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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارتهای ذهنآگاهی بر آگاهی فراشناختی دانشآموزان
انجام شد .پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل بود .جامعه آماری
پژوهش حاضر کلیه دانشآموزان متوسطه دوره دوم شهر کرج را تشکیل دادند؛ و نمونه پژوهش شامل  54دانشآموز که به روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخابشده بودند و بهطور تصادفی در سه گروه آزمایشی 14( 1نفر) و آزمایشی  14( 2نفر) و
کنترل ( 14نفر) قرار گرفتند .پرسشنامههایی که جهت جمعآوری اطالعات از گروه نمونه در نظر گرفته شدند عبارت است از:
پرسشنامه آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون ( .)1995برای تجزیهوتحلیل آماری دادهها از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر به
کمک نرمافزار  SPSSاستفاده شد .نتایج نشان داد آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارتهای ذهنآگاهی در مقایسه با گروه کنترل
موجب بهبود نمرات آگاهی فراشناختی دانشآموزان شده است .بین میزان اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارتهای
ذهنآگاهی در آگاهی فراشناختی دانشآموزان در مرحله پسآزمون و پیگیری از نظر آماری تفاوت معنادار نمیباشد؛ بنابراین ،آموزش
تنظیم هیجان و آموزش مهارتهای ذهنآگاهی یک روش مؤثر در آگاهی فراشناختی دانشآموزان است.
واژههای کليدی :تنظیم هیجان ،مهارتهای ذهن ،آگاهی فراشناختی
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مقدمه
آموزشوپرورش بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای یک جامعه است که میتواند زمینه رشد همهجانبه افراد را فراهم کند .بهطورکلی
پرورش استعدادهای فردی و تحکیم پایههای زندگی جمعی و ایجاد تفاهم میان افراد انسانی در سایه آموزشوپرورش صورت
میگیرد (کالن .)2۱11 ،1بر خالف گذشته که تصور میشد توانایی یادگیری هر فرد تابعی از میزان هوش و استعدادهای ذاتی اوست
در چند سال اخیر این نظریه در میان روان شناسان قوت گرفته است که باوجود نقش عوامل تعیینکننده عوامل ذاتی نظیر هوش و
استعداد در یادگیری ،عوامل غیر ذاتی دیگری نیز در این رابطه مهم قلمداد میشوند و به این مسئله بهصورت تکبعدی نگریسته
نمیشود .در همین راستا ،متغیرهایی مانند شناخت و فراشناخت ازجمله عواملی هستند که توجه متخصصان آموزشوپرورش و
روان شناسان را به خود جلب کردهاند (آدولف و برگر2۱14 ،2؛ چان و شین2۱19 ،؛ کاشانی نیا ،یوسلیانی ،حسینی و سلطانی،
.)2۱16
اگرچه بیشتر تحقیقات اولیه بر عوامل شناختی متمرکزشده است ،مقدار قابلتوجهی از واریانس غیرقابل توضیح در عملکرد تحصیلی
دانشآموزان ناشناخته مانده است (کوستا و فاریا .)2۱14 ،1به رغم گسترش ادبیات پژوهشی در قلمرو شناسایی عوامل روانشناختی
و تحصیلی در موفقیت افراد ،پژوهشهای معدودی توانستهاند در درک روابط بین عوامل تأثیرگذار در موفقیت تحصیلی دانشآموزان
سودمند باشند (شکوالکو.)2۱11 ،5
شناخت و فراشناخت از مبانی مهم نظام یادگیری افراد هستند .این دو مفهوم میتواند یادگیری فراگیران را بهطور اساسی تحت تأثیر
قرار دهد .اصطالح شناخت 4به فرایندهای ذهنی اشاره دارد که از طریق آنها اطالعاتی که از طریق حواس دریافت میشوند به
رادهای مختلف تغییر مییابند ،به رمز درمیآیند ،در حافظه ذخیره میشوند ،و برای استفادههای بعدی از حافظه بازیابی میشوند
(سیف .)1192 ،به سخن دیگر ما از راه فرایندهای شناختی جهان پیرامون خود را میشناسیم ،از آن آگاه میشویم و به آن پاسخ
میدهیم .بهطور خالصه شناخت یعنی دانستن و کسب آگاهی درباره جهان هستی (اسنومن و بهلر.)2۱۱5 ،6
فراشناخت به معنی شناسایی ،نظارت و کنترل تفکر درونی و سازماندهی و ارزیابی کردن شناخت و تفکر درونی می باشد .فراشناخت
عبارت است از تشخیص اینکه چطور یک مفهوم یاد گرفته و با درک و مفهومسازی میشود .فراشناخت شکلی از شناخت است که
عبارت از فرایند تفکر سطح باال است و شامل کنترل فعال فرایندهای شناختی و نظارت بر آنها می باشد (هامونیری و وارسکون،7
.)2۱12
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مطالعات بسیاری نشان دادهاند که استفاده از فراشناخت در کالس به بهبود یادگیری بهطورکلی (میر و الکساندر )2۱11 ،1و یادگیری
حل مسئله ،پژوهش و تفکر سطح باال بهطور ویژه میانجامد (زوهر و دیوید2۱۱2 ،2؛ زوهر و پلد ،2۱۱2 ،1چن .)2۱1۱ ،5چون و
شین ( )2۱19در تحقیقی که به بررسی رابطه بین رویکردهای فراشناخت و یادگیری دانشجویان پرداخته بودند دریافتند که
دانشجویانی که از راهبردهای فراشناخت استفاده می کنند ،فراگیران موفقتری هستند.
هرچند تاکنون پژوهشهای بسیاری برای اثربخشی مداخلههای رواندرمانیهای مختلف بر مشکالت هیجانی و تحصیلی دانشآموزان
انجامیافته است ،اما بسیاری از این پژوهشها دارای محدودیتهای اساسی هستند .افزون بر آن ،خانواده درمانگری نیز باوجود تأثیر
بسیار بر مشکالت هیجانی و تحصیلی دانشآموزان ،الزمهی صرف هزینه زمان و هزینه است (کینثورتی و گارزا .)2۱1۱ ،4توجه به
این کمبودها ،لزوم بهکارگیری مداخلههای جدید را ثابت مینماید.
به تازگی روان شناسان با انجام پژوهشهایی دریافتهاند که تنظیم هیجان ازجمله راهبردهایی است که میتواند بر روابط اجتماعی،
تحصیلی و هیجانی دانشآموزان اثرگذار باشد .آموزش تنظیم هیجان به معنای کاهش و مهار هیجانهای منفی و نحوه استفاده مثبت
از آنها است (اربتزودیس ،رم ،ندلکوویج و موادینگ.)2۱17 ،6
هسته مرکزی درمان در این پژوهش آموزش راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان مبتنی بر مدل گروس ( )2۱۱1می باشد .گروس
بر اساس مدل کیفیت تولید هیجان ،مدل فرایند نظم جویی هیجان را ارائه کرد که مدل اولیه شامل پنج مرحله (شروع ،موقعیت،
توجه ،ارزیابی و پاسخ) می باشد .به اعتقاد گروس هر مرحله از فرایند تولید هیجان ،یک هدف نظم دهی بالقوه دارد و فرایندهای
تنظیم هیجان ،میتوانند در نقاط مختلف این فرایند اعمال شوند (گروس و تامپسون .)2۱۱7 ،7نتایج برخی پژوهشها در محیطهای
آموزشی خارج و داخل کشور ،نشان میدهد که تمرکز بر هیجان در محیط کالس درس ،مانع دلزدگی ،ناامیدی ،کسالت و خستگی
دانشآموزان شده؛ در نتیجه میتواند از فرسودگی تحصیلی پیشگیری کند (زیدان .)2۱1۱ ،2همچنین ،آموزش تنظیم هیجان بر کاهش
هیجانهای منفی مانند؛ خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی و خستگی دانشآموزان تأثیر مثبت دارد (ستاری ،پورشهریار و شکری.)1195 ،
تعدادی از متخصصان به یادگیری فنون ذهنآگاهی و کاربرد آنها در مشکالت و اختالالت کودکان و نوجوانان عالقهمند شدهاند
(برای مثال ،بورکی2۱1۱ ،9؛ اسپیک ،وان هام ،نیک لیک2۱11 ،1۱؛ طالبی زاده ،شاهمیر و جعفری فرد1191 ،؛ زارع ،آقازیارتی ،ملک
شیخی و شریفی .)1197 ،اجرای مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی در نوجوانان دبیرستانی ،هم در جمعیت غیر بالینی (برندی و
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همکاران2۱14 ،؛ زمانی امیر زکریا و همکاران )1197 ،و همینطور در جمعیت بالینی (برای مثال زیلوسکا 1و همکاران2۱۱2 ،؛ سین،
یالمز و یورداگیول2۱15 ،2؛ کورنر 1و وایت2۱15 ،5؛ قلی پور کوهستانی )1196 ،در حال افزایش است و اثربخشی خود را در بهبود
اختالالت متمایز نشان دادهاند.
کابات زین ذهنآگاهی را توجه کردن به مدل خاص ،هدفمند ،در زمان حال و کنونی ،بدون قضاوت و پیشداوری تعریف کرده
است (سگال ،ویلیامز و تیزدل .)2۱۱2 ،4ذهنآگاهی به رشد سه کیفیت اجتناب از قضاوت ،آگاهی مبتنی بر قصد و تمرکز بر لحظه
کنونی در توجه فرد نیاز دارد که توجه متمرکز بر لحظهی حال پردازش کل ابعاد تجربهی بیواسطه شامل فعالیتهای شناختی،
فیزیولوژیکی یا رفتاری را باعث میشود .بهواسطه تمرینها و تکنیکهای مبتنی بر ذهنآگاهی فرد نسبت به فعالیتهای روزمره
خودآگاهی پیدا میکند ،به کارکرد اتوماتیک ذهن در دنیای گذشته و آینده آگاهی می یابد و از راه آگاهی لحظهبهلحظه از افکار،
احساسات و حالتهای جسمانی ،بر آنها مسلط میشود و از ذهن اتوماتیک وار متمرکز بر گذشته و آینده رها میشود (سگال و
همکاران2۱۱2 ،؛ رای و ساندرسون .)2۱۱5 ،6در ذهنآگاهی فرد در هرلحظه از روش ذهنی خود ،آگاه میشود و پس از آگاهی روی
دو شیوه ذهن ،یکی انجام دادن و دیگری بودن ،میآموزد ذهن را از یک شیوه به روش دیگر حرکت دهد که الزمهی آن آموزش
راهبردهای رفتاری ،شناختی و فراشناختی خاص برای متمرکز کردن فرایند توجه است (سگال و همکاران.)2۱۱2 ،
بنابراین ،با توجه به اینکه اکثر نوجوانان در محیطهای مدرسهای هستند ،الزم است که مشکالت تحصیلی را بشناسند و روشهای
برخورد با این نامالیمات را شناخته باشند و از آن بهره ببرند .چراکه مشکالت تحصیلی بر عملکرد دانشآموزان در درون و بیرون
محیط یادگیری تأثیر میگذارد .با عنایت به اینکه در کشور ما ایران در این زمینه تالشهای محدودی انجامگرفته است و بیشتر
تالشها در حد راهکارهای کممایه و سطحی و آزمایش نشده نمایان شده است ،در نتیجه ضروری است که با بهکارگیری مداخالت
مبتنی برروش ها بدیع و نوین و امتحان شده ویژگیهای رفتاری و عاطفی و شناختی دانشآموزان را در مسیر محقق ساختن آماج
تحصیلی و تربیتی دانشآموزان ترفیع بخشید .بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال جوابگو بودن به این سؤال است که آیا بین
میزان اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارتهای ذهنآگاهی بر آگاهی فراشناختی دانشآموزان تفاوت وجود دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش حاضر
کلیه دانشآموزان متوسطه دوره دوم شهر کرج را تشکیل دادند .روش نمونهگیری بهصورت خوشهای چندمرحلهای بود به این
صورت که از بین مدارس متوسطه دوره دوم شهر کرج دو مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب شد و از هر مدرسه دو کالس و از هر
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کالس  2۱نفر گزینش شد و از آنها  54نفر بهطور تصادفی بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شد آنها بهطور تصادفی در سه گروه 14
نفره گروه آزمایش 14( 1نفر) گروه آزمایش  14( 2نفر) و کنترل ( 14نفر) جایگزین شدند.
ابزار پژوهش
پرسشنامه آگاهی فراشناختی :این پرسشنامه توسط شراو و دنیسون ( )1995برای سنجش آگاهی فراشناختی ساخته شد این پرسشنامه
دارای  42گویه است که ابعاد آگاهیهای فراشناختی را موردسنجش قرار میدهد .نمرهگذاری پرسشنامه بهصورت زیر است :درست
نمره  1و نادرست نمره صفر میگیرد .حداقل امتیاز ممکن  ۱و حداکثر  42خواهد بود.
نمره بین  ۱تا  :12آگاهیهای فراشناختی ضعیف است .نمره بین  12تا  :26آگاهیهای فراشناختی متوسط است .نمره باالتر از :26
آگاهیهای فراشناختی قوی است .شراو و دنیسون ضریب همسانی درونی مقیاس مذکور را بین  22تا  ۱/91و ضریب پایایی را به
روش آلفای کرونباخ  ۱/91گزارش کردهاند .در تحقیقات داخلی دالورپور ( )1126ضریب همبستگی بین مؤلفهها را برای کل مقیاس
 ۱/94و ضریب پایایی  ۱/9۱را برای کل مقیاس به دست آوردند .متحدی ( )1126نیز ضریب همبستگی بین دو بعد فراشناختی و
کنترل فراشناختی را  ۱/91و  ۱/92محاسبه کرد و ضریب پایایی را  ۱/22معرفی کرد.
پس از انتخاب نمونه و ثبت نتایج پیشآزمون آزمودنیها ،جایگزینی تصادفی دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام شد .سپس
مداخالت آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارتهای ذهنآگاهی برای گروههای آزمایش اعمال شد اما گروه کنترل مداخلهای
دریافت نکرد .مداخله گروهی آموزش تنظیم هیجان بر اساس تکنیکهای تنظیم هیجانی لی هی و همکاران ( )2۱۱7ترجمه منصوری
راد ( )1191و آموزش مهارتهای ذهنآگاهی براساس کتاب "زندگی پر درد سر "(کابات زین ،)2۱۱4 ،طی  2جلسه بهصورت
جلسات هفتگی  12۱دقیقهای بر روی گروههای آزمایش اجرا شد و بعد از اتمام جلسات آموزش ،گروههای آزمایش و گروه کنترل
مجدداً ابزار اندازهگیری را بهعنوان پسآزمون پاسخ دادند و دو ماه بعد از اتمام آموزش مجدداً مورد پیگیری قرار گرفتند.
پکيج آموزش تنظيم هيجان
خالصه جلسات آموزش تنظیم هیجان در جدول زیر ارائهشده است:
جدول  .1اهداف و تکنيکهای هر جلسه در آموزش تنظيم هيجان
جلسات

هدف

تکنيک

اول

برقراری راپورت

اجرای پیشآزمون ،برقراری ارتباط و مفهومسازی و لزوم استفاده از آموزش تنظیم هیجان

دوم

درمان طرحواره هیجانی

شناسایی طرحوارههای هیجانی ،برچسبزنی هیجانها و افتراق دادن آنها از دیگر هیجانهای احتمالی ،بهنجار

سوم

شناسایی باورهای غلط هیجانی

شناسایی باورهای غلط هیجانی ،مشاهده هیجانها و توصیف آنها ،القای هیجان ،دادن تکلیف

چهارم

ذهنآگاهی

پویش بدن ،آگاهی از تنفس؛ فضاسازی ،دادن تکلیف

پنجم

کاهش استرس

آرمیدگی پیشرونده عضالنی ،خود آرامش بخشی ،مدیریت بر زمان

ششم

بازسازی شناختی

افتراق دادن افکار از احساسات ،دستهبندی افکار منفی

هفتم

پذیرش و خواست

همجوشی زدایی ،متوقف ساختن جنگ ،دادن تکلیف

هشتم

ارائه جمعبندی ،گرفتن پسآزمون

سازی هیجانها ،پی بردن به اینکه هیجانها ،گذرا هستند ،پذیرش هیجانها ،دادن تکلیف منزل
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پروتکل درمانی ذهنآگاهی
خالصه جلسات آموزش مهارتهای ذهنآگاهی در جدول زیر ارائهشده است:
جدول  .2برنامه تمرین هشتهفتهای آموزش ذهنآگاهی برگرفته از کتاب "زندگی پر درد سر "(کابات زین)2002 ،
اسکن بدن ( 6روز در هفته 54 ،دقیقه در روز).

هفته اول و دوم

تمرین تنفس ( 1۱دقیقه در روز).
تمرین متناسب اسکن بدن و یوگا (یک در میان و حتیاالمکان  54دقیقه در روز 6 ،روز در هفته)

هفته سوم و چهارم

تمرین تفکر با تنفس در وضعیت نشسته برای  14تا  2۱دقیقه در روز.
نشستن و تمرکز روی تنفس ،نشستن  1۱تا  54دقیقهای در روز متناوباً با یوگا ،استفاده از تنفس بهعنوان عملی برای کنترل توجه.

هفته پنجم و ششم

توجه به احساسات جسمانی ،صداها ،افکار و احساسات و موارد دیگر ،شروع مراقبه پیادهروی
 54دقیقه تمرین در روز (استفاده ترکیبی از تکنیکهای نشستن ،یوگا و اسکن بدن) ،اگر از نوارها استفاده میکردید سعی کنید از این

هفته هفتم

هفته از آنها استفاده نکنید.
به عقب برگردید و از نوارها استفاده کنید .حداقل  2بار در این هفته اسکن بدن انجام دهید .به نشستن و یوگا ادامه دهید.

هفته هشتم

یافتهها
به منظور آزمون فرضیههای پژوهش ،از روش آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری با اندازهگیری مکرر با استفاده از نرمافزارSPSS -26

به کار گرفتهشده است .به منظور رعایت مفروضههای تحلیل واریانس چندمتغیری با اندازهگیری مکرر ،مفروضههای این آزمون با
استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف 1و آزمون لون 2موردبررسی و تائید قرار گرفت و میتوان از این آزمون برای تحلیل
دادهها استفاده کرد.
نتایج آزمون لون در جدول  1نشان داد که پیشفرض همگنی واریانسها در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیـری برای متغیرهای
وابسته در گروههای کنترل و آزمایش برقرار است.)P>۱/۱4( .
جدول  .۳نتایج همگنی واریانسها برای متغير آگاهی فراشناختی
F

درجه آزادی اول (صورت)

درجه آزادی دوم (مخرج)

معناداری

پیشآزمون

1/116

2

52

۱/117

پسآزمون

1/522

2

52

۱/241

پیگیری

2/752

2

52

۱/۱76

مقیاس

آگاهی فراشناختی

جدول  5نتایج آزمونهای چندمتغیری برای اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارتهای ذهنآگاهی بر آگاهی فراشناختی
را نشان میدهد.

Kolmogorov -Smirnov Test
Levene's test
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جدول  .4نتایج آزمونهای چندمتغيری برای اثربخشی آموزش تنظيم هيجان و آموزش مهارتهای ذهنآگاهی بر آگاهی فراشناختی
سطح معناداری

نام آزمون

ارزش

اثر پیالیی

۱/772

F
11/16۱

۱/۱۱1

المبدای ویلکز

۱/211

21/927

۱/۱۱1

هوتلینگ

1/216

12/146

۱/۱۱1

ریشه روی

1/221

67/617

۱/۱۱1

چنانکه در جدول  5مالحظه میگردد سطح معناداری آزمون چندمتغیری اثر پیالیی ،حاکی از این است که حداقل بین گروهها و
درون آزمودنیها (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) از نظر آگاهی فراشناختی تفاوت معناداری وجود دارد۱/۱۱1،F=11/16۱( .
>.)P
جدول  .4آزمون کرویت ماخلی برای متغیر آگاهی فراشناختی
اثر درون آزمودنی

ماخلی W

خی 2

سطح معنیداری

گرین هاوس

هوینه فلدت

حد -پایین

متغیر*زمان

۱/22۱

62/۱۱5

۱/۱۱1

۱/462

۱/495

۱/4۱۱

نتایج آزمون آماری برای آزمون کرویت که از پیشفرضهای تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر است ،حاکی از این می باشد که
سطح معناداری کمتر از  ۱/۱4بوده و پیشفرض کرویت برقرار نمیباشد .چون نتایج آزمون ماخلی معنادار می باشد برای تعیین اثر
درون آزمودنیها در آگاهی فراشناختی آزمون گرین هاوس گزارش میشود که نتایج آن در جدول  6آمده است.
جدول  .۶نتایج اثرات درون گروهها برای متغير آگاهی فراشناختی
مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر

اثر
کرویت پذیرفتهشده

2۱71/522

5

417/246

61/645

۱/۱۱1

۱/742

گرین هاوس -گیسر

2۱71/522

2/252

921/471

61/645

۱/۱۱1

۱/742

همانطور که نتایج مندرج در جدول  6نشان میدهد در تحلیل واریانس چندمتغیری اثر زمان در آزمون گرین هاوس
( ) P> ۱/۱۱1،F=61/645معنادار است که به معنای وجود تفاوت معنادار بین نمرات آگاهی فراشناختی ،آزمودنیها در مراحل
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری می باشد.
جدول  .7نتایج اثرات بین گروهها برای متغیر آگاهی فراشناختی
منبع

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر

گروه

1427/772

2

1761/229

2۱/272

۱/۱۱1

۱/591

خطا

1645/529

52

27/۱12

همانطور که نتایج مندرج در جدول  7نشان میدهد بین گروههای کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P>۱/۱4با
توجه بهاندازه اثر میتوان گفت  %59/1از واریانس متغیر وابسته تحت تأثیر متغیرهای مستقل است.
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جدول  .۸نتایج مقایسه ميانگين گروههای آزمایش و کنترل در مراحل پسآزمون و پيگيری آگاهی فراشناختی
مرحله

برون

تفاوت ميانگينها

گروه

معنیداری

گروهی
پسآزمون

پيگيری

آموزش مهارتهای ذهنآگاهی

-۱/566

۱/976

آموزش تنظیم هیجان

کنترل

*11/71

۱/۱۱1

آموزش مهارتهای ذهنآگاهی

کنترل

*15/2۱

۱/۱۱1

آموزش تنظیم هیجان

آموزش مهارتهای ذهنآگاهی

-1/۱6

۱/9۱4

کنترل

*12/41

۱/۱۱1

کنترل

*19/6۱

۱/۱۱1

آموزش مهارتهای ذهنآگاهی

براساس جدول  .2میتوانیم نتیجه بگیریم که آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارتهای ذهنآگاهی در مقایسه با گروه کنترل
موجب بهبود نمرات آگاهی فراشناختی شده است ( .)P<۱/۱4بین میزان اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارتهای
ذهنآگاهی در آگاهی فراشناختی دانشآموزان در مرحله پسآزمون و پیگیری از نظر آماری تفاوت معنادار نمیباشد (.)P>۱/۱4
بحث و نتيجهگيری
هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارتهای ذهنآگاهی بر آگاهی فراشناختی دانشآموزان بود.
نتایج نشان داد که بین میزان اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارتهای ذهنآگاهی در آگاهی فراشناختی دانشآموزان در
مرحله پسآزمون و پیگیری از نظر آماری تفاوت معنادار نمیباشد .یافتهای که پژوهش فوق را تائید کند یافت نشد.
در تبیین یافته مذکور میتوان گفت به دلیل تأکید روشهای تنظیم هیجان روی آگاهی ،کنترل و اصالح هیجانات منفی حاصل از
روابط بین فردی ،تمرکز بر تمرینات عملی و کارگاهی و تشکیل جلسات به شکل گروهی و در نتیجه وجود تبادالت مؤثر بین فردی
بر آگاهی فراشناختی دانشآموزان تأثیرات مثبتی داشته است .عالوه بر آن ،استفاده از راهبردهای سازگارانهای با مضمون فکر کردن
به وقایع مثبت (مثبت اندیشی) بهجای وقایع منفی ،تفکر دربارهی پیریزی برنامههای مؤثر برای مداخله در حل مشکل ،معنای مثبت
بخشیدن به واقعه یا تفسیر واقعه بهصورت مثبت و همچنین کماهمیت شمردن واقعه و کوچک شمردن آن در مقایسه با وقایع
بزرگتر را دارند ،موجب افزایش آگاهی فراشناختی دانشآموزان میشود .استفاده از این نوع راهبردهای سازگارانه ممکن است با
کاستن از هیجانات منفی و در نتیجه بهبود عملکرد شناختی و هیجانی ،موجبات رویارویی فرد برای حل مشکل و افزایش آگاهی
فراشناختی دانشآموزان او را فراهم آورد.
از سویی دیگر ،برنامه آموزش مهارتهای ذهنآگاهی هم عملکرد جسمانی و هم عملکرد ذهنی را تقویت میکند ،میتوان انتظار
داشت که شرکتکنندگان در برنامه آموزش مهارتهای ذهنآگاهی نگرش مثبتتری نسبت به تواناییهای خود داشته باشند و در
کنار آمدن با اضطراب و نگرانی بهطور موفقیتآمیزی عمل کنند .آموزش ذهنآگاهی با تشویق افراد به تمرین مکرر توجه روی
محرکهای خنثی و آگاهی هدفمند نسبت به جسم و ذهن ،افراد اضطرابی را از اشتغال ذهنی با افکار تهدیدکننده و نگرانکننده در
مورد عملکرد خود در موقعیتهای مختلف رها و ذهن آنها را از حالت خودکار خارج میکند؛ بهعبارتدیگر ،این روش با افزایش
آگاهی فرد از تجربیات لحظه حال و برگرداندن توجه بر سیستم شناختی و پردازش کارآمدتر اطالعات ،باعث کاهش نگرانی،
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برانگیختگی فیزیولوژیک و اضطراب میشود (کابات  -زین )199۱ ،و این عوامل موجب افزایش آگاهی فراشناختی در دانشآموزان
میشود.
میتوان گفت که آموزش تنظیم هیجان پیامدهای ارزشمندی در فرایند یادگیری دارد و سازش یافتگی و موفقیت در مدرسه و اجتماع
مستلزم این است که دانشآموزان با استفاده از فرایند تنظیم هیجان بتوانند در ک خود را از دانستهها و شیوهای که باید یاد بگیرند،
باال ببرند تا از این طریق بتوانند بر شرایط ناگوار به وجود آمده ،غلبه کند (مهربان و لیوارجانی .)1197 ،برخی از دانشآموزان در
برخورد و رویارویی با موقعیتهای زندگی ،توانایی کمی برای مدیریت و تنظیم هیجان دارند که توانایی پایین در تجزیه و تفکیک
هیجانات و ابراز سالم آن ،سیب ناهنجاریها و مشکالتی از قبیل اضطراب امتحان ،ترک تحصیل ،داشتن عملکرد ناموفق در تعامالت
اجتماعی ،پرخاشگری ،و خشونت میشود (دیجمبازوا-پوپوردانوسکا .)2۱16 ،1دانشآموزان ضعیف اغلب از راهبردهای یادگیری
بیخبر هستند و از آنها در حل مسائل خود استفاده نمیکنند .اینگونه دانشآموزان نهتنها در یادگیری فعاالنه درگیر نمیشوند ،که
در بهکارگیری پردازش شناختی نیز دچار اشکال هستند؛ بنابراین به نظر میرسد آشنا کردن دانشآموزان ضعیف با عوامل مؤثر در
موفقیت و شکست ،سبب افزایش انگیزه و بهبود عملکرد تحصیلی آنها میشود .همچنین میتوان گفت که در آموزش خودمهارگری
هیجانی ،افراد قادر میشوند با شناخت و ارزیابی هیجانها و تفسیر صحیح از قابلیتهای درونی خود که ریشه در خودکارآمد
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نگرانی و نشخوار فکری ،افزایش کنترل اجرایی بر پردازش و توجه و تقویت شیوه فراشناختی پردازش هستند.
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