجانهای پیشرفت و خودنظمجویی تحصیلی در جدول 6

آزمایش و گواه از لحاظ هیجانهای پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداری
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نتایج تحلیل مانکوا جهت بررسی تأثیر آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان

طیق نتایج به دست آمده از جدول  4با مهار کردن پیشآزمون بین گروه
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یافتههای توصیفی این پژوهش شامل شاخصهای آماری مانند میانگین،

شیب رگرسیون ( .)F= 1/812 ،p˃ 1/11و آزمون لوین (،p˃ 1/11

اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران بر هیجانهای پیشرفت و خودنظمجویی...
درصد تغییرات نمرات پسآزمون خودنظمجویی تحصیلی تحت تأثیر

لیلی آریاتبار و همکاران

آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران قرار گرفته است.

جدول :4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره در متن مانکووا بر روی میانگین نمرات پسآزمون گروه های آزمایش و گواه با مهار کردن پیشآزمون
پیشآزمون

2121/16

8

2121/16

3/21

1/18

1/81

گروه

6814/68

8

6814/68

2/11

1/18

1/22

خطا

88222/111

22

481/33

پیشآزمون

814/21

8

هیجانهای پیشرفت

گروه

241/11

8

241/11

82/16

1/831

1/22

خطا

6683/21

22

822/12

پژوهش حاضر به منظور اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران

گذارد .با افزایش و تقویت یادگیری از راههای مختلف از جمله آموزش

بر هیجانهای پیشرفت و خودنظمجویی تحصیلی دانشآموزان انجام شد.

راهبردهای یادگیری همزمان با تقویت انگیزش ،یادگیری ،هیجانها و

نتایج حاکی از اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران بر این دو

ارزیابی شناختی فرد نیز تحت تأثیر قرار میگیرد .از طرف دیگر تنظیم

متغییر بود .به عبارتی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران توانسته است

هیجان ،همراه با ارزیابیهای شناختی و طراحی موقعیتهای آموزشی و

موجب افزایش نمرات پسآزمون خودنظمجویی تحصیلی و هیجان

اجتماعی سازگار در یک چرخه تعاملی با هم مرتبط بوده و اثر متقابل بر

پیشرفت در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شود.

یکدیگر دارند .به عبارتی فاکتورهای زمینهای و پیشایندها ،هم بر هیجان

نتایج حاکی از اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان پکران بر هیجانات

تأثیرگذار است و هم از آنها تأثیر میپذیرند .بنابراین روی آوردهای

پیشرفت دانشآموزان بود .شواهد تجربی متعددی همسو با نتایج این

متمرکز بر تنظیم هیجان که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته از

پژوهش است از جمله نتایج تحقیقات حسینی و نسائیان ( ،)8614ستاری،

تقابل بین عوامل یاد شده نشأت گرفته و میتوان ادعا کرد که از یک پایه

پورشهریار و شکری ( ،)8611پنگ ،لی ،زو ،میائو ،چن ،یو ،لیو و وانگ

نظری نیرومند برخوردار است .مزایای اجرای آموزش متمرکز بر تنظیم

( ،)2184مدی ،وادا و هایر ( ،)2111جانسون ،پاناجیوتی ،باس ،رمزی و

هیجان این است که با تکیه بر ساختار نظریه هر چهار عامل تأثیرگذار یعنی

هریسون ( ،)2182اسیکین ،هیلیکاری و ماتسون ( )2181همخوانی دارد.

یادگیری ،هیجانها ،ارزیابی شناختی و محیط به طور همزمان دستکاری

همچنین ستاری ،پورشهریار و شکری ( )8611در پژوهشی اثربخشی بسته

شده و تحت تأثیر قرار گرفته اند .به سخن دیگر شواهد تجربی بیانگر آنست

مداخلهای تنظیم هیجانهای پیشرفت را بر کاهش هیجانهای منفی دانش

که اجرای بسته آموزشی متمرکز بر تنظیم هیجان پکران ،پتانسیل یادگیری

آموزان مؤثر دانسته و نشان دادند که اجراء بسته مذکور هیجانهای منفی

دانش و بکارگیری کارکردهای اجرایی و راهبردهای یادگیری از طریق

(خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی و خستگی) دانشآموزان دبیرستانی را در

آموزش را ارتقا داده است .بنابراین دانشآموزان با مدیریت هیجانهای

مراحل پسآزمون و پیگیری کاهش داده است.

منفی پیشرفت از طریق استفاده از راهبردهای یادگیری در مطالعه و آموزش

در تبیین یافتهها میتوان بیان کرد ،تنظیم هیجان و مخصوصا راهبرد مثبت با

فنون تنظیم افکار ،بینش نسبت به نوع و شدت هیجانهای منفی پیشرفت،

ارزیابی شناختی هیجانات باعث افزایش هیجانهای مثبت و کاهش

تمرین تنآرامی و تالش در جهت تسهیل جریان یادگیری و توجه به ایجاد

هیجانات منفی و رفتار سازگارانه شده است .طبق ساختار نظریه پکران یک

محیط هیجانی مثبت به افزایش کارآمدی و تقویت یادگیری و دستکاری

علت تقابلی بین پیشایندها ،هیجانها و اثر آنها وجود دارد .بدین صورت

ارزیابی شناختی میتوانند ،هیجانهای پیشرفت را تنظیم نمایند .تنظیم

که پیشایندهای فردی (باورها و هدفهای پیشرفت) از طریق تأثیر بر

هیجانهای پیشرفت در موقعیتهای آموزشی میتواند نقش مهمی در

8623
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بحث و نتیجهگیری

ارزیابیهای فرد (انتظار  -ارزش فعالیت) بر هیجانهای پیشرفت اثر می
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خود نظمجویی تحصیلی

814/21

1/11

1/63

1/16
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متغیر

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنیداری
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متمرکز بر تنظیم هیجان پکران بر خودنظمجویی تحصیلی دانشآموزان

یادگیرندگان از طریق محرکها و پیامدها آنها رفتارشان را مدیریت می

بود .این نتایج با یافتههای پژوهشی انجام شده توسط صادقی ،مجیدپور و

کنند .با توجه به این مسأله میتوان گفت دانشآموزان عالوه بر تأثیر

موحد ( ،)8611سمیعیان ،لواسانی و نقش ( ،)8611عظیمی ( ،)8612سماوی

پذیرفتن از سایر تعیینکنندهها ،متأثر از تجارب خود ایجاد شده ،نیز قرار

و نجارپوریان ( ،)8611پنتریچ و دیگروت ( ،)8111لی ( ،)2181چنگ و

میگیرند .شناخت تواناییهای خود رهبری و خودنظمجویی در دانش

چاو ( ،)2186داگالس و موریس ( ،)2184فونته ،پاولونی ،امرنکووا

آموزان عامل محرکی برای ایجاد الگوهای خودنظمجویی تحصیلی در آنها

( ،)2121ساوالها و الزهدی ( )2121هماهنگ میباشد .پژوهش چنگ و

است که به موجب آن یادگیرندگان به عنوان عوامل مهم و اساسی تغییر،

چاو ( )2186که به بررسی رابطه بین تواناییهای یادگیری خودتنظیمی

عمل میکنند .دانشآموز خودنظمجوی به صورت فعال و خودجوش عمل

دانشجویان کارشناسی در استفاده آنها از کارپوشه الکترونیکی پرداختهاند،

میکند و فعالیتهای خود را به صورت منظم رصد کرده و قادر است با

بیانگر آن است که مهارتهای سطح باالی شناختی ،فراشناختی ،خود

تنظیم رفتاری مناسب و متناسب با موقعیت تحصیلی در جهت خودنظم

تنظیمی و یادگیری مشارکتی از طریق استفاده از کارپوشه الکترونیکی رشد

جویی تحصیلی بکار گیرد .بنابراین قابلیتهای بسته آموزشی متمرکز بر

و توسعه مییابد.

تنظیم هیجان توانسته است خودنظمجویی تحصیلی را باال ببرد.

در تبیین این یافتهها میتوان گفت ،اجرای بسته آموزشی متمرکز بر تنظیم

با توجه به راهبردهای تنظیم هیجان مخصوصا راهبرد تعیین اهداف پیشرفت

هیجان و راهبردهای یادگیری (سازماندهی  -تعیین اهداف پیشرفت  -خود

و خودنظارتی مثل تعیین اهداف کوتاه و بلندمدت و راهبردهای مشاوره

نظارتی – اولویتبندی و انعطافپذیری) ،یادگیری مستقیم تنظیم هیجان

فردی با هدف کمک به خود فهمی و خود دانشی و بینش نسبت به خود

های منفی و بکارگیری ارزیابیهای شناختی توسط یادگیرندگان را سبب

که موجب آگاهی به تواناییهای شناختی فرد میشود ،این امکان را برای

شد و این نوع آموزش در خودنظمجویی تحصیلی دانشآموزان اثرگذار

دانشآموزان فراهم میکند که متغییر خودنظمجویی تحصیلی را قوت

است .پکران ( )8112بر این باور است که هیجانها بر یادگیری و پیشرفت

ببخشند و این راهبردهای متمرکز بر تنظیم هیجان پکران ،تبیینکننده قوی

از طریق مکانیسم میانجی شناختی و انگیزشی اثر میگذراند .این میانجیها

برای کیفیت متغیر خودنظمجویی تحصیلی میباشد .قابلیتهای آموزشی

شامل انگیزش برای یادگیری ،راهبردهای یادگیری ،منابع شناختی و مهم

بسته متمرکز بر تنظیم هیجان پکران میتواند پیشبینیکننده مطمئنی برای

تر از همه خودنظمجویی تحصیلی است .خودنظمجویی تحصیلی متغیر

کیفیت و افزایش خودنظمجویی تحصیلی باشند .کما اینکه نتایج پژوهش

ارزشمندی در روانشناسی تربیتی ،بالینی و آموزش و پرورش محسوب می

نیز این امر را نشان میدهد و این فرضیه را مورد تأیید قرار میدهد.

شود که سهم قابل توجهی از یادگیری و پیشرفت تحصیلی را به خود

با عنایت به اینکه جامعه آماری پژوهش ،دانشآموزان دوره متوسطه دوم

اختصاص داده است .در این پژوهش ،آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان

بودند ،بنابراین در تعمیمدهی نتایج یافتهها به سایر گروهای سنی ،نیازمند

پکران ،موجب افزایش خودنظمجویی تحصیلی در دانشآموزان شده

انتخاب نمونه های دیگری است .همچنین نتایج تحقیق حاضر مانند بسیاری

است .در واقع تنظیم و مدیریت هیجان سبب شده ،دانشآموزان به طور

از تحقیقات دیگر به دلیل استفاده از ابزارهای خودگزارشی ممکن است

فعاالنه از راهبردهای یادگیری استفاده کنند و نسبت به دانشآموزانی که

شرکتکنندهها را به بهرهگیری از شیوههای مبتنی برکسب تأیید اجتماعی

خودنظمجویی تحصیلی ندارند از سطح باالتری از خودنظمجویی تحصیلی

و عدم کفایت فردی ترغیب نماید .بنابراین در تأیید نتایج می بایست احتیاط

برخوردار شوند .به عبارتی میتوان چنین تبیین کرد که دانشآموزانی که

کرد .و شایسته است .به همین منظور بهتر است برای تأیید مقیاسهای خود

خودتنظیمی هیجان دارند ،دارای خودنظمی در تحصیل هم هستند .طبق نظر

گزارشدهی ،از مشاهده رفتاری و دیگر شاخصهای بالینی نیز استفاده
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داشته باشد .و در نتیجه از آسیبهای شکست تحصیلی و ترک تحصیل

تأثیرات بیرونی واکنش نشان نمیدهند ،بلکه در برابر محرک هایی که بر
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شود .همچنین پژوهشگران جهت تعمیم بهتر نتایج نمونه ،دورههای پیگیری

است .در رشته روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

طوالنی (ترجیحا  4ماه) را در پژوهشهای خود لحاظ کنند .شایان ذکر

میباشد با کد فعالیت  881411و تاریخ تصویب پروپوزال  8611/6/24است .همچنین
شده است.

در امور آموزشی و جهت ایمنسازی روانی یادگیرندگان در مواجهه با

حامی مالی :این پژوهش در قالب رساله دکتری و بدون حمایت مالی میباشد.

مطالبات فزآینده موقعیتهای آموزشی ،بهتر است در مقاطع دیگر تحصیلی

نقش هر یک از نوی سندگان :نوی سنده اول محقق ا صلی این پژوهش ا ست .نوی سنده

مانند مراکز دانشگاهی و آموزش عالی ،بهرهگیری از این برنامه آموزشی

دوم استاد راهنما و نویسندگان سوم استاد مشاور رساله میباشند.

جهت تنظیم انواع تجارب هیجانی یادگیرندگان بکار گرفته شود.

تضاد منافع :نویسندگان هیچ تضاد منافعی در رابطه با این پژوهش اعالم نمینمایند.

مالحضات اخالقی

تشکککر و قدردانی :بدین وسیییله از اسییاتید راهنما و مشییاور این تحقیق و نیز مدیریت
مدرسه بیتالزهرا که در انجام این تحقیق یاری نمودند تشکر و قدردانی میگردد.

پیروی از اصول اخالق پژوهش :ا ین مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول
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