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چکیده

اين پژوهش با هدف تعيين تأثير آموزش راهبردهای تنظيم شناختی هيجان بر سازگاری ،بهزيستی مدرسه
و تنظيم شناختی هيجان دانشآموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان دوره اول متوسطه شهر اهوواز انجوام
شد .جامعه آماری شامل کليه دانشآموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان دوره اول متوسوطه شوهر اهوواز
مشتمل بر  295نفر در سال تحصيلی  9992-99بودند .در اين پژوهش از روش نمونوهگيوری تصوادفی سواده
استفاده شد .در نهايت بر اساس ليست دانشآموزان دوره اول متوسطه  97دانشآموز که مالکهوای ورود بوه
مطالعه را داشتند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمايشی و گروه گواه تقسيم شدند .پوژوهش اارور
يک تحقيق آزمايشی از نوع پيشآزمون -پسآزمون و پيگيری ( 2ماهه) با گروه گواه بوود .ابزارهوای پوژوهش
شامل پرسشنامه سازگاری تحصيلی ،پرسشنامه بهزيستی مدرسوه و پرسشونامه تنظويم شوناختی هيجوان بوود.
اعضای گروه آزمايشی به مدت  97جلسه تحت آموزش راهبردهای تنظيم شناختی هيجان قرار گرفت .نتواي
نشان داد که آموزش راهبردهای تنظيم شناختی هيجان بر سازگاری ،بهزيسوتی مدرسوه ،راهبردهوای مثبوت و
منفی تنظيم شناختی هيجان دانشآموزان استعدادهای درخشان دورههای اول متوسطه شهر اهوواز مورثر بووده
 دانشجوی دکتری روانشناسی تربيتی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران

 استاديار ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران (نويسنده مسئول)

hajiyakhchali@yahoo.com
 استاد ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران
 دانشيار ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران

15

مجله دستآوردهاي روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز

(دورهي چهارم ،سال  ،52پاییز و زمستان  ،9317شمارهي )5

است .همچنين در مراله پسآزموون و پيگيوری ،بوين گوروه آزمايشوی و گوروه گوواه ،در ميوزان سوازگاری،
بهزيستی مدرسه ،راهبردهای تنظيم شناختی هيجان تفاوت معنویداری وجوود دارد .بور ايون اسواس آمووزش
مهارتهای تنظيم شناختی هيجان میتواند بهعنوان يوک روش مداخلوهای مفيود جهوت افوزايش سوازگاری،
بهزيستی مدرسه و تنظيم شناختی هيجانی و در نتيجه کارآمدی بهتر دانشآموزان بکار رود.

کلید واژگان :راهبردهای تنظيم شناختی هيجانی ،سازگاری ،بهزيستی مدرسه ،تنظيم هيجان

مقدمه
دانشآموزان تيزهوش ،دانشآموزانی هستند که از ويژگیهای بینظير و توانمندیهای شناختی
باالتری نسبت به دانشآموزان عادی برخوردارند (

Harrison, 2004, cited in Hodge & Kemp,

 Rinn, Plucker and Stocking )2010( .)2006معتقدند از جمله ويژگیهای دانشآموزان
تيزهوش اس کنجکاوی شديد ،کمالگرايی ،دقت و صراات ،يادگيری به صورت جهشهای
شهودی بزرگ ،نياز شديد به تحريک ذهنی ،مشکل در تأييد تفکر ديگران ،گرايش به
درونگرايی و عالقه به دانستن ايدهها و نظرات مختلف است .نتاي مطالعات مختلف نشان
دادند که بدکارکردی اجتماعی يا نقص در خزانه مهارتهای سازگاری فراگيران از طريق
محدودسازی توانايی فراگيران برای پاسخدهی به مطالبات زندگی تحصيلی ،کاهش قابل مالاظه
تجارب هيجانی مثبت و افزايش تجارب هيجانی منفی را در پی دارد (.)Ozturk & Mutlu, 2010
يکی از متغيرهايی مرثر بر عملکرد تحصويلی دانوشآمووزان تيزهووش ،سوازگاری مویباشود.
سازگاری روانشناختی بهعنوان عدم وجود عالئم کلی ناسازگاری مانند خلوق افسورده ،نگرانوی و
پريشانی جهانی مفهومسازی میشود ( .)Lamp, 2013سازگاری شامل ثبات عاطفی ،جسوارت در
روابط اجتماعی و نيز عالقه به تحصيل و مدرسه در فرد است ،که بهصوورت سوازگاری عواطفی،
سازگاری اجتماعی و سازگاری آموزشی ديوده مویشوود ( Sinha & Singh, 1993, Translated by:

 .)Karami, 1998به عقيده ( Ganai and Mir )2013سازگاری به نوبوه خوود بورای دانوشآموزان
بسيار اائز اهميت اسوت ،چورا کوه توأثير ايون عامول بور سالمتروانی و پيشورفت تحصويلی
آنها بهعنووان يوک شواخص مهم از توانايیهای روانشوناختی مووورد توجووه قوورار گرفتووه
اسوت .دانشآموزان ناسوازگار و نااميود معمووالً در تنظويم اهوداف خووود مشوکل دارنود و از
ايونرو ممکون اسوت در رسويدن بوه موفقيوت تحصيلی ناکام بمانند.
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بهزيستی از ديگر متغيرهايی است که مرثر بور عملکورد تحصويلی دانوش آمووزان اسوت.
بهزيستی به معنای ارزيابی و درک شخصی افراد از کيفيت زندگیشوان (کيفيوت کونش هوای
اجتماعی ،روانشناختی و عاطفی) اطالق میشود (

Borjali, Bagiyan Kulehmarz, Bakhti,

 .)& Abbasi, 2014بهزيستی مدرسه( 9تحصيلی) نيز از شاخصهای مهم پيشرفت تحصيلی اسوت
( Schuurman .)Putwain, Connors, Symes, & Douglas-Osborn, 2012بهزيسووتی مدرسووه را
بهعنوان ررايت از مدرسه و آموزش دانسته اسوت ( .)cited in Midgley et al., 2000از ايونرو،
میتوان بهزيستی مدرسه را داشتن ررايت تحصيلی دانست که ميزان لذت و خشنودی فورد از
نقش و تجربههای خود بهعنوان دانشآموز را در بور مویگيورد ( .)Lent et al., 2014برخوی از
پژوهشگران همچون ( Apdenakaer and Vandam )2000, cited in Koka & Hagger, 2010بوه
مطالعه بهزيستی مدرسه پرداختهاند و به دنبال شرايطی هستند که بتواند ابعاد مختلف بهزيسوتی را
در محيطهای آموزشوگاهی فوراهم کننودLudtke, Robitzsch, Trautwein and Kunter )2009( .

در پژوهش خود نشان دادند بين انگيزش ،فرهنگ ،ارزشها و فرايند يادگيری ،با ابعاد مختلوف
بهزيستی مدرسه رابطه وجود دارد.
بررسی مطالعات روانشناختی نشان میدهد که تنظيم هيجان ،عامل مهمی در تعيوين سوالمتی
و داشتن عملکرد موفق در تعوامالت اجتمواعی اسوت و نقوص در آن بوا اخوتالالت درونريوز و
بورونريوز ارتبوا

دارد (.)Saber, Tehrani, Shojaeizadeh, Maleki, & Esfandiyarpoor, 2013

( Gross and John )2003معتقدند تنظيم هيجان شامل همه راهبردهوای آگاهانوه و يرآگاهانوه
میشود که برای افزايش ،افظ و کاهش مرلفههوای هيجوانی ،رفتواری و شوناختی يوک پاسوخ
هيجانی به کاربرده می شود .پاسخ های هيجوانی  ،اطالعوات مهموی دربواره تجربوه فورد در
ارتبا با ديگران فراهم می کند .با اي ن اطالعات ،انسان ها ياد می گيرند کو ه در مواجهوه بوا
هيجانات چگونه رفتار کنند ،چگونه تجارب هيجانی را به صوورت کالموی بيوان کننود ،چوه
راهکارهايی را در پاسخ به هيجان ها به ک ار برند و در زمينه هيجان های خاص ،چگونوه بوا
دي گران رفتار کنند Golpour, Abolghasemi, Ahadi and Narimani (2014) .به اين نتيجه
رسيدند که آموزش خوددلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هيجان در گوروه آزمايشوی ،در
مقايسه با گروه گواه در بهبود کيفيت زنودگی دانوشآمووزان افسورده مورثر اسوت .در پوژوهش
1- school well-being
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)Ruiz-Aranda, Castillo, Salguero, Cabello, Fernandez-Berrocal and Balluerka (2012

دانشآموزانی که در برنامه آموزشی هوش هيجوانی شورکت داشوتند عالئوم بوالينی کمتوری را در
مقايسه با دانشآموزان گروه گواه نشان دادند Ornaghi, Brockmeier and Grazzani )2014( .بوه
اين نتيجه رسيدند که آموزش فهم هيجانی به کودکان سنين مدرسه منجر بوه افوزايش شوناخت
اجتماعی کودکان میگردد Verzeletti, Zammuner, Galli and Agnoli )2016( .معتقدنود کوه
راهبردهای مثبت تنظيم شناختی هيجان با بازارزيابی ،سالمت روانشناختی ،ررايت از زندگی،
ادراک امايت اجتماعی و عواطوف مثبوت بوا بهزيسوتی روانشوناختی ،هيجوانی ،اجتمواعی و
تحصيلی نوجوانان رابطه مثبت وجود دارد Abassi )2016( .نشوان داد کوه بوين دانوشآمووزان
تيزهوش و عادی در سبکهای مقابلهای و پردازش هيجانی تفاوت معنویداری وجوود دارد بوه
عبارت ديگر دانشآموزان تيزهوش در سبکهای مقابلهای و پردازش هيجانی نمرههای باالتری
به دست آوردند Sadri Damirchi and Esmaili Ghazivaloii )2016( .تأييد کردند که بوين دو
گروه در مرلفههای تنظيم شوناختی هيجوان (مثبوت و منفوی) تفواوت معنویداری وجوود دارد.
( Sobhi-Gharamaleki, Porzoor, Aghajani and Narimani )2015نشان دادند که نمورههوای
استرس ،ارطراب و افسردگی دانشجويان شرکتکننده در گروه آموزشی تنظيم هيجوان نسوبت
به گروه گواه در پسآزمون کاهش يافته است.
از آنجايی که دانش آموزان تيزهوش مهمترين منابع انسانی آينده بورای توسوعه هور کشوور
هستند و با توجه به نگاه متفاوت اين دانشآموزان انجام مداخالت روانشناختی مبتنی بر تنظيم
هيجانی میتواند باعث بهبود بهزيستی هيجانی ،روانشناختی و اجتماعی اين دانشآموزان شوود
و با توجه به اينکه ،زندگی تحصيلی از مهمترين دورههای زندگی فرد است کوه بور تربيوت و
يادگيری ثمربخش و موفقيتآميز فرد تأثير میگذارد ،لذا پژوهش اارر درصدد پاسخگويی به
اين سرال برآمد که آيا برنامه آموزش راهبردهای تنظيم شناختی هيجان میتواند بور سوازگاری،
بهزيستی مدرسه و افزايش راهبردهای مثبت و منفی تنظيم شناختی هيجانی دانشآمووزان پسور
مدارس استعدادهای درخشان اثربخش باشد؟

روش
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگیري
طرح تحقيق پژوهش اارر آزمايشی از نوع پيشآزمون -پسآزمون و پيگيری ( 2ماهه) بوا
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گروه گواه بود که در آن اثربخشی يک متغير مستقل يعنی آموزش راهبردهای تنظيم شناختی هيجوان
بر متغيرهای وابسته يعنی سازگاری ،بهزيستی مدرسوه ،راهبردهوای مثبوت و منفوی تنظويم شوناختی
هيجانی مورد بررسی قرار گرفت .جامعه آماری شامل کليه دانشآموزان پسور مودارس اسوتعدادهای
درخشان دوره اول متوسطه شهر اهواز با جمعيت  295نفر در سال تحصويلی  9992-99مشوغول
به تحصيل بودند .در اين پژوهش از روش نمونهگيری تصادفی ساده استفاده شد .نخست  97نفر بوه
روش تصادفی انتخاب و بعد از بيان اهداف پژوهش برای دانشآموزان و اجرای پرسشنامههوا بورای
بررسی مالکهای ورود به پژوهش و آزادی انتخاب به دانشآمووزان و ارائوه برگوه رروايتناموه
کتبی به آنها و هماهنگی با والدين  97نفری که نموره بواالتری در پرسشونامه راهبردهوای شوناختی
تنظيم هيجانی از نيم ديگر دانشآموزان کسب کردنود و متمايول بوه شورکت در پوژوهش بودنود،
انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمايشی و گروه گواه ( 92نفر برای هر گروه) تقسيم شدند.

ابزار پژوهش
پرسشنامه سازگاري دانش آموزان دبیرستتانی :)AISS( 9ايون پرسشونامه توسوط
(  Sinha and Singh )1993, Translated by: Karami, 1998تدوين و ترجمه شده است .اين
پرسشنامه دارای  97ماده میباشد .دانشآموزان با سازگاری خوب را از دانشآمووزان روعيف در
سه اوزه سازگاری (اجتماعی ،هيجانی و تحصيلی) جودا مویکنود .نموره پوايين در ايون مقيواس
نشاندهنده سازگاری بواال مویباشودSinha and Singh )1993, Translated by: Karami, 1998( .

رريب پايايی اين آزموون بوا روش دو نيموه کوردن و بازآزموايی بوهترتيوب  7/99 ،7/92گوزارش
نمودند Naveedy )2009( .روريب پايوايی ايون آزموون را بوه روش آلفوای کرونبوار را بورای
سازگاری کل  7/52گزارش کرده است .جهت محاسبه روايی اين پرسشنامه از اجرای همزموان
آن با پرسشنامه بهزيستی مدرسه و محاسبه همبستگی بين آنهوا اسوتفاده شود کوه در نتيجوه از
روايی خوبی برخوردار بود .در پژوهش اارر پايايی پرسشنامه سازگاری به سه روش دو نيمه
کردن ،آلفای کرونبار و گاتمن به ترتيب  7/99 ،7/92و  7/90به دست آمد .روايی اين مقيواس
از طريق محاسبه همبستگی با مقياس بهزيستی مدرسه  7/09محاسبه شود .بنوابراين پرسشونامه
سازگاری از روايی همزمان خوبی برخوردار بود.
1- Adjustment Inventory for High School Students Questionnaire
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پرسشنامه تنظیم شتناختی هیجتان :)ERQ( 9پرسشونامه تنظويم شوناختی هيجوان توسوط
( Granefski and Kraaij )2006ساخته شده است و دارای  99ماده می باشد که نحوه پاسخ بوه
آن بر اساس مقياس درجهبندی ليکرت از ( 9هرگز) تا ( 2هميشوه) قورار دارد.

Granefski and

) Kraaij (2006پايايی اين آزمون را با استفاده از رريب آلفای کرونبار برای راهبردهای مثبت،
 7/99و بورای راهبردهوای منفوی 7/50 ،گوزارش نمودنود Samani and Sadeghi )2010( .در
مطالعه خوود ،روريب آلفوای کرونبوار را در دامنوهی  7/92توا  7/99گوزارش کردنود .پايوايی
پرسشنامه در پژوهش اارر برای راهبردهای منفی تنظيم شناختی هيجان به سه روش دو نيمه
کردن ،آلفای کرونبار و گاتمن به ترتيوب  7/572 ،7/920و  7/020و بورای راهبردهوای مثبوت
تنظيم هيجانی به ترتيب  7/570 ،7/920و  7/029به دست آمد .همچنين روايی اين مقياسها از
طريق محاسبه همبستگی با يکديگر محاسبه شد که از روايی قابل قبولی برخوردار بود.
پرسشنامه بهزیستی مدرسه :5پرسشنامه بهزيستی مدرسوه بوهعنووان بخشوی از تحقيوق
( Kaplan and Maehr )1999طراای و اجرا شد .اين پرسشنامه در يک مقياس پون درجوهای
ليکرت (کامالً موافق=  2تا کامالً مخالف=  )9تنظويم و دارای  95مواده اسوت.

Kaplan and Maehr

) (1999رريب پايايی بهزيستی مدرسه  7/50گزارش کردند .در اين پژوهش پايايی پرسشونامه
مقياس بهزيستی مدرسه به سه روش دو نيمه کردن ،آلفای کرونبار و گاتمن به ترتيوب ،7/959
 7/009و  7/990به دست آمد .جهت محاسبه روايی ايون پرسشونامه از اجورای همزموان آن بوا
پرسشنامه سازگاری دانشآموزان اسوتفاده شود کوه بور ايون اسواس از روايوی همزموان خووبی
برخوردار بود.
برنامووه آموووزش راهبردهووای شووناختی تنظوويم هيجووان مطووابق برنامووه آموزشووی

Gratz and

) Gunderson (2006طرااووی و تهيووه شوود .روومن افووظ زيربنووای نظووری برنامووه اصوولی ،تغييراتووی
در نوع تکنيکهوا متناسوب بوا بافوت فرهنگوی و زموان اجورا داده شود و در نهايوت آمووزش در 97
جلسه  927دقيقوهای و بوه صوورت کوار گروهوی و تعواملی انجوام گرديود .خالصوه مرااول،
جلسات و محتويات آموزشی در جدول شماره  9نشان داده شده است.
1- Emotion Regulation Questionnaire
2- School Well-Being Questionnaire
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جدول .9
محتوا و دستورالعمل جلسات آموزشی راهبردهای تنظيم شناختی هيجان
مهارتهاي رفتاري و راهبردهاي آموزش
توضیحات
جلسات
تنظیم هیجانها (فعالیتهاي کالسی)
ايجاد انگيزه و پاسوخ بوه سوراالت اعضوای
اول  -اجرای پيشآزمونها
 توريح و توصيفی کلی از اهداف و برنامههوای گروهدوره آموزشی
 تشريح قوانين جلساتدوم  -توصيف هيجان و آموزش آگاهی از هيجانها ارائه تکليوف خوانگی و بررسوی رفتارهوا و
 انووواع هيجووانهووای مثبووت و منفووی و شوويوه پايش هيجانهای مثبت و منفی و نوشوتن آندر برگه مخصوص ثبت هيجوان و ارائوه بوه
تأثيرگذاری بر فرد
کارگاه عملی تشخيص هيجانهای مثبت و منفی گروه تکاليف فردیارائه تکليف خوانگی و ثبوت هيجوانهوا در
سوم  -توصيف تنظيم هيجان
 شناخت تکنيوکهوا و راهبردهوای شوناختی در طول هفته و ارائه به گروه در جلسه آيندهارائه جداول مرتبط طراایشده
تنظيم هيجانات مثبت
 آموزش نحوه تشخيص و شناسايی (خود نظارتی)ارائه تکليف خوانگی و ثبوت هيجوانهوا در
چهارم  -توصيف تنظيم هيجان
 شناخت تکنيوکهوا و راهبردهوای شوناختی در طول هفته و ارائه به گروه در جلسه آيندهارائه جداول مرتبط طراایشده
تنظيم هيجانهای منفی
 آموزش نحوه تشخيص و شناسايی (خود نظارتی)ارائه تکليف خانگی مبتنی بر تکنيوک افکوار
پنجم  -آموزش و اجرای تکنيک افکار مقابلهای
مقابلهای
ارائه جداول مرتبط طراایشده
ششم  -آموزش و اجرای تکنيک و راهبرد مشارکت در ارائووه تکليووف خووانگی مبتنووی بوور تکنيووک
موردنظر
فعاليتهای خوشايند
مشارکت در فعاليتهای خوشايند
هفتم  -آموزش و اجرای تکنيک تقويت آگاهی هيجانی ارائووه تکليووف خووانگی مبتنووی بوور تکنيووک
موردنظر
ارائه تکليوف خوانگی مبتنوی بور تکنيوک
هشتم  -آموزش و اجرای تکنيک فاجعهزدايی
موردنظر
ارائه جداول مرتبط طراایشده
نهم  -آموزش و اجرای تکنيک استاندارد مضاعف (به ارائووه تکليووف خووانگی مبتنووی بوور تکنيووک
موردنظر
دوست خود چه توصيهای میکردی؟)
ارائه جداول مرتبط طراایشده
دهم  -جمعبندی جلسات آموزشی و اجرای پسآزمونها تقدير و تشکر از مشارکتکنندگان با اهودای
لوح تقدير
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یافتهها
ميووانگين و انحووراف معيووار متغيرهووای وابسووته (سووازگاری ،بهزيسووتی مدرسووه و راهبردهووای
مثبت و منفی تنظيم شناختی هيجانی) در جدول شماره  2نشان داده شده است.
جدول .2
نتاي ميانگين ،انحوراف معيوار نمورههوای متغيرهوای سوازگاری ،راهبردهوای مثبوت و منفوی تنظويمشوناختی
هيجانی و بهزيستی مدرسه در گروه آزمايشی و گروه گواه
متغیر

سازگاری

بهزيستی مدرسه

راهبردهای مثبت
تنظيم شناختی
هيجانی
راهبردهای منفی
تنظيم شناختی
هيجانی

موقعیت

گواه

آزمایش
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پيشآزمون

99/99

2/99

07/09

2/75

پسآزمون

25/27

2/70

90/97

9/55

پيگيری

29/00

9/09

92/99

9/09

پيشآزمون
پسآزمون

22/99
29/29

0/79
0/99

22/29
22/99

0/20
2/90

پيگيری

25/09

0/92

22/29

2/22

پيشآزمون
پسآزمون

22/79
25/07

9/05
9/57

22/29
29/97

9/29
9/09

پيگيری

29/97

9/55

20/27

9/52

پيشآزمون
پسآزمون

02/29
92/99

9/95
9/29

02/57
09/09

9/92
9/22

پيگيری

90/99

9/02

07/09

9/59

يکی از مهمترين پيش فرضهای طرح تحليل درون-بين آزمودنی نرموال بوودن دادههاسوت .در
اين پژوهش مفروره نرمال بودن توزيع دادهها در متغير پيشآزمون سازگاری بهترتيوب بورای گوروه
آزمايشی ( )p=7/277 ،Z=7/999و گروه گواه ( ،)p=7/277 ،Z=7/990پويشآزموون بهزيسوتی مدرسوه
بهترتيب برای گروه آزمايشی ( )p=7/909 ،Z=7/997و گروه گواه ( ،)p=7/277 ،Z=7/909پيشآزموون
راهبردهای مثبت تنظيم هيجانی بهترتيب برای گروه آزمايشوی ( )p=7/957 ،Z=7/952و گوروه گوواه
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( )p=7/799 ،Z=7/299و متغير پيشآزمون راهبردهای منفی تنظويم هيجوانی بوهترتيوب بورای گوروه
آزمايشووی ( )p=7/750 ،Z=7/270و گووروه گووواه ( )p=7/722 ،Z=7/299بووهدسووت آموود .بنووابراين،
پيشفرض نرمال بودن دادهها رعايت شده است.
در اين پژوهش ،قبل از استفاده از آزمون پارامتريک طرح تحليل درون-بين آزمودنی
جهت رعايت فرض همگنی ماتريس های واريانس ،از آزمون لوين استفاده شد .بر اين
اساس نمره های آزمون لوين برای سازگاری ( 9( =7/209 ،p=7/929و  ،)F)25بهزيستی مدرسه
( 9( =7/799 ،p=7/999و  ،)F)25راهبردهای مثبت تنظيم شناختی هيجانی ( 9( =7/225 ،p=7/990و )F)25
و راهبردهای منفی تنظيم شناختی هيجانی (=2/097 ،p=7/992

( 9و

 )F)25بهدست آمد .با

توجه به نتاي آزمون لوين و عدم معنیداری آن برای متغيرهای وابسته ،شر برابری واريانسهای
بينگروهی نيز رعايت شده است.
هنگامی که هدف پژوهش انجام مقايسههای درون و بين آزمودنی است ،آزمون موچلی هم
برای مقايسههای درون آزمودنی و هم برای اثرات تعاملی کاربرد پيدا میکند .در واقوع آزموون
موچلی همسانی ماتريس کواريانس خطا را آزمون میکند .در اندازهگيوری مکورر هنگوامی کوه
آزمون موچلی معنیدار میشود ،بايد از آزمونهای محافظه کارانهتری برای فررويههوای درون
آزمودنی استفاده کرد .لذا در اين پژوهش آزمون موچلی معنیدار است و با توجه به اينکه ،اين
آزمون با ايجاد اصالای در درجات آزادی درونگروهی ،امکان افزايش خطای نوع اول را مهار
کرد ،از آن استفاده شد .نتاي آزمون کرويت موچلی برای متغيرهای وابسته در جدول شماره 9
نشان داده شده است.
جدول .9
نتاي آزمون کرويت موچلی متغيرهای وابسته
df

p

سازگاری

7/999

97/590

2

7/770

بهزيستی مدرسه

7/990

2/099

2

7/290

راهبردهای مثبت تنظيم شناختی هيجانی

7/290

90/752

2

7/779

راهبردهای منفی تنظيم شناختی هيجانی

7/099

22/299

2

7/779

متغیر

ضریب موچلی کاي اسکور

با توجه به نتاي جدول شماره  9فرض برابری واريانسهوای درون آزموودنی بورای مرلفوه

911

مجله دستآوردهاي روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز

(دورهي چهارم ،سال  ،52پاییز و زمستان  ،9317شمارهي )5

سازگاری رعايت نشده است .اما از آنجا که گموارش دانوش آمووزان در گوروه آزمايشوی و
گروه گواه به صورت تصادفی بوده است می توان از اين مفروره چشم پوشی کورد .لوذا بوا
توجه به معنی دار شدن آزمون موچلی در متغيرهای سازگاری ،راهبردهوای مثبوت و منفوی
تنظيم شناختی هيجانی معنی دار شد ولی در متغير به زيستی مدرسه معنی دار نشد ،بنابراين
از آزمون گرين هاوس گيزر برای آزمون متغيرهای سازگاری و راهبردهای مثبوت و منفوی
تنظيم شناختی هيجانی استفاده شد .نتاي تحليل واريانس چنود متغيوری بوا سونجش هوای
تکراری بر روی نمره های متغيرهای وابسته در گوروه آزمايشوی و گوروه گوواه در جودول
شماره  0نشان داده شده است.
جدول .0
نتاي تحليل واريانس چندمتغيری با سنجشهای تکراری بر روی نمرههای متغيرهای وابسته در گروه
آزمايشی و گروه گواه
اثر
بين آزمودنی
(گروه)

درونآزمودنی
(زمان)

تعامل
(گروه ×
زمان)

آزمون

ارزش

F

 dfفرضیه  dfخطا سطح معنیداري اندازه اثر

اثرپياليی

55/900 7/990

0

22

7/779

7/990

لمبدای ويلکز

55/900 7/799

0

22

7/779

7/990

اثر هتلينگ

55/900 90/907

0

22

7/779

7/990

بزرگترين ريشهی روی 55/900 90/907

0

22

7/779

7/990

اثرپياليی

09/992 7/992

5

29

7/779

7/992

لمبدای ويلکز

09/992 7/792

5

29

7/779

7/992

اثر هتلينگ

09/992 20/509

5

29

7/779

7/992

بزرگترين ريشهی روی 09/992 20/509

5

29

7/779

7/992

اثرپياليی

90/099 7/997

5

29

7/779

7/997

لمبدای ويلکز

90/099 7/707

5

29

7/779

7/997

اثر هتلينگ

90/099 99/229

5

29

7/779

7/997

بزرگترين ريشهی روی 90/099 99/229

5

29

7/779

7/997

نتاي جدول شماره  0نشان میدهد که بين گروهها (آزمايشوی و گوواه) و تعامول (گوروه ×
زمان) از لحاظ اداقل يکی از متغيور وابسوته تفواوت معنویداری وجوود دارد ،همچنوين بوين
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زمانهای سنجش (پسآزمون و پيگيری) تفاوت معنیداری وجود دارد .از آنجا که بين گروههوا
(آزمايشی و گواه) و تعامل (گروه × زمان) از لحاظ اداقل يکی از متغيرهوای وابسوته تفواوت
وجود دارد ،برای بررسی نقطه تفاوت به انجام تحليل واريوانسهوای يوکراهوه در موتن موانوا
تکراری روی هر يک از متغيرهای وابسته مبادرت شد که نتاي آن در جودول شوماره  2نشوان
داده شده است.
جدول .2
نتاي تحليل واريانس يکراهه با سنجشهای تکراری در متن مانوای تکراری روی نمرههای پيشآزمون،
پسآزمون و پيگيری متغيرهای وابسته در گروه آزمايشی و گروه گواه
منبع
تغییرات

متغیر وابسته

سازگاری
بهزيستی مدرسه
بينآزمودنی
راهبردهای مثبت تنظيم
(گروه)
شناختی هيجانی
راهبردهای منفی تنظيم
شناختی هيجانی
سازگاری
بهزيستی مدرسه
درونآزمودنی راهبردهای مثبت تنظيم
(زمان)
شناختی هيجانی
راهبردهای منفی تنظيم
شناختی هيجانی
سازگاری
بهزيستی مدرسه
تعامل
راهبردهای مثبت تنظيم
زمان)
(گروه ×
شناختی هيجانی
راهبردهای منفی تنظيم
شناختی هيجانی

مجموع درجه میانگین
مجذورات آزادي مجذورات

F

سطح اندازه
معنیداري اثر

999/900

9

7/522 7/779 992/252 999/900

029/905

9

29/252 029/905

7/005 7/779

299/500

9

92/959 299/500

7/225 7/779

022/277

9

59/909 022/277

7/022 7/779

902/25 9/272 9092/92
59/55
2
909/02

229/79
0/99

7/779
7/779

7/97
7/27

227/09 9/022 929/97

927/20

7/779

7/50

990/02 9/207 092/20

279/50

7/779

7/55

205/70 9/272 902/99
975/90
2
299/99

95/99
5/99

7/779
7/779

7/09
7/20

92/59

99/09

7/779

7/07

909/99 9/207 959/50

59/75

7/779

7/00

9/022 229/29

با توجه به نتاي جدول شماره  2تحليل واريانسهای يکراهوه بوا سونجشهوای تکوراری
مربو به اثر زمانها (از پس آزمون تا پيگيری) در هر چهار متغير وابسته معنیدار اسوت .توأثير
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گروه بر نمرههای سوازگاری ( 9( =992/252 ،p>7/779و  ،)F )25بهزيسوتی مدرسوه (،p>7/779
 9( =29/252و  ،)F)25راهبردهای مثبت تنظيم شناختی هيجوانی ( 9( =92/959 ،p>7/779و )F)25
و راهبردهای منفی تنظيم شناختی هيجانی ( 9( =59/909 ،p>7/779و  )F)25معنیدار مویباشود.
بنابراين ب ين ميانگين نمره های سازگاری ،بهزيستی مدرسه ،راهبردهای مثبت و منفی تنظيم
شناختی هيجانی بين گروه آزمايشی و گروه گواه تفاوت معنی داری وجود دارد .به عالوه،
تأثير زمان بر نمرههای سازگاری ( 9( =229/79 ،p>7/779و  ،)F)25بهزيستی مدرسه (،p>7/779
 9( =0/99و  ،)F)25راهبردهای مثبت تنظيم شوناختی هيجوانی ( 9( =927/20 ،p>7/779و  )F)25و
راهبردهای منفی تنظيم شناختی هيجانی ( 9( =279/50 ،p>7/779و  )F)25معنیدار بود .در نتيجه
بين ميانگين نمرههای سازگاری ،بهزيستی مدرسه ،راهبردهای مثبوت و منفوی تنظويم شوناختی
هيجانی گروه آزمايشی در سه موقعيت پيشآزمون ،پسآزموون و پيگيوری تفواوت معنویداری
وجود دارد .همچنين اثر تعامل بين زمان و گروه برای نمرههای سازگاری (=95/99 ،p>7/779
( 9و  ،)F)25بهزيستی مدرسوه ( 9( =5/99 ،p>7/779و  ،)F)25راهبردهوای مثبوت تنظويم شوناختی
هيجانی ( 9( =99/09 ،p>7/779و  )F )25و راهبردهای منفی تنظيم شناختی هيجانی (،p>7/779
 9( =59/75و  )F )25معنیدار میباشد .بر اين اسواس تفواوت ميوانگين نمورههوای سوازگاری در
زمانهای مختلف با توجه به سطوح متغير گروه متفاوت است.
همانطور که در جدول شماره  2مشاهده میشود تأثير درونآزمودنیها (زمان) بر نمرههای
سازگاری صرفنظر از زمان اندازهگيری ،بين ميانگين نمرههای گروه آزمايشی در پسآزموون و
پيگيری تفاوت معنیداری وجود دارد .از آنجايی که اثر تعامل بوين عامول درونگروهوی زموان
اندازهگيری و عامل بينگروهی معنیدار بود ،اثر ساده بينگروهوی بوا توجوه بوه سوطوح عامول
درونگروهی با استفادها از تصحيح بنفرنی مورد بررسی قرار گرفت.
نتاي آزمون تعقيبی بنفرونی برای مقايسه ميانگينهوای تعوديليافتوه متغيرهوای وابسوته در
گروه آزمايشی و گروه گواه در جدول شماره  9نشان داده شده است.
همانطور که نتاي جدول شماره  9نشان میدهد بين ميانگين نمرههوای متغيرهوای وابسوته
سازگاری ،راهبردهای مثبت و منفی تنظيم شناختی هيجانی در مراله پيشآزمون-پوسآزموون،
پسآزمون-پيگيری تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)p≥7/779اما بين ميانگين نمرههوای متغيور
بهزيستی مدرسه در دو موقعيت پسآزمون-پيگيری تفاوتی وجود ندارد.
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جدول .9
نتاي آزمون بنفرونی برای مقايسه گروه آموزشی راهبردهای تنظيم شناختی هيجان و گروه گواه در
نمرههای پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری متغيرهای وابسته
متغیر

موقعیت

تفاوت میانگینها

آزمايشی
گواه
پيشآزمون -پسآزمون
پيشآزمون -پيگيری

9/72
9/959
0/099
9/999

7/929
7/920
7/029
7/270

پسآزمون -پيگيری
آزمايشی
گواه
بهزيستی مدرسه پيشآزمون -پسآزمون
پيشآزمون -پيگيری
پسآزمون -پيگيری
آزمايشی
گواه
راهبردهای مثبت پيشآزمون -پسآزمون
پيشآزمون -پيگيری
پسآزمون -پيگيری
آزمايشی
گواه
راهبردهای منفی پيشآزمون -پسآزمون
پيشآزمون -پيگيری
پسآزمون -پيگيری

9/077
-2/927
-9/097
-9/977
-2/090
7/999
-9/909
-9/290
-9/077
-0/977
-7/977
2/779
0/759
0/290
2/299
7/990

7/252
7/929
7/959
9/790
7/502
7/097
7/997
7/509
7/259
7/900
7/959
7/592
7/090
7/292
7/909
7/922

سازگاری

انحراف استاندارد سطح معنیداري
≥7/779
≥7/779
≥7/779
≥7/779
≥7/779
≥7/772
≥7/779
7/909
≥7/779
≥7/779
≥7/779
≥7/779
≥7/779
≥7/779
≥7/779
≥7/779

بحث و نتیجهگیري
پژوهش اارر با هدف تعيين تأثير آموزش راهبردهای تنظيم شناختی هيجان بر سازگاری،
بهزيستی مدرسه ،تنظيم هيجان شناختی دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان دوره اول
متوسطه شهر اهواز انجام شد .نتاي پژوهش اارر نشان داد که آموزش راهبردهای تنظيم
شناختی هيجان میتواند بهطور معنیداری سازگاری دانشآموزان دوره اول متوسطه را افزايش
دهد .در پايان جلسات نيز به آنها آموزش داده شد که چگونه مربی خود باشند ،به تمرينات
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مربوطه در زمينه مشکالت رفتاری و روانشناختی ااتمالی ادامه داده و با تمرين مکرر اين
تکنيکها را به ديگر اوزههای زندگی تعميم دهند .يافتههای اين پژوهش تا ادی با نتاي
Golpour et al. (2014); Ruiz-Aranda et al. (2012); Sadri Damirchi and Esmaili
) Ghazivaloii (2016و ) Sobhi-Gharamaleki et al. (2015همخوانی دارد .تنظيم هيجانی

روشی است که فرد توسط آن ،ثبات عاطفی پيدا میکند .ناتوانی در بروز به موقع مهارتهای
هيجانی میتواند سالمت فکری ،جسمانی و روانی فرد را تهديد کند و سازگاری آنان را در
تعامل با ديگران ،بهويژه در مهارتهای يادگيری و اجتماعی به چالش بکشد (

Szczygie,

 .)Buczny & Bazinska, 2012دانشآموزان استعدادهای درخشان به دليل توانايی شناختی باال،
خود را کمتر در موقعيتهای اجتماعی زندگی درگير میکنند .آموزش راهبردهای تنظيم
شناختی هيجان به آنان باعث شد که از وجود هيجانهای منفی و تأثير منفی آنها بر خويش
آگاهی پيدا کنند و بازارزيابی هيجانها در موقعيتهای مختلف نسبت به سالم نگهداشتن
زندگی هيجانی خويش تالش کنند و از اين طريق ميزان مشکالت جسمانی ،روانی و بهطور
خاص سازگاری خويش را کاهش دهند و در نتيجه روابط بهتری با ديگران داشته باشند .به
عالوه ،آموزش مهارتهای هيجان موجب میشود دانشآموزان بتوانند راهبردها و مهارتهای
اجتماعی را در تمام محيطها و موقعيتهای زندگی تمرين کرده و به کار برند .همچنين قواعد
اجتماعی گروه همساالن را به خوبی ياد بگيرند ،متناسب با توانايی شناختی آنها خود را
انطباق دهند و روابط قوی و مستحکمی با اعضای خانواده و اجتماع برقرار کنند و به ااتمال
زياد ،سطح بااليی از سازگاری را از خود بروز دهند.
از سوی ديگر نتاي پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای تنظيم شناختی هيجوان باعوث
بهبود بهزيستی مدرسه دانشآموزان شد .اين نتاي با يافتههوای (et al. )2012

،Ruiz-Aranda

) Ornaghi et al. )2014(, Sobhi-Gharamaleki et al. (2015و (Verzeletti et al. )2016

همخوانی دارد .افراد دارای سطح بهزيستی مدرسه باال ،برای اول مسوايل تحصويلی پافشواری
بيشتری میکنند و در برابر بازخوردهای نامطلوبی کوه از محويط اطرافشوان دريافوت مویکننود،
استقامت بيشتری دارند .در نتيجه میتوانند سطوح باالتری از هيجانهوای مثبوت را بوروز دهنود
( .)Khosravani, 2005به عالوه ،بهزيستی مدرسه جزء بعد اجتماعی و هيجانی انسوان اسوت و

تأثیر آموزش راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان بر سازگاري ،بهزیستی مدرسه و تنظیم هیجان در ...

912

از منابعی چون تجربه هيجانهای مثبت ،خشنودی ،سالمت ،خودشوکوفايی ،روابوط اجتمواعی و
ررايت از زندگی نشأت میگيرد ( .)Fielder & Bless, 2001بر اين اساس آموزش راهبردهای
تنظيم شناختی هيجان ،بهزيستی مدرسه را افزايش میدهد ،چرا که افراد میآموزند کوه چگونوه
به خود و ديگران همدلی و همدردی کنند و در نتيجه اين همدلی و آگاهی لحظوهای در زموان
اال با نگرش بدون قضاوت و پيشداوری باورها و تجارب افراد را اصالح میکنود و نگورش
آنها نسبت به خود و توانايیهايشان را تغيير میدهد و اين امر بهزيستی اجتماعی آنها ارتقواء
میيابد.
نتاي پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای تنظويم شوناختی هيجوان منجور بوه افوزايش
راهبردهای مثبت تنظيم شوناختی هيجوان و کواهش راهبردهوای منفوی تنظویشوناختی هيجوان
مویگوردد .ايون نتواي

بوا مطالعوات ()2015( ،Verzeletti et al. )2016( ،Ornaghi et al. )2014

)2014( ،Denault and Dery )2014( ،Dokaneheei, and Ghaemmagham

Alfonso,

 Caracuel, Delgado-Pastor and Verdejo-Garciaو (Sadri Damirchi and Esmaili )2016

 Ghazivaloiiهمخوانی دارد .دانشآموزان کوه از راهبردهوای منفوی تنظويم شوناختی هيجوانی
(فاجعهپنداری ،سرزنش خود به خواطر شکسوت تحصويلی و مقصورسوازی معلموين و محويط
آموزشی يا همکالسیها) استفاده می کنند بوه خواطر کلنجوار رفوتن دائموی بوا خوود در موورد
اختاللشان ا لب دچار پريشانی روانشناختی هسوتند و در موقعيوتهوای مختلوف زنودگی بوه
ااتمال زياد نمیتواند از هيجانهای خود بهصورت مفيد استفاده نمايند .آموزش تنظويم هيجوان
در واقع يک نوع هدفمندی به زندگی آنها میدهد و باعث میشود کوه هدفمنودی را فقوط در
توانايی تحصيلی نپندارند و در زندگی هدفهای ديگری را هم در نظر بگيرند .از اين گذشوته،
تنظيم هيجان باعث کاهش ااساسات منفی و افزايش ااساسات مثبت و رفتار سازگارانه افوراد
میشود ( .)Yoo, Matsumoto & LeRoux, 2006از سووی ديگور آمووزش راهبردهوای تنظويم
شناختی هيجان به افراد کمک میکنند تا انعطوافپوذير باشوند و ايون مورووع در زمينوه توانوا
ساختن آنها برای ساختن منابع روانی و همچنين مقابله مرثر با تعارضهای زنودگی تحصويلی
رروری اسوت ( .)Spindler, Denollet, Kruse, & Pederson, 2009بنوابراين آمووزش تنظويم
هيجان در دانشآموزان باعث میشود که آنان با استفاده درست از هيجانها ،آگاهی از هيجانها و
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پذيرش آنها و ابراز هيجانها مخصوصاً هيجانهای مثبت در موقعيوتهوای زنودگی ،ااساسوات
منفی خويش را کاهش دهند .لذا دور از انتظار نيست که با آموزش راهبردهای تنظيم شوناختی
هيجان بتوان سطح راهبردهای منفی را کاهش دهد .چون اساساً در اين رويکرد سعی مویشوود
راهبردهای هيجانی مثبت جايگزين و تعديلکننده راهبردهای هيجانی منفی شوند.
( Goleman )2002معتقد اسوت آمووزش راهبردهوای هيجوانی -اجتمواعی مجموعوهای از
مهارتهای گوناگون است که از طريق آموزش و تمرين در هر سنی قابل يوادگيری و افوزايش
است .بهطورکلی می توان نتيجه گرفت که به کارگيری و آمووزش راهبردهوای تنظويم شوناختی
هيجان موجب ارتقای سازگاری  ،افزايش بهزيستی مدرسه و مديريت هيجانی در دانشآمووزان
میشود .به دليل اهميت مهارتهای تنظيم هيجان ،افزايش اين مهارت میتواند يکی از اهوداف
مهم برنامههای آموزش مدارس تلقی گردد و بايستی با انواع ديگر يادگيری آموزشی مخصوصاً
برای دانش آموزان استعدادهای درخشان که با ترکيب آمووزش موديريت هيجوانی بوا محتووای
درسی میتوان يک اثر وابسته به خلوق مثبوت را در آنهوا ايجواد کورد .بنوابراين پورورش ايون
مهارتها در اين دانشآموزان میتواند رشد بهينه آنها را در تموامی ابعواد شوناختی ،هيجوانی،
اجتماعی و تحصيلی و بهبود شرايط يادگيری تضمين نمايد.
از جمله محدوديت های اين پژوهش میتوان به محدود بودن جامعه آماری به دانشآموزان
پسر دبيرستانی اشاره نمود که امکان تعميم اين پوژوهش را بوه سواير دانوشآمووزان در کشوور
محدود میکند .از اين رو پيشنهاد میشود تأثير اين شيوه درموانی روی سواير افوراد جامعوه بوا
سنين مختلف و جنسيت مونوث نيوز انجوام گيورد .همچنين میتوان از اين روش درمانی در
سنين نوجوانی جهت ارتقاء سطح مهارتهای اجتماعی و اتی ايجاد تغييرات در روند تحصيلی
استفاده کرد .بوووه عوووالوه ،جهت افزايش اثربخشی ،درمان مربوطه روی افراد به صورت انفرادی
صورت گيرد.
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