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یاضیریلیتحصجانیهویجانیهمیتنظبرفراشناخت،بریمبتنآموزشیاثربخش
دوممتوسطهدورهآموزاندانش

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنـی بـر فراشـناخت، بـر تنظـیم      : دفه
: روشدر دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران بـود. هیجانی و هیجان تحصیلی ریاضی

جامعه آماري پژوهش شامل کلیه ي دانش آموزان مقطع دبیرسـتان شـهر تهـران در سـال     
دانش آموز به شیوه ي نمونه گیري تصادفی 30آنها بودند که از میان 1392-93یلیتحص

پـس  -خوشه اي چندمرحله اي انتخاب و با طرح پژوهش آزمایشی، از نوع پیش آزمـون 
دانـش آمـوز در   15(آزمون با گروه کنترل در گروه هاي آزمایش و کنترل گمارده شـدند 

نـی بـر   مداخالت مربوط به آمـوزش مبت . دانش آموز در گروه کنترل)15و گروه آزمایش 
جلسه در هفته بر روي دانش دقیقه اي طی دو45جلسه آموزشی 10فراشناخت به مدت 

ابزارهـاي مـورد اسـتفاده، پرسـش نامـه هـاي تنظـیم        آموزان گروه آزمایش انجام گرفت.
ریاضــیات (پکـرون، گــاتز و  –) و هیجانــات پیشـرفت  2003هیجـانی (گــروس و جـان،  

يریچنـدمتغ ده با روش آماري تحلیل کواریانس ) بود. داده هاي به دست آم2005فرتزل،
)MANCOVA( نتـایج پـژوهش حـاکی از    : هـا . یافتهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت

نتایج آزمون تـک متغیـره نیـز حـاکی از وجـود تفـاوت       . تفاوت معنادار بین گروه ها بود
اختیار افـراد قـرار   راهبردهایی که فراشناخت در : گیرينتیجهبود. معنادار در هر دو متغیر

دهد، دانشی است نظارتی، برنامه ریزي و کنترلی. لذا این راهبردهاي فراشناخت سبب می
می گردد تا هیجان فراخوانده شده بر اثر محرکات محیطی تحت نظر این فرایندها و ابعاد 
قرار گرفته و این هیجانات به هنگام تظاهر بیرونی، شـکل مـدیریت شـده و سـازماندهی     

تري را به خود گیرند.شده 
.تنطیم هیجانی، هیجان تحصیلی، ریاضیفراشناخت،:هاکلیدواژه

The Effectiveness of Meta-Cognitive Training on Emotional Regulation and
Academic Emotion in Mathematics among Second-Grade High School Students

Introduction: The purpose of the present study was to examine the effectiveness of meta-
cognition based education on emotional regulation and mathematical and educational
emotion among junior high school students in Tehran. Methods: The statistical
population comprised all high school students in Tehran in the academic year of 2013
among whom 30 students were selected through multi-step clustered random sampling
method. Participants were assigned to either test or control groups following the pretest-
post test experimental design (15 students were assigned to test group and 15 to the
control group). The test group received interventions related to meta-cognition based
education for 10 sessions of 45 minutes in a two-week period of time. The applied tools
were emotional regulation questionnaires and progress-math emotions. The obtained data
were analyzed using the multi-variable covariance analysis (MANCOVA). Results:
Findings demonstrated a significant difference between groups. Similarly, results from the
single variable research showed a meaningful difference between the two variables.
Conclusion: The strategies emerged from meta-cognitive trainings largely focus on
knowledge of observing, planning and controlling. As such, meta-cognitive strategies
would be expected to assist a more favorable observation on evoked emotions within a
defined context and lead to their appropriate organization and management.

Keywords: Meta-cognition, Emotional regulation, Educational emotion, Mathematics.
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مقدمه
یکی از موضوعاتی که در طی دو دهه گذشته توجهات تجربی 
و نظري فراوانی را به خود جلب کرده است، بحـث هیجانـات   
است. این عالقه و توجه تا حدي می توانـد بـه دلیـل نقشـی     

فردي) (یرونیبباشد که هیجان و تنظیم هیجان در رفتارهاي 
مـدل هـاي   ) در راسـتاي  1همکـاران ( و ایفا می کند. پکرون

فرایند/مولفه از هیجان، هیجان ها را به عنوان مجموعه اي از 
فرایندهاي روانی بهم مرتبط می دانند که شامل مولفـه هـاي   

، فیزیولوژیکی و انگیزشی می باشـد. امـروزه   یشناختعاطفی،
روان شناسـان تربیتـی معتقدنـد کــه دانـش آمـوزان در طــی      

ت هاي شناختی آموزش رسمی نه تنها به کسب دانش و مهار
نایل می شوند، بلکه هیجانات خوشایند و ناخوشایند مرتبط بـا  
یادگیري و پیشرفت را رشد می دهند، اما علـی رغـم حضـور    
همیشگی و همه جانبه هیجانات در کالس، تحقیـق بـر روي   
هیجانات در بافت هاي آموزشی به آرامی و به تدریج در حـال  

به وسیله ي محققان ظهور است و به ویژه هیجانات خوشایند
) 2(و همکـاران تعلیم و تربیتی نادیده گرفته شده است. شوتز

تاکید می کنند که آموزش یک فرایند گرانبار هیجـانی بـراي   
بنابراین ایـن ایـده کـه    ؛ دانش آموزان، معلمان و والدین است

عوامل اجتماعی و هیجانی نقش مهمی در موفقیت تحصـیلی  
، مورد توجه قرار گرفتـه اسـت. بـا    دانش آموزان ایفا می کنند

توجه به ایـن نکتـه کـه کـالس درس مکـان تجربـه هـاي        
هیجانی چندگانـه شـامل هیجانـات مربـوط بـه موفقیـت یـا        
شکست تحصیلی، پذیرش یا عدم پذیرش بوسیله همساالن و 
نظایر آن است، سبب توجه خاص محققان تربیتی بـه عناصـر   

عرفـی سـازه ي   هیجانی کالس شده است. همین توجه بـه م 
سال هـاي اخیـر   در1هیجانات پیشرفت و هیجانات تحصیلی

ــت (  ــده اس ــر ش ــیلی،  3-5منج ــات تحص ــور از هیجان ). منظ
هیجاناتی است که بطور مسـتقیم در پیونـد بـا فعالیـت هـاي      
پیشرفت یا پیامدهاي پیشرفت هستند. هیجانات تحصیلی هم 
هیجانات مرتبط با پیامدهاي موفقیت یـا شکسـت در فعالیـت    

گیـرد و  هاي پیشرفت مثل غرور، اضطراب یا شرم را دربرمی
هم هیجانات مرتبط با فعالیت، مثل لذت از یادگیري، خستگی 

شـود  و خشم از الزامات تکلیف را شامل مـی  در طی آموزش
). در واقع هیجانات و تنظیم هیجانی از ارزیابی هاي مرتبط 6(

با اهداف، استانداردها و ادراکات فرد ناشی مـی شـوند و ایـن    
حیطـی اي کـه فـرد بـا     ارزیابی ها در طی تبادالت فـردي/ م 

). از ایـن رو  7(ردیـ گجهان بیرونی برقرار می کند، شکل می 
از منـابع  اسـتفاده .1پیامدهاي هیجان تحصـیلی عبارتنـد از:   

ــادگیري،عالقــه.2شــناختی  ــه ی از اســتفاده.3و انگیــزش ب
یـادگیري خـودتنظیم شـده یـا تنظـیم      (يریادگیراهبردهاي 

ذعان داشت کـه هیجانـات   بیرونی و پیشرفت تحصیلی). باید ا
تحصیلی ناحیه کشف نشده بزرگی در تحقیـق روان شـناختی   

). به استثناي تحقیق در مورد اضـطراب امتحـان کـه    8است (
توسط زیدنر انجام شده و تحقیـق  1970بطور وسیعی از سال 

یلیتحصمحور در موقعیت هاي در زمینه ي هیجانات اسناد/
ي تجارب هیجانی دانش )، فقدان تحقیق تجربی در حیطه 9(

تحقیقـات در حـوزه   ).10اسـت ( آموزان بطور کامل مشـهود  
ارتباط متغیرهاي آموزشگاهی و هیجان ها و تنظـیم هیجـانی   
دانش آموزان نشان داه شده که: دانش آمـوزانی کـه معلمـان    
ریاضی را بصورت عاطفی حمایت کننده درك می کنند، لذت 

رابطه حمایـت عـاطفی   تحصیلی بیشتري تجربه می کنند؛ لذا 
معلم با لذت تحصیلی مثبت و معنادار و با ناامیـدي تحصـیلی   

). عالوه بر هیجان هـاي تحصـیلی،   11است (منفی و معنادار 
توانایی دانش آموزان در تنظـیم هیجـانی نقـش خطیـري در     
موفقیت هاي تحصیلی آنـان ایفـا مـی کنـد. ایـن سـازه بـه        

می کند، اشـاره دارد  فرایندهایی که حاالت هیجانی را کنترل
و عبارت است از فرایند کنتـرل حـاالت هیجـانی بـه وسـیله      
تعدیل شدت و زمان تجارب هیجانی، لذا این تنظـیم ممکـن   

). 12باشـد ( یـا حفـظ هیجـان    دیتشـد است شامل سـرکوب، 
تنظیم هیجان فرایندي است که بر اساس آن افراد تشـخیص  

ه بـر آن، ایـن   می دهند چه هیجان هایی را بروز دهند. عـالو 
). تنظــیم 13دارنـد ( هیجانـات را چگونـه و چـه زمــانی ابـراز     

هیجان ممکن است براي به راه انداختن، افزایش دادن، حفظ 
کردن یا کاهش دادن هیجان هاي مثبت و منفی در پاسخ به 
اتفاقات محیطی، نقش ایفاکند؛ زیرا فرایندهاي فیزیولـوژیکی،  

).14(ر می دهدرفتاري و تجربی را تحت تاثیر قرا
درواقع تنظیم هیجانی هم شامل فراینـدهاي پـایین بـه بـاال     

نییپـا (ادراکی) مانند ارزیابی و هم شامل فرایندهاي بـاال بـه   
باشـد  شناختی) مانند حافظه فعال و کنترل ارادي توجه مـی  (
). لذا تنظیم هیجانی را می تـوان بـه عنـوان فراینـدهاي     15(

فیزیولوژیکی، رفتاري و شناختی تعریف کرد کـه افـراد را بـه    
ـ نماتنظیم تجربه و بیان هیجان ها قادر مـی   ). تنظـیم  16(دی

هیجانی یک فرایند محوري براي همه جنبـه هـاي عملکـرد    
که افراد بـا تجـارب   انسان است و نقش حیاتی در شیوه هایی

استرس زا مقابله می کنند و شادي را تجربه مـی کننـد، ایفـا    
می کند. تنظـیم هیجـانی داللـت هـاي بـالینی مهمـی دارد،       

هایی که افراد هیجان هایشان را مدیریت کنند، عملکرد روش
و مشـکالت  1روان شناختی اشان را (مثل مشـکالت بیرونـی  

) متاثر می سازند. نظریه هاي جدید در قلمرو هیجـان،  2درونی

1. Academic emotions
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بر نقش مثبت و انطباقی هیجان تأکید دارند و نشان می دهند 
که هیجـان مـی توانـد نقـش سـازنده اي در حـل مسـئله و        
پردازش اطالعات، فرایند تصمیم گیـري، افـزایش یـادگیري    
داشــته باشــد کــه بیــانگر نقــش مهــم ایــن متغیــر در حــوزه 

).17است (تحصیلی هايمهارت
یکــی از رویکردهــاي تاثیرگــذار در حــوزه تنظــیم هیجــان و 

ــه ایــن صــورت کــه   رویکــرد هیجــان، فراشــناخت اســت، ب
فراشناختی، راهبردهایی را به افراد می دهـد تـا خـودش را از    
مکانیزم هایی که موجب قفل شدن در پـردازش بـه صـورت    

نه مـی شـود،   نگرانی، نظارت بر تهدید و خودکنترلی ناسازگارا
رها کند و با آموزش پردازش انعطاف پـذیر هیجـانی طـرح و    
برنامه اي را در آینده براي راهنمایی تفکر و رفتار در مواجهـه  

). درمـان فراشـناختی   18کنـد ( با تهدید و آسیب پـی ریـزي   
رویکرد نوینی است که در سال هاي اخیر مطرح شده است و 

تن سـاختار مـنظم،   به دلیل ویژگی هاي خاص خود نظیر داش
تعداد جلسات درمانی محدود، تأکید بر فرایند شناخت به جاي 
محتواي آن، طراحی فنون خاص نظیر هوشیاري فراگیـر بـی   
طرفانه و فنون آموزش توجـه و ارایـه مـدل هـاي ویـژه هـر       
اختالل و ارزشیابی تجربی آنهـا، بـا اسـتقبال گسـترده اي در     

).19است (سطح جهان مواجه گشته 
، هرگونـه دانـش یـا فعالیـت شـناختی اسـت کـه        3شناختفرا

موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت است و به دو بعد دانـش  
تقسـیم مـی شـود. دانـش     5و تجربه فراشـناختی 4فراشناختی

خـود، تکلیـف و   «يتی شامل سه طبقه دانش درباره فراشناخ
دانــش فراشــناختی و آگــاهی اســت.» راهبردهــاي شــناختی

فراشناختی از یکدیگر متفاوتند. دانش فراشـناختی بـه دانـش    
واضح و آشکار شخص درباره قوت ها و ضعف هاي شـناختی  
گفته می شود. در حالیکه آگاهی فراشناختی بـه احساسـات و   

اطالعاتی که از نظارت فراشناخت ). 20دارد (تجارب ما اشاره 
ورت احساسـات ذهنـی تجربـه    منشعب می شوند اغلب به ص

شوند که می توانند بر رفتار تاثیرگذار باشند. این تاثیر قبل می
از اینکه در رفتار نمایان شوند در پردازش ذهنی تاثیر خـود را  
اعمال می نمایند. علت این امر این می باشد کـه فراشـناخت   

اسـت  ناظر بر شناخت، شیوه پـردازش و سـازماندهی فکـري    
مهارت هاي فراشناخت مـی توانـد منجـر بـه     ). نقص در 21(

احساس شکست، یاس و افسردگی تحصیلی شود کـه بیـانگر   
ــروز    ــه ب ــر ب ــه منج ــیلی اســت ک اشــکال در هیجــان تحص

).22شود (هاي منفی در فرد هیجان
هاي باوجود اینکه جستجوهاي پژوهشگران نشان داد که یافته

ه موضوع پژوهشی انجام شده تاکنون هیچ اشاره اي مستقیم ب
پژوهش ندارند اما با توجه به تعاریف ارائه شده و یافتـه هـاي   

پژوهشی می توان استنباط نمود که هر دو مهارت فراشـناخت  
و هیجان از مهارت هاي اساسی در حوزه تحصیلی هستند که 
نقص در آنان می تواند اشـکالی جـدي را در پیشـبرد اهـداف     

) دو نوع اضطراب 23(نمنیوتحصیلی ایجاد نماید. بطور مثال 
امتحان را تشخیص می دهد که در هر دو نوع اضطراب نبـود  
و یا نقص در مهارت هاي فراشناخت نقش مهمی را ایفا مـی  

) نشان داد که تنظیم هیجانی رابطه مثبت 24(نیدیکاپاکند و 
معناداري با اضطراب امتحان دارد.

کـه  با توجه به دو بعد اساسی در حـوزه فراشـناخت و نقشـی    
تواند بر هیجان و تنظیم هیجان دانش آموزان داشته باشدمی

و عدم پژوهشی در ایران که بـه بررسـی اثربخشـی رویکـرد     
فراشناخت بر این حوزه پرداخته باشد، پژوهش حاضر با هدف 
بررسی میـزان اثربخشـی فراشـناخت بـر تنظـیم هیجـانی و       
هیجان تحصیلی ریاضـی اسـت بنـابراین هـدف از پـژوهش      

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بـر فراشـناخت بـر تنظـیم     حاضر
هیجانی و هیجـان تحصـیلی ریاضـی دانـش آمـوزان مقطـع       

دبیرستان در شهر تهران می باشد.

روش
پژوهش حاضر یک طـرح آزمایشـی پـیش    طرح پژوهش: 

پس آزمون با گروه کنترل (کالسیک) بود کـه در آن  -آزمون
فراشناخت و یـک  یک گروه آزمایش به نام آموزش مبتنی بر

گروه کنترل استفاده گردید. متغیر مستقل آموزش مبتنـی بـر   
فراشـناخت و متغیرهـاي وابســته تنظـیم هیجـانی و هیجــان     
تحصیلی ریاضی بود. هم چنـین پـژوهش داراي یـک گـروه     

.) بودکنترل (که هیچ مداخله اي دریافت نکرد
جامعه آماري، حجم نمونـه و روش نمونـه گیـري:    
جامعه آماري شامل کلیه ي دانش آموزان مقطع دبیرستان در 

دانـش  50می باشند،1392-93یلیتحصشهر تهران در سال 
آموز از میان جامعه ي آماري بصورت نمونه گیـري تصـادفی   

انتخاب و سپس به همین شـیوه در  خوشه اي چند مرحله اي
دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. بدین صورت که ابتدا 
با مراجعه به آموزش و پـرورش شـهر تهـران از بـین نـواحی      
آموزش و پرورش این شهر، چهار ناحیه آموزشی بـه صـورت   

بـا مراجعـه بـه چهـار ناحیـه ي      تصادفی انتخاب شد. سـپس  
دبیرستان بصورت تصادفی از بـین چهـار ناحیـه    12انتخابی، 

1. Externalizing problems
2. Internalizing problems
3. Metacognition
4. Meta cognitive knowledge
5. Meta cognitive experience
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3انتخاب و از بین مـدارس دبیرسـتانی هـر ناحیـه آموزشـی،      
دبیرستان 12کالس به صورت تصادفی انتخاب گردید (جمعاً

36کالس). روش ورود یـا خـروج دانـش آمـوزان ایـن      36و 
نترل و گمارش تصادفی بـه  کالس به گروه هاي آزمایش و ک

گروه ها در قسمت شیوه ي انجام پژوهش تشریح می شود.
با مراجعه به : روش جمع آوري داده ها و ابزارهاي آن

مدارس انتخاب شده از آموزگاران تقاضا گردید، دانش آموزانی 
که در موارد هیجان زا قادر به کنترل هیجاناتشان نبـوده و در  

50درس ریاضی نیز ضعیف می باشند، معرفی نمایند. سـپس  
دانش آموز که با پرسشنامه هاي تنظیم هیجـانی و هیجانـات   

یاز جهت ورود بـه پـژوهش را   پیشرفت ریاضیات امتیاز مورد ن
کسب نمودند، انتخاب شدند. بنابراین مالك هاي ورود، ضعف 
در تنظیم هیجانی و هیجان پیشرفت ریاضی براساس نمـرات  
پرسشنامه هاي اجرا شده و اینکه تحـت هـیچ گونـه مداخلـه     

نفر 30درمانی جهت بهبود مشکالت فوق نباشند، بود. سپس 
گـروه  2تصادفی انتخاب و در از این دانش آموزان به صورت

دانش آموز در 15نفري به صورت تصادفی گمارده شدند (15
گروه آزمایش که مداخالت مبتنی بـر فراشـناخت را دریافـت    

دانش آموز در گروه کنترل که آموزش مبتنی بـر  15کردند و 
فراشناخت را دریافت نکردند). گروه آزمایشی مداخله آموزشی 

10) را طی 21،25فراشناخت (نی بر اثر مربوط به آموزش مبت
ــه اي، 45جلســه آموزشــی  ــه توســط  2دقیق جلســه در هفت

پژوهشگر دریافت نمودند. در حالیکه گروه کنترل هـیچ گونـه   
مداخله اي را دریافت نکردند. آموزش گروه آزمایش پنج هفته 
به طول انجامید. گروه آزمایش، متغیر مستقل (آموزش مبتنی 

خت) را مطابق با برنامه آموزشی پیش بینی شـده  بر اثر فراشنا
دریافت نمودند، این در حالی بود که افراد گروه کنتـرل هـیچ   

گونه مداخله اي را دریافت نکردند.
در این پژوهش، به منظور جمع آوري داده ها از ابزارهاي ذیل 

استفاده شده است.
بـه منظـور بررسـی متغیـر     پرسشنامه تنظیم هیجـانی:  

ــیم ه ــانی تنظ ــیم هیج ــنامه تنظ ــانی، از پرسش )ERQ(1یج
استفاده شد. این پرسشنامه بوسیله گروس و جان بـه منظـور   
اندازه گیري راهبردهاي تنظیم هیجانی تهیه شـده و مشـتمل   

پس آزمون با گروه کنترل–دیاگرام پیش آزمون -1جدول 
مداخالت روان شناختیپس آزمونمتغیر مستقلپیش آزمونگزینش آزمودنی هاگروه

آموزش مبتنی بر فراشناختRT1X1T2آزمایش
کنترلRT1-T2کنترل

شرح جلسات آموزشی فراشناخت
شرح جلسهجلسه

آمـوزان توضـیح   آزمون و تشریح کاربرد و اهمیت به کار بستن آن و آموزش راهبردهاي فراشناختی و بـراي دانـش  اجراي پیشجلسه اول
منفی از روشهاي معینی کمک بگیرند می توانند در زمینـه هـاي اجتمـاعی،    داده شد که چنانچه هنگام بروز هیجانات مثبت و 

تحصیلی و هیجانی عملکرد بهتري داشته باشند. بنابراین براي اینکه بتوانند به ایـن شـرایط دسـت یابنـد، بایـد چنـدین گـام        
بردارند.

جلسه دوم و 
سوم

ا یک موضوع و یا محیط را در ذهن خود متصـور شـوند. گـام    آموزان: گام اول: یک هیجان شدید مرتبط بارائه گامها به دانش
دوم: هیجان مورد نظر را تفسیر کنند (تفسیر کردن) گام سوم: شیوه هاي برخورد با آن هیجان را در ذهـن خـود ترسـیم کننـد     

وقعیـت بپردازنـد و   سازي) گام چهارم: فکر کنند که به چه شیوه هایی می توانند به ابراز آن هیجان در آن محیط و یا م(مجسم
سازي) گام پنجم: بهترین شیوه بروز هیجـان را حـدس بزننـد و آن را    به بیانی دیگر اقدام به تنظیم بروز هیجان نمایند (زمینه

انتخاب کنند.گام ششم: به دقت موارد را مورد بازبینی قرار دهند.
جلسه چهارم و 

پنجم
یده شد و از آنها خواسته شد که از طریق کـارت راهنمـا، گامهـاي ارائـه     آموزان هیجان هاي مختلفی به تصویر کشبراي دانش

شده را انجام دهند.
جلسه ششم و 

هفتم
آموزان خواسته شد تا موارد ارائه شده را با صداي بلند تکرار کننـد و بـا اسـتفاده از    خود راهنمایی آشکار: در این مرحله از دانش

آموخته شده نسبت به تنظیم هیجان خود اقدام نمایند، با این تفاوت که در این مرحلـه در  کارت راهنما و به کارگیري گامهاي 
صورت نیاز تنها به ارائه سرنخهاي جزئی کالمی اکتفا شد.

جلسه هشتم و 
نهم

خود راهنمایی کاهنده: هدف، این مرحله درونی کردن شیوه هاي برخورد با هیجانه هاي شدید و تنظـیم هیجـان هـاي پدیـد     
اند را در درون خود تمـرین کننـد.   آموزان شرح داده شد که از این به بعد روشی را که یاد گرفتهآمده است. لذا ابتدا براي دانش

براي این منظور ابتدا یک موقعیت هیجان زا به عنوان الگو ارائه و شیوه هاي تنظیم و بروز هیجانی بـا اسـتفاده از گـام هـاي     
آموزان خواسته شد که آنها نیز همانگونه عمل نمایند.از دانشارائه شده پیشنهاد شد. سپس

تکرار آموزشهاي جلسات قبل با این تفاوت که به آنها توصیه شد که کمتر به کارت راهنما نگاه کنند. اجراي پس آزمون.جلسه دهم

1. Emotion Regulation Questionnaire
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ـ گو6(1بر دو زیر مقیـاس ارزیـابی مجـدد    4(2) و فرونشـانی هی
) می باشد که مقیاس اول متمرکز بر پیش آیند و مقیاس هیگو

متمرکز بر پاسخ دسته بندي می شـوند. گـروس و جـان،    دوم 
روایی همگراي این پرسشنامه را با بررسی ارتباط آن با چهـار  
سازه موفقیت تنظیم هیجانی ادراك شده، سـبک مقابلـه اي،   

مورد بررسی قرار دادند. 3مدیریت خلق و غیرقابل اعتماد بودن
ا ابعاد پـنج  همچنین روایی واگراي آن را با بررسی ارتباط آن ب

عامل بـزرگ شخصـیت، کنتـرل تکانـه، توانـایی شـناختی و       
مطلوبیت اجتماعی بررسی کردند. به عالوه این مقیاس داراي 

مـی باشـد کـه    69/0ییبازآزمـا و پایایی 73/0پایایی درونی 
ریـ خنشان دهنده ي پایایی قابل قبول آن اسـت. حسـینی و   

سـانی درونـی   ) نیز به منظور بررسـی پایـایی از روش هم  26(
استفاده کردنـد. میـزان ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي ایـن        

محاسبه گردید که بیانگر پایایی مطلوب این 70/0پرسشنامه 
مقیاس می باشد. در ایـن بررسـی، روایـی ایـن پرسشـنامه از      
طریق بررسی ضرایب همبستگی نمره هر گویه با نمـره کـل   

هر گویه با مقیاس مورد تحلیل قرار گرفت. همبستگی نمرات 
محاسـبه شـد کـه کلیـه     68/0تا 51/0نمره کل مقیاس بین 

معنادار بودند. در پژوهش حاضر، تنها 000/0ضرایب در سطح 
از زیر مقیاس ارزیابی مجـدد پرسشـنامه ي تنظـیم هیجـانی     

استفاده گردید.
به منظور ریاضیات: –پرسشنامه هیجانات پیشرفت 

پرسشـنامه هیجانـات   سنجش هیجانات تحصیلی ریاضـی، از  
ــیات  ــرفت ریاض ــن   )AEQ-M(4پیش ــد. ای ــتفاده گردی اس

پرسشنامه یک ابزار خودگزارشـی لیکرتـی چـنج درجـه اي و     
چندبعدي است که بـراي انـدازه گیـري هیجانـات پیشـرفت      
تجربه شده در ریاضـیات تهیـه شـده اسـت. ایـن پرسشـنامه       

و ) بر مبناي یک برنامه کیفـی  27همکاران (و بوسیله پکرون
کمی تحقیقات گسترده اي در زمینه ارزیابی هیجانات تجربـه  
شــده در حــوزه هــاي مختلــف تحصــیلی تهیــه شــده اســت. 
پرسشنامه هیجانات پیشرفت، تجربـه هـاي هیجـانی دانـش     

ـ آموزان را در سه بخش مرتبط با کـالس، مـرتبط بـا     ریادگی
خواندن و انجام تکالیف) و مرتبط بـا امتحـان مـورد ارزیـابی     (

می دهد و در هر بخش، به اندازه گیري هیجانات تجربه قرار 
شده در قبل، در طی و بعد از موقعیت مورد نظر مـی پـردازد.   
شـواهد روایـی و پایـایی ایـن پرسشـنامه، بوسـیله پکــرون و       

)، مــورد بررســی و تاییــد قــرار گرفتــه اســت.  27همکــاران (
همچنین آنان روایی این پرسشنامه را بوسیله روایی همگـرا و 

واگرا با استفاده از نمرات پرسشنامه هاي پیشرفت تحصـیلی،  
انتظــارات پیشــرفت والــدین، اســناد توانــایی و تــالش بــراي 
موفقیت و شکست تایید مـی نماینـد. آنهـا همچنـین شـواهد      

خوبی براي روایی سازه با استفاده از تحلیل عوامل مرتبه اول 
یه می نمایند. این و مرتبه دوم با استفاده از نرم افزار لیزرل ارا

محققان پایایی پرسشنامه را نیـز بـا اسـتفاده از روش آلفـاي     
92/0تـا  84/0کرونباخ بررسی نموده و ضـرایب آلفـا را بـین    

دهنـد  براي کل مقیاس و خرده مقیاس هاي آن گزارش مـی  
گویـه اسـت و بـه انـدازه     14). این پرسشنامه مشتمل بر 27(

و لـذت  اضطراب، خشم، غرورگیري هیجانات خستگی، شرم، 
و 14پرسشـنامه  می پردازد. حـداقل نمـره اکتسـابی در ایـن     

می باشد.70نمره حداکثر 

هاتجزیه و تحلیل آماري دادهروش
هـا از میـانگین، انحـراف    تحلیل توصیفی دادهجهت تجزیه و

براي تعیین اثر بخشی مـداخالت آمـوزش مبتنـی بـر     معیار و
آمــاري کواریــانس چنــد متغیــره فراشــناخت ازروش تحلیــل 

)MANCOVA.استفاده شد (

هایافته
21spssهاي پژوهش با استفاده از نرم افزار دراین بخش داده

در سطح توصیفی و استنباطی تحلیل شده است. ابتدا میانگین 
و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش ارائه شده و سـپس بـراي   

چنـد متغیـره   بررسی فرضـیه هـا از روش تحلیـل کواریـانس     
استفاده شده است.

ها، قبـل و بعـد از   هاي توصیفی عملکرد ریاضی گروهشاخص
آمده است.2آزمایش در جدول 

ــانگین نمــرات پــیش آزمــون و پــس آزمــون در   مقایســه می
هاي آزمایش و کنترل داللت بر این دارد کـه بـه دنبـال    گروه

هیجـان  مداخله درمانی در مرحله پس آزمون، میانگین نمرات 
خواهی ریاضـی کـاهش و میـانگین نمـرات تنظـیم هیجـان       

جهت بررسـی معنـاداري ایـن تغییـرات     افزایش داشته است.
واریــانس چنــد متغیــري   کمیانگینهــا از آزمــون تحلیــل   

)MANCOVA  .ــد ــتفاده شــ ــراي  ) اســ ــل از اجــ قبــ
MANCOVA ــو ــور آزم ــه منظ ــاي  ب ــرض ه ــیش ف ن پ

کواریانس گروه ها از آزمون باکس استفاده گردید.
) مشاهده مـی کنیـد، بـا توجـه بـه      4جدول (همانگونه که در 

) Box M ،05/0>p،90/0=F=95/2بـاکس ( نتـایج آزمـون   
گروهها تایید شد.همگنی ماتریس هاي کواریانس

1. Reappraisal
2. Suppression
3. In authenticity
4. Achievement Emotion Questionnaire-
Mathematics
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و 84/305برابـر  Fبا توجه به جدول فوق، مقدار آماره آزمون 
) می باشد و این مقدار در سـطح  >001/0pمقدار معناداري (

با توجه به چهار آزمون اثر پیالیی، . معنادار است05/0خطاي 
می تـوان  بزرگترین ریشه وريالمبداي ویلکز، اثر هتلینگ و 

خواهی ریاضـی و  که به طور کلی در متغیرهاي هیجان گفت 
از این معناداري تنظیم هیجان بین دو گروه تفاوت وجود دارد.

چنین منتج می شود که باید حداقل در یکی از متغیرهـا، بـین   
هاي دو گروه تفاوت معنادار وجـود داشـته باشـد. لـذا     میانگین

هـاي  متغیري، از آزمونبراي بررسی دقیقتر نتیجه آزمون چند
تک متغیري استفاده شد.

همانطور که جدول فوق نشان می دهد هر دو متغیـر هیجـان   
خواهی ریاضی و تنظیم هیجان در مقایسه بـا گـروه گـواه در    

تفاوت معنادار می باشد. این در حالی مرحله پس آزمون داراي 

است که جهت افزایش روایی درونی پـژوهش، پـیش آزمـون    
کنترل شده است. متغیـر گروهبنـدي در متغیرهـاي هیجـان     

76درصـد و  95خواهی ریاضی و تنظیم هیجـان بـه ترتیـب    
درصد واریانس را تبیین می نماید.

گیريبحث و نتیجه
آمـوزش مبتنـی بـر    اثربخشیپژوهش حاضر با هدف بررسی 

فراشناخت بر تنظیم هیجانی و هیجان تحصیلی ریاضی دانش 
آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران انجام گرفت. نتایج تحلیل 

ــره ( ــد متغی ــانس چن ) نشــان داد کــه MANCOVAکواری
مداخالت مبتنی بر آموزش فراشناخت در دانش آموزان گـروه  

انی و هیجان تحصـیلی  آزمایش از نظر متغیرهاي تنظیم هیج
ریاضی داراي تاثیر مثبـت معنـاداري بـوده اسـت. سـپس بـه       

هاي توصیفی متغیرهاشاخص-2جدول 

گروه
هیجان خواهی ریاضیتنظیم هیجان

انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین
گروه 

آزمایش
33/1304/160/5120/3پیش آزمون
21/2101/233/3028/2پس آزمون

گروه گواه
31/1346/140/5111/3پیش آزمون
13/1535/106/4894/1پس آزمون

آزمون باکس براي بررسی پیش فرض هاي همگنی ماتریس هاي کواریانس-3جدول 
سطح معنی داري Fنمره آزمون باکس

43/0 90/0 95/2

نتایج تحلیل کواریانس چند متغیري-4جدول 
سطح معناداريدرجه آزادي خطادرجه آزادي فرضیهFارزشگروه

96/084/3052250001/0اثر پیالیی
03/084/3052250001/0المبداي ویلکز

46/2484/3052250001/0اثر هتلینگ
46/2484/3052250001/0بزرگترین ریشه وري

نتایج تحلیل کواریانس تک متغیري-5جدول
توان اندازه 

اثر
سطح 

معناداري
F میانگین 

مجذورات
درجه 
آزادي

مجموع 
مجذورات

متغیر

1 95/0 0001/0 67/178 95/789 3 84/2369 هیجان خواهی ریاضی مدل اصالح 
1شده 76/0 0001/0 53/28 89/86 3 13/26069 تنظیم هیجان

1 95/0 0001/0 59/532 70/2354 1 70/2354 هیجان خواهی ریاضی گروه بندي
1 76/0 0001/0 98/84 79/258 1 79/258 تنظیم هیجان

42/4 26 95/114 هیجان خواهی ریاضی خطا
04/3 26 17/79 تنظیم هیجان

30 48584 هیجان خواهی ریاضی کل
30 10132 تنظیم هیجان
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بررسی آزمون تک متغیري پرداخته شد کـه نتـایج، حـاکی از    
تاثیر آموزش مبتنی بر فراشـناخت بـر هـر دو متغیـر هیجـان      
خواهی ریاضی و تنظیم هیجان بود. نتایج به دست آمده با بـا  

وهش هـاي واینـر و   نتایج پژوهش هـاي قبلـی از جملـه پـژ    
) و گرشام و 12فوسکا () و 11(کزیسا)؛ 9(نریوا)؛ 28(گراهام
ست.ا) همسو13گالن (

رویکرد فراشـناختی، راهبردهـایی را بـه افـراد مـی دهـد تـا        
خودش را از مکانیزم هایی که موجب قفل شدن در پـردازش  
به صورت نگرانی، نظارت بر تهدید و خودکنترلی ناسـازگارانه  

د، رها کند و با آموزش پردازش انعطاف پذیر هیجـانی  می شو
طرح و برنامه اي را در آینده براي راهنمایی تفکر و رفتـار در  

). بـاوجود اینکـه   18کند (مواجهه با تهدید و آسیب پی ریزي 
اثربخشی فراشناخت و راهبردهاي تنطـیم هیجـانی در حـوزه    

روان و آسیب شناسی وارد شده است و کمتر به حوزه سالمت 
مهارت هاي تحصیلی مربوط می شود اما ارتباط تنگاتنگی که 
بین متغیرهاي هیجانی و فراشناختی در حوزه هـاي گونـاگون   
یافت شده است درصدد همسویی با یافته این پژوهش خواهد 

بود.
راهبردهایی که فراشـناخت در اختیـار افـراد قـرار مـی دهـد،       
ــذا ایــن   دانشــی اســت نظــارتی، برنامــه ریــزي و کنترلــی. ل
راهبردهاي فراشناخت سبب می گردد تـا هیجـان فراخوانـده    
شده بر اثر محرکات محیطی تحت نظر این فراینـدها و ابعـاد   
قرار گرفته و این هیجانات به هنگـام تظـاهر بیرونـی، شـکل     

دیریت شده و سازماندهی شده تري را به خود گیرند. راهبرد م
نظارت باعث می شود این هیجانات بدون نظارت کافی قدرت 
بروز پیـدا نکننـد و بـه صـورت آگاهانـه در فراینـد شـناختی        
افرادمورد بررسی قرار گیرد تا بدین صورت، هیجان هایی کـه  

ازه بـروز  فراخوانده شده، تحت نظر دانش فراشناختی افراد اجـ 
یابند. راهبرد برنامه ریزي با لحاظ کردن ترتیب بروز هیجانات 
با توجه به اقتضاعات محیطی باعث می گردد که هیجانات با 
توجه به شرایط محیطی که افـراد در آن قـرار دارنـد نمایـان     

و افراد این توانمندي را کسب می کنندکه هیجانـات را  شوند
وز ندهنـد و از طرفـی   بدون درك شرایط حال حاضرشـان بـر  

ترتیب بروز هیجانات را نیز در نظر داشته باشند. بعـد کنترلـی   
دانش فراشناختی یکـی از اثرگـذارترین ابعـاد در بحـث بـروز      
هیجانات می باشد. این بعد دانش فراشناختی افراد را توانمنـد  
می سازد که دست به کنتـرل و بـه نـوعی تنظـیم هیجانـات      

اً بـه عنـوان کاسـتن از هیجـان بـه      بزنند. تنظیم هیجان لزوم
شمار نمی رود. چنانکه در بحث تنظیم هیجانات بعـد کنترلـی   
دانش فراشناخت سبب تعدیل، افزایش و یا ثبات هیجان مـی  
گردد. لذا کنترل هیجانات سبب می شود در یک موقعیت یک 
هیجان خاص تعدیل، در شرایطی دیگر تقویت و یـا در طـول   

دین ترتیب هیجان در کنترل فرد زمان مشخصی حفظ شود. ب
واقع گردیده و هر لحظه به وسیله دانش فراشناختی فرد مورد 

با توجه به یافته هـاي  نظارت، بازبینی و کنترل واقع می شود. 
این پژوهش پیشنهاد مـی شـود کـه مـدارس اهتمـام الزم را      
جهت توجه به ابعاد تحصیلی بورزنـد تـا دانـش آمـوزانی کـه      

ت نقص دارند و بـه علـت ناآگـاهی دچـار     صرفا در یک مهار
ترك و حتی تحصـیل در رشـته هـاي نامتناسـب بـا توانـایی       

آنان نهایـت اسـتفاده را کـرد،    د هایشان باشند بتوان از استعدا
همچنین در بحث هیجان تحصیلی تنها دانش آموز نیست که 

هـایش قـرار مـی گیـرد بلکـه      ها و ناتوانیتحت تاثیر توانایی
م توانمندي دانش آموزان متأثر از بافت مدرسه توانمندي و عد

و خانواده نیز هست بنابراین پیشـنهاد مـی شـود بـراي افـراد      
درگیر در حوزه آموزش دوره هاي مهارت فراشناخت و تنظـیم  

هیجانی نیز برگزار شود.
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