مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تنظیم شناختی هیجان بر
کیفیت زندگی کالسی دانشآموزان دوره دوم متوسطه در پاندمی کرونا
آزموده3

افسانه بلوری ،1بهزاد شالچی ،*2معصومه
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 .2دانشیار روانشناسی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،ایران( .نویسنده مسئول).
 .3استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،ایران.
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چکیده
در شرایط مجازی شدن آموزش ،مفاهیم مهمی مثل کیفیت زندگی کالسی ،دستخوش تغییراتی شدهاند .این مطالعه باهدف تعیین
مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تنظیم شناختی هیجان ،بر کیفیت زندگی کالسی دانشآموزان دوم
متوسطه در پاندمی کرونا انجام شد .پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری شامل دانشآموزان دوره دوم متوسطه تبریز میباشد،
که به تعداد 06نفر با روش نمونهگیری خوشهای انتخاب و بهعنوان نمونه تحقیق بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه
شاهد قرار گرفتند .دانشآموزان هر سه گروه پرسشنامههای راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی برای یادگیری پینتریچ و دیگورت
( ،)MSLQتنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و همکاران ( ،)CERQپرسشنامه کیفیت زندگی کالسی اینلی و بورک  2991را در
پیشآزمون و پسآزمون تکمیل نمودند .گروههای آزمایش یک و دو ،طی  20جلسه آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و
آموزش تنظیم شناختی هیجان را دریافت کردند .دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره ( )MANCOVAمورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج نشانگر این میباشد که میانگین کیفیت زندگی کالسی در گروه شاهد که هیچ آموزشی دریافت
نکردهاند در پسآزمون ثابت مانده است .درحالیکه میانگین کیفیت زندگی کالسی در هر دو گروه آزمایش در پسآزمون افزایشیافته
اما در پاندمی کرونا تأثیر آموزشهای تنظیم شناختی هیجان بیشتر از آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بوده است .با توجه
به ابعاد تأثیرات این پاندمی و تغییر روش آموزش و یادگیری ،در کنار آموزشهای روتین کالسی ،آموزشهای مکمل مناسب
ضروری میباشد.
واژههای کليدی :کیفیت زندگی کالسی ،یادگیری خودتنظیمی ،تنظیم شناختی هیجان ،کرونا.
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مقدمه
با توجه به اینکه پیشرفت در فرایند یاددهی و یادگیری نشانه توسعهیافتگی هر نظام آموزشی است .ازاینرو انطباق و سازگاری با
فرصتها و چالشهای تحصیلی همواره موردتوجه پژوهشگران تعلیم و تربیت بوده است .جامعه جهانی ازجمله کشور ایران با
شیوع ویروس کووید  29مواجه با شرایط تازهای شده است .دولتها و دستگاههای بهداشت عمومی ،با اعالم وضعیت اضطراری
اقدامات فراوانی را برای پیشگیری از ابتال به این بیماری انجام دادهاند .تغییر سبک زندگی میلیونها نفر را در تمام دنیا در اثر این
بیماری ،سرعتباالی انتقال این بیماری و مرگومیر ناشی از آن ،باعث ترس مردم از مبتال شدن به این بیماری شده است (بروکس،
وبستر ،اسمیت ،وودلند ،وسلی ،گرینبرگ و رابین1616 ،2؛ روت ،شانگ ،ساووتمن ،برتزل ،فروشل ،والراش و هولشر1616 ،1؛ تونگ،
تانگ ،لی ،وانگ ،یا و یان1616 ،3؛ بترگی ،کوهل ،چودین ،سوتر ،هریش ،ویدمر و نهر .)1616 ،9تأثیر این پاندمی برای مجموعههایی
که هویت خود را با حضور و فعالیتهای جمعی و گروهی اثبات میکنند؛ مانند مدارس و مراکز آموزشی نمود و پیدایی بیشتر دارد
با شروع اپیدمی کووید 29-در سراسر جهان ،پروتکلهای بهداشتی بر رعایت فاصلهگذاری اجتماعی تأکید کردند .در این راستا در
بسیاری از کشورها ازجمله در کشور ما ،برای کاهش شیوع ویروس کرونا آموزشهای حضوری در مدارس و دانشگاهها تعطیل شد.
قرنطینه و روشهای مهار بیماری بهعنوان روشی برای پیشگیری از انتقال و شیوع بیماریهای واگیر به کار میرود (باربیش ،کوئینگ
و شی1625 ،5؛ اسپرنگ و سیلمن .)1623 ،0اغلب ،تحمل قرنطینه طوالنیمدت ،برای افراد مختلف ،بهویژه کودکان و نوجوانان ،یک
تجربه ناخوشایند و استرسزا است و تغییراتی را درروند زندگی آنان ایجاد میکند (بروکس ،و همکاران1616 ،؛ مانوئل و کیوکر،7
1622؛ رابین و وسلی .)1616 ،آثار مخرب استرس ناشی از احتمال ابتال به بیماریهای همهگیر ،کودکان و نوجوانان را مانند گروههای
سنی دیگر درگیر میکند .بر همین اساس ،توجه بهسالمت روان دانشآموزان بهعنوان ضرورتی انکارناپذیر موردتوجه متخصصان
قرارگرفته است .از مهمترین این آسیبهای روانشناختی میتوان به افسردگی اشاره کرد (هاریالک ،گولد ،رابینسون ،پوگورسی ،گالیا
و استیرا1669 ،8؛ لیو ،کاکاد ،فولر ،فان ،فنگ ،کونگ و وود .)1621 ،9همچنین به استرس های روانشناختی ،ناکامی ،خستگی (دی
جیووانی ،کونلی ،چو و زابرسکی )1669 ،26خشم ،ترس از سرایت بیماری به خودشان و افراد خانواده و دوستان (ونگ ،هوربی،
هیدن و گوآ )1616 ،22و اضطراب و بیخوابی (ماندر ،هانتر ،وینسنت ،بنت ،پاالدیو ،لیزکز و مازوولی1663،21؛ بروکس و همکاران،
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 ،)1616عدم دسترسی به مراقبتهای پزشکی و مشکالت تغذیه (یونسکو )1616 ،اشارهکردهاند .بهعالوه کودکان و نوجوانان از
احساس تنهایی (بهویژه تکفرزندان) و کاهش فعالیتهای بدنی و محدود شدن تفریحات رنج میبرند (ابوالمعالی الحسینی.)2399 ،
کیفیت زندگی کالسی به بررسی هفت شاخص رضایت کلی ،عاطفه منفی ،مدرس ،همبستگی اجتماعی ،فرصت ،موفقیت و ماجرا
میپردازد .رضایت کلی مربوط به احساسات کلی مثبت دانشآموزان در مورد مدرسه و کالس است (باجورند .)2390 ،بعد رفتاری
اشتیاق و رضایت تحصیلی دانشآموز شامل تالش ،مداومت و مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای یادگیری ،عدم غیبت از مدرسه،
انجام تکالیف و اتمام آن و کسب اعتبار و نمرات کافی برای فارغالتحصیلی است (فرر و اسکنیر ،1663 ،به نقل از فردریکس و
بلومنفلذ .) 1669 ،بعد عاطفی مثبت به کیفیت عاطفه فرد نظیر شور و شوق ،عالقه و احساس لذت در طی فعالیتهای علمی اشاره
دارد (کنیدرمن1668 ،2؛ می یر 1و ترنر .)1661 ،3عاطفه منفی نقطه مقابل رضایت کلی میباشد؛ که بر تالش نکردن و نداشتن
اشاره دارد و بصورت عدم تالش و رها کردن تکلیف بروز مینماید .به عبارتی دانشآموزان سرمایهگذاری الزم و کافی را برای
تکالیف درسی خود انجام ندهند (فین2989 ،9؛ به نقل از باجوروند .)2390 ،انجاموظیفه خطیر و مهم تعلیم و معلمی ،آداب ویژهای
دارد ،معلم از مهمترین اجزاء یک کالس بوده و درواقع امر یادگیری تعامل بین معلم و دانشآموز میباشد (باجوروند.)2390 ،
همبستگی اجتماعی به روابط دانشآموز با سایر همکالسیها و سایر افراد در مدرسه اشاره دارد به عبارتی ذهنیتی که دانشآموزان
نسبت به همدیگر دارند (باجورند .)2390 ،دانشآموزانی که بهوسیله همساالنشان بیشتر پذیرش میشوند و مهارتهای اجتماعی
خوبی دارند اغلب در مدرسه بهتر عمل میکنند و انگیزش پیشرفت تحصیلی مثبتی دارند (بیانبانگرد .)2399 ،فرصتهای پیش رو
که به اعتقادات مرتبط با تحصیالت اشاره دارد ،بهعنوانمثال کالس من جایی است که در آن چیزهایی که یاد میگیرم برایم مهم
هستند (باجورند .)2390 ،دانستن اینکه آنها چه چیزی را یاد میگیرند و چرا آن را یاد میگیرند ،ادراکهای خودمختاری را هم
افزایش میدهد و کمک میکند تا به تکالیف عالقه پیداکرده و ارزش قائل شوند (رضایی .)2399 ،وجود احساس موفقیت تحصیلی
در دانشآموز باعث باال رفتن کیفیت زندگی کالسی میشود .مفهوم ماجرا به کیفیت عاطفه فرد نظیر شور و شوق ،عالقه و احساس
لذت و ماجرا در طی فعالیتهای علمی اشاره دارد (کیندرمن1667 ،5؛ می یروترنر.)1661 ،0
خودتنظیمی سازهای است که از دهه  2906از سوی بندورا 7مطرح شد (کدیور .)2386 ،خودتنظیمی به یادگیرنده کمک میکند تا با
فرایندی گرایش گرایانه مهارتهای آکادمیک مانند تنظیم هدفها ،انتخاب ،جایگزینی استراتژیها و کنترل اثربخش را کسب کنند
(فن.)1626 ،8
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یادگیری خودتنظیمی شامل مؤلفههای زیر است (پاریس و وینوگرید:)1662 ،2
هدفگزینی :اهداف و اعمالی که ما انتخاب میکنیم ،اغلب پیامدهای رفتارهایی هستند که میبینیم توسط دیگران الگودهی شدهاند.
هدفگزینی در قلب یادگیری خودتنظیمی قرار دارد .برای عملی شدن آن ،دانشآموزان باید اهداف چالشانگیز اما واقعبینانه را
انتخاب کنند و آنها بهاحتمالزیاد به اهداف تعیینشده توسط خودشان متعهد میشوند تا اهداف مشخصشده توسط دیگران .البته
این امر گاهی مشکلساز میشود چراکه بسیاری از دانشآموزان در ابتدا توانایی الزم برای تعیین هدف را ندارند و اگر اهدافی را
مشخص کنند اغلب ساده و سطح پایین خواهد بود.
نظارت بر خود :پس از تعیین هدف یادگیرندگان خود نظم ده بهطور مستمر بر اعمال خودشان نظارت میکنند .به دانشآموزان
میتوان یاد داد تا بر انواع مختلف رفتارها نظارت داشته باشند .نظارت یا مشاهده خود همراه با اهداف مناسب میتواند تمرکز ،عادت
سری مطالعه و حتی مهارتهای اجتماعی را بهبود بخشد.
خود ارزشيابی :خود ارزشیابی به ما کمک میکند تا میزانی که به اهدافمان دستیافتهایم را مشخص سازیم .دانشآموزان میتوانند
یاد بگیرند تا تکالیف خودشان را ارزشیابی کنند .خودارزشیابی میتواند در انگیزش و رضایت شخص نقش داشته باشد.
استفاده از راهبردها :برای خود نظم دهی اثربخش ،یادگیرندگان باید بتوانند راهبردهای مؤثر را با اهداف خودشان هماهنگ سازند
(رضایی.)2399 ،
تنظیم شناختی هیجان به تمام شبکههای شناختی اطالق میشود که هر فردی از آن بهمنظور افزایش یا کاهش و یا حفظ هیجان خود
استفاده میکند (کراس .)2998 ،تنظیم هیجان از طریق شناخت بهطور جداییناپذیری بازندگی انسان آمیخته است و او را یاری
میکند تا مثالً زمانی که با حوادث فشارزا یا تهدیدکننده روبرو شد ،هیجانها یا احساساتش را مدیریت یا تنظیم کند و روی آنها
تسلط داشته باشد و در هیجاناتش غرق نشود (گارنفسکی ،کراج و اسپینهاون .)1662 ،1تنظیم شناختی هیجان با هدف مدیریت
هیجانها برای افزایش سازگاری و تطابق بکار میروند (الزاروس .)2993 ،تمام این تحقیقات لزوم بررسی راهکارها و آموزشهای
مکمل ،در این دوره حساس پاندمی و آموزشهای مجازی را میرساند .پژوهش حاضر بر آن است تا با توجه به اهمیت آموزش و
یادگیری در این رده سنی که منجر به آموزش عالی (کنکور) خواهد شد ،شرایط حاکم بر جامعه و تغییر در سبک آموزش ،با
آموزشهای مکمل در کنار دروس درسی به ارتقای آیتم کیفیت زندگی کالسی که در اثر این پاندمی دستخوش تغییراتی شده است،
کمک نماید.
روش پژوهش
پژوهش حاضر در قالب یک طرح نیمه تجربی با یک گروه شاهد و دو گروه آزمایش میباشد .با توجه به موضوع و هدف مدنظر،
برای دستیابی به دادههای موردنیاز دو مطالعه انجام شد .در مطالعه اول با استفاده از روش مقایسهای راهبردهای انگیزشی و
خودتنظیمی و آموزش تنظیم شناختی هیجان در گروههای هدف بررسی شد و در مطالعه دوم روی منتخبی از دانشآموزان (گروه
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یک آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و گروه دو آموزش تنظیم شناختی هیجان) تأثیر این آموزشها بررسی گردید و
درنهایت مقایسهای بین اثربخشی این دو روش صورت گرفت .جامعه آماری این تحقیق شامل دانشآموزان دوره دوم متوسطه شهر
تبریز در سال تحصیلی  966-99میباشد که به روش نمونهگیری خوشهای از بین مدارس نواحی پنجگانه تبریز به تعداد  06نفر
انتخاب گردید که بهطور تصادفی در یک گروه شاهد و دو گروه آزمایش قرار گرفتند .معیارهای ورود آزمودنیها شامل :رضایت
برای شرکت در این پژوهش را داشته باشند ،امکان دسترسی به اینترنت و شبکههای فضای مجازی برایشان فراهم باشد ،پرسشنامههای
مربوطه را تکمیل نموده باشند ،دانشآموز دوره دوم متوسطه باشند .همچنین معیارهای خروج از آزمودنیها شامل :عدم رضایت
برای شرکت در پژوهش ،عدم امکان دسترسی به اینترنت و شبکههای فضای مجازی ،عدم حضور در جلسات برای سه جلسه.
پس از انتخاب حجم نمونه و دبیرستان ،محقق با مراجعه به اداره آموزشوپرورش کل و مدیریت محترم دبیرستان سمیه با اخذ
مجوزهای الزم ،اقدام به برگزاری جلسات آموزش یادگیری مهارتهای خودتنظیمی برای گروه یک و جلسات آموزش تنظیم
شناختی هیجان برای گروه دو و ارسال لینک ابزار پژوهش در قالب پیشآزمون برای هر سه گروه گردید .سپس طی  20جلسه
آموزش آیتمهای مربوط به یادگیری مهارتهای خودتنظیمی طبق جدول زیر به گروه یک آزمایش داده شد.
جدول  .1جلسات گروه آزمایش
ردیف

عناوین ،برنامه و موضوعات هر جلسه

جلسه اول

معرفی و بیان اهداف کلی پروژه پژوهشی و ارسال لینک پرسشنامهها و تکمیل آنها

جلسه دوم

تعریف خود نظم دهی ،معمار یادگیری خود بودن و اهمیت آن در امر تحصیل -سوال و جواب .دادن تکلیف
برای تمرین

جلسه سوم

مرور مطالب قبلی – بیان راهبردهای شناختی ،تکرار و مرور ،راهبردهای بسط و گسترش ،تصویرسازی ذهنی-
سوال و جواب .دادن تکلیف برای تمرین

جلسه چهارم

مرور مطالب قبلی – راهبردهای فراشناختی ،برنامهریزی ،نظارت و ارزشیابی و نظم دهی -سوال و جواب .دادن
تکلیف برای تمرین

جلسه پنجم

مرور مطالب قبلی -روش مطالعه متمرکز -سوال و جواب .دادن تکلیف برای تمرین

جلسه ششم

اهمیت هدف در زندگی و تعیین هدف در موقعیت تحصیلی -سوال و جواب .دادن تکلیف برای تمرین

جلسه هفتم

مرور مطالب قبلی -اهمیت برنامهریزی در زندگی و امر تحصیل .آموزش نحوه تدوین برنامه روزانه -سوال و
جواب .دادن تکلیف برای تمرین

جلسه هشتم

روش پس ختام ،روش مردر  -MURDERسوال و جواب .دادن تکلیف برای تمرین

جلسه نهم

مرور مطالب قبلی -خودکارآمدی ،اعتمادبهنفس و خودپنداره مثبت -سوال و جواب -تمرین

جلسه دهم

مرور مطالب قبلی -ارزشگذاری درونی و راههای ایجاد عالقه -سوال و جواب .دادن تمرین

جلسه یازدهم

مرور مطالب قبلی -انواع مطالعه ،سطحی خوانی ،دقیق خوانی ،تندخوانی  -سوال و جواب .دادن تکلیف برای
تمرین

جلسه دوازدهم

مرور مطالب قبلی -ویژگیهای یک مکان مناسب برای مطالعه -سوال و جواب.

جلسه سیزدهم

مرور مطالب قبلی -زمان مناسب مطالعه-اهمیت و ارزش زمان –مدیریت زمان –راههای ایجاد وقت –شناسایی
راهزنان وقت -سوال و جواب .دادن تکلیف برای تمرین

جلسه چهاردهم

تعریف اضطراب و استرس – اضطراب امتحان و راههای مقابله با آن -سوال و جواب.

جلسه پانزدهم

مرور مطالب قبلی -بررسی علل فراموشی – روشهای به یاد سپری (شرح روش مکانها-کلمه کلید –سرواژه-
خالصهنویسی ،یادداشتبرداری و نتبرداری) سوال و جواب.
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جلسه شانزدهم

بلوری و همکاران

مرور اجمالی مطالب قبلی و طرح سؤاالت و مسائل مربوط به موضوع از طرف دانشآموزان .بحث آزاد.
امادهسازی گروه برای پسآزمون

همچنین طی  20جلسه آموزش آیتمهای مربوط به یادگیری تنظیم شناختی هیجان مبتنی بر کتاب مک لم ( ،)2399طبق جدول زیر
به گروه دو آزمایش داده شد.
جدول  .2جلسات گروه آزمایش (تنظيم شناختی هيجان)
ردیف

عناوین ،برنامه و موضوعات هر جلسه

جلسه اول

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

جلسه دوم

تعریف هیجان و تنظیم هیجان و اهمیت آن.سوال و جواب

جلسه سوم

مرور مطالب جلسه قبلی .معرفی و بحث در مورد راهکارهای سازگارانه .سوال و جواب .تکلیف برای بررسی و تشخیص
راهکارهای سازگارانه در هیجانات تا جلسه بعدی

جلسه چهارم

مرور مطالب جلسه قبلی .معرفی و بحث در مورد راهکارهای ناسازگارانه .سوال و جواب .تکلیف برای بررسی و
تشخیص راهکارهای ناسازگارانه در هیجانات تا جلسه بعدی

جلسه پنجم

مرور مطالب جلسه قبلی .معرفی راهبردها و آموزش ایمنسازی روانی با رویکرد تمرین و تقویت خود گویی مثبت.
سوال و جواب .نظرسنجی

جلسه ششم

مرور مطالب جلسه قبلی .راهکارهای افزایش هیجانات مثبت و خوشبینی .سوال و جواب .دادن تکلیف برای تمرین
راهکارهای مربوطه

جلسه هفتم

مرور مطالب جلسه قبلی .تعریف ذهنآگاهی ،اهمیت آن و راهکارهای مربوط به افزایش ذهنآگاهی .سوال و جواب.
دادن تکلیف برای تمرین راهکارهای مربوطه

جلسه هشتم

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

جلسه نهم

مرور مطالب جلسه قبلی .آموزش مهارتهای جرأت ورزی .سوال و جواب .دادن تکلیف برای تمرین مهارتهای
مربوطه

جلسه دهم

مرور مطالب جلسه قبلی .بحث اضطراب و روشهای مقابله با آن و تفاوت آن با استرس .سوال و جواب .دادن تکلیف
برای تمرین

جلسه یازدهم

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

جلسه دوازدهم

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

جلسه سیزدهم

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

جلسه چهاردهم

مرور مطالب قبلی .آموزش مهارت تفکر روبهجلو ،خود ارزشیابی و حل مشکل .سوال و جواب و تمرین

جلسه پانزدهم

مرور مطالب قبلی .آموزش راهبردهای مؤثر در تصمیمگیریهای مهم .سوال و جواب

جلسه شانزدهم

مرور اجمالی مطالب قبلی و طرح سؤاالت و مسائل مربوط به موضوع از طرف دانشآموزان .بحث آزاد .امادهسازی گروه
برای پسآزمون

سپس در انتهای دوره پسآزمون از هر سه گروه اخذ گردید و بهپاس شرکت گروه گواه در این تحقیق و بهمنظور رعایت عدالت و
ویسها و پکیچ نوشتاری دوره در اختیار گروه شاهد قرار گرفت.
دادههای حاصله توسط ابزار SPSS- 20با روش آماری تحلیل کواریانس چندمتغیری مانکووا MANCOVAتجزیهوتحلیل گردید.
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ابزار پژوهش
الف) پرسشنامه راهبردهای انگيزشی و خودتنظيمی :پرسشنامه راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی برای یادگیری 2را پینتریچ و
دیگروت ( )2996در زمینه ارزیابی راهبردهای خودتنظیمی و باورهای انگیزشی ساخته و آن را پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای
یادگیری نام نهادند .این ابزار براساس رویکرد شناختی-اجتماعی مبنی بر تعامل شناخت و انگیزش تدوینشده است .پرسشنامه
راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی برای یادگیری درمجموع دارای  97آیتم و دو مؤلفه است که این دو مؤلفه نیز هرکدام دارای
زیرمولفههایی هستند .پینتریچ و دیگروت ( )2996در مطالعهای آلفای کرونباخ زیرمقیاسهای مؤلفه باورهای انگیزشی را به این
صورت محاسبه نمودند :خودکارآمدی  ،6/89ارزشگذاری درونی  6/87و اضطراب امتحان  6/75به دست آوردند .آلفای کرونباخ
برای دو زیرمقیاسهای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی یعنی راهبردهای شناختی  6/83و خودتنظیمی  6/79نیز به دست آمد .در
یک پژوهش که توسط بیجرانو )1667( 1انجام گرفت آلفای کرونباخ زیرمقیاسهای این پرسشنامه در دامنههای بین  6/06تا 6/89
به دست آمد.
ب) پرسشنامه تنظيم شناختی هيجان  :CERQپرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گرانفسکی و همکاران در سال 1662
تدوینشده است ،این پرسشنامه ،پرسشنامهای چند بعدی و یک ابزار خود گزارشی است که نه ( )9راهبرد شناختی مالمت خویش،
پذیرش ،نشخوارگری ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاه پذیری ،فاجعه انگاری و مالمت
دیگران را ارزیابی میکند .گارانفسکی و همکاران اعتبار و روایی مطلوبی را برای این پرسشنامه گزارش کردهاند .این پرسشنامه شامل
 30پرسش میباشد که هر چهار پرسش یک عامل را مورد ارزیابی قرار میدهد قرار میدهد .فرم فارسی این مقیاس بهوسیلهی
سامانی ،جوکاروصحراگرد ( )2380مورد اعتباریابی قرارگرفته است.
ج) پرسشنامه کيفيت زندگی کالسی اینلی و بورک :پرسشنامه کیفیت زندگی کالسی در سال  2991توسط اینلی و بورک بهمنظور
سنجش کیفیت زندگی کالسی فراگیران نسبت به درس طراحی و تدوینشده است .این پرسشنامه دارای  39گویه با هفت شاخص
رضایت کلی ،عاطفه منفی ،مدرس ،همبستگی اجتماعی ،فرصت ،موفقیت و ماجرا میباشد .با طیف  9لیکرتی .در مورد اعتبار یا
روایی این ابزار ،در پژوهش حدادی ( )2393روایی محتوایی و صوری و مالکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است .در مبحث
پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده در پژوهش حدادی ( )2393برای این ابزار باالی  6/7برآورد شد (.)6/77
یافتهها
در آزمون تحلیل کواریانس ،پسازآنکه اثرات نمرات پیشآزمون از نمرات پسآزمون حذف گردید ،به مقایسه نمرات پسآزمون دو
گروه آزمایش و کنترل پرداخته میشود که نتایج آن در جداول 3و 9و 5بیان گردیده است.

Bidjerano
فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان 1041

2

59

بلوری و همکاران

مقایسه اثر بخشی آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و ...

جدول  .3بررسی اختالف بين نمرات پسآزمون گروه یک و شاهد
وضعیت شاخص
شاخصهای موردبررسی
اختالف بین گروهها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورها

F

Sig

9195/666

2

9195/666

39/666

6/662

جدول  .4بررسی اختالف بين نمرات پسآزمون دو گروه دو و شاهد
وضعیت شاخص
شاخصهای موردبررسی
اختالف بین گروهها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورها

F

Sig

9195/666

2

9195/666

39/666

6/662

جدول .5بررسی اختالف بين نمرات پسآزمون گروههای یک و دو و گروه شاهد
وضعیت شاخص
مجموع مجذورات

میانگین مجذورها

درجه آزادی

Sig

F

شاخصهای موردبررسی
55/633

اختالف بین گروهها

15/627

1

6/662

6/666

با توجه به مقدار حد معناداری بهدستآمده و کوچکتر بودن این مقدار از  6/65میتوان بیان کرد که فرض  H0در هر سه فرضیه
رد و فرض  H1پذیرفته میشود و شواهدی مبنی بر تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تنظیم شناختی هیجان بر کیفیت
زندگی کالسی وجود دارد و همچنین بین اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و آموزش تنظیم شناختی هیجان بر
کیفیت زندگی کالسی اختالف معناداری وجود دارد.
با توجه به جدول شماره  0میبینیم که در گروه شاهد میانگین کیفیت زندگی کالسی پیشآزمون  219و در پسآزمون نیز  219است
که این نشان میدهد میانگین کیفیت زندگی کالسی در گروه شاهد که هیچ آموزشی دریافت نکردهاند در پسآزمون ثابت مانده
است؛ اما در گروه یک میانگین کیفیت زندگی کالسی پیشآزمون برابر  213و این میانگین در پسآزمون برابر با  218است که نشان
میدهد که در گروه یک کیفیت زندگی کالسی پسآزمون که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را دریافت کردهاند کمی
افزایشیافته است؛ و در گروه دوم میانگین کیفیت زندگی کالسی در پیشآزمون  216و در پسآزمون این میانگین برابر  236است
که نشان میدهد در پسآزمون که آموزش تنظیم شناختی هیجان را دریافت کردهاند این میانگین افزایش نسبتاً زیادی داشته است.
جدول  .6شاخصهای آماری محاسبهشده برای متغير کيفيت زندگی کالسی
گروه
شاهد

گروه 2

گروه 1

میانگین

میانه

انحراف معیار

واریانس

پیشآزمون

219.666

230.666

25.66

136.666

پسآزمون

219.666

230.666

29.66

129.666

پیشآزمون

213.666

219.666

23.66

279.666

پسآزمون

218.666

231.666

29.66

166.666

پیشآزمون

216.666

220.666

29.66

376.666

پسآزمون

236.666

232.666

22.66

233.681
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نتایج حاکی از آن است که ،هرچند هر دو روش مؤثر و در ارتقای آیتم کیفیت زندگی کالسی تأثیر داشتهاند اما با توجه به شرایط
ناشی از کرونا و تأثیر آن ازلحاظ روانشناختی روی دانشآموزان ،آموزش تنظیم شناختی هیجان بر متغیر کیفیت زندگی کالسی
مؤثرتر بوده است.
نتيجهگيری
پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری و آموزش تنظیم شناختی هیجان بر کیفیت زندگی
کالسی دانشآموزان دوره دوم متوسطه انجامشده است .یافتههای حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که این آموزشها برای این
مقطع تحصیلی و بخصوص در شرایط پاندمی کرونا در جهت افزایش کیفیت زندگی کالسی تأثیرگذار بوده که همسو با مطالعات
ابوالمعالی الحسینی ( )2399و وان باول ،بایکرت ،بوگجیو ،کاپرارو ،سیچوکا ،کیکارا و وایلر )1616( ،2میباشد .لذا برای کاهش
اضطراب و استرس دانشآموزان در بحران های سالمت ،افزایش مهارتهای خودتنظیمی و یادگیری تنظیم شناختی هیجان میتواند
بهعنوان اقدامی مؤثر برای کاهش تبعات تغییر روش آموزش ،توسط روانشناسان ،بهویژه روان شناسان تربیتی ،مدرسه و سالمت به
کار رود که همجهت با پژوهشهای کاسکن ،گری پاگوالگو و توسان  )1629(1میباشد .میتوان نتایج حاصله را به شرح ذیل بیان
نمود :در گروههای آزمایش یک و دو کیفیت زندگی کالسی در پسآزمون افزایش داشته ولی با توجه به میانگینها میتوان گفت
آموزش تنظیم شناختی هیجان مؤثرتر از آموزش راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری بوده است.
بهکارگیری مهارتهای مذکور امری قابلانتقال به دانشآموزان است و اگر شیوههای تدریس مبنی بر پیریزی و تقویت این مهارتها
باشد به ارتقای کیفیت زندگی کالسی دانشآموزان و درنتیجه یادگیری و آموزش مطلوبتر آنها منجر میشود .پیشنهاد میشود که
در بحرانهای سالمت و ایام قرنطینه برنامه آموزش مکمل در کنار مباحث درسی دانشآموزان گنجانده شود و همچنین تمهیداتی
جهت آموزش خانوادهها برای بهکارگیری مهارتهای ارتباطی مؤثر اتخاذ شود .همچنین پیشنهاد میشود ،سیاستگذاریهایی برای
تقویت صالحیت حرفهای روان شناسان تربیتی ،مدرسه و سالمت ،برای مداخله مؤثر در بحرانهای سالمت اتخاذ شود (ابوالمعالی
الحسینی .)2399 ،در انتها با توجه به ادامه روند جهشهای ویروس کرونا و احتمال ادامه آموزش غیرحضوری (حتی در شرایط
عادی نیز) بر اساس یافتههای پژوهش حاضر و بسیاری از تحقیقات دیگر ،پیشنهادات زیر مطرح میشود:
-2اهتمام مدارس بخصوص در شرایط آموزش مجازی بر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تنظیم شناختی هیجان در کنار
آموزش دروس
-1تهیه بستههای آموزشی برای ارتقاء سطح معلومات دبیران در این حوزه
-3برگزاری دورههای آموزشی با موضوعات راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تنظیم شناختی هیجان برای دستاندرکاران
آموزشوپرورش.
 -9برگزاری دورههای آموزشی با موضوعات راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تنظیم شناختی هیجان برای دانشآموزان.
Van Bavel, Baicker, Boggio, Capraro, Cichocka, Cikara & Willer
Coşkun, Garipağaoğlu & Tosun
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