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 مقاله اصلی

آموزان تیزهوش دوره اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر اضطراب دانش
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آموزان تیزهوش را مضطرب نماید. بر این بینانه اطرافیان، ممكن است دانشتكالیف زیاد و انتظارات غیرواقع :مقدمه

آموزان تیزهوش دوره اول حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش تنظیم هیجان بر اضطراب دانشاساس پژوهش 

 انجام گرفت. متوسطه

آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. پس -آزمونروش پژوهش حاضر آزمایشي با طرح پیش :کارروش

-97حصیلي آباد در سال تسطه اول شهر خرمآموزان تیزهوش دوره متوجامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانش

ن آموزاانشدگیری تصادفي ساده استفاده شد. بدین صورت که از بین بود. در این پژوهش از روش نمونه 1396

ه صورت گمارش بآموز به صورت تصادفي ساده انتخاب و دانش 30آباد، تعداد تیزهوش دوره متوسطه اول شهر خرم

( را 2007یجان )گروس، ایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش مداخله آموزش تنظیم ههای آزمتصادفي در گروه

اخله ای دریافت نمودند. این در حالي بود که افراد حاضر در گروه گواه این مددقیقه 75جلسه  10طي دو و نیم ماه در 

بود. اضطراب  ین پژوهش شامل پرسشنامهر ادمورد استفاده  را در طول فرایند انجام پژوهش دریافت نكردند. پرسشنامه

 ت.گیری مكرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفواریانس با اندازه های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیلداده

 

ست اآموزان تیزهوش تأثیر معناداری داشته نتایج نشان داد که آموزش تنظیم هیجان بر اضطراب دانش: جینتا

(0001/0>p)كل معناداری شنیز به  یج نشان داد که این مداخله توانسته تاثیر خود را در طول زمان. عالوه بر این نتا

 درصد بود. 69آموزان تیزهوش . میزان تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر اضطراب دانش(p<0001/0)حفظ نماید 

تواند به ان ميتوان چنین نتیجه گرفت که آموزش تنظیم هیجهای پژوهش حاضر ميبر اساس یافته :یریگجهینت

 ش مورد استفاده گیرد.آموزان تیزهوعنوان یک روش کارآمد جهت کاهش اضطراب دانش

تیزهوش اضطراب، آموزش تنظیم هیجان،: یدیکلکلمات
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مقدمه  

بررسیي اهیداف آمیوزش و پییرورش در سیط  جهیان نشییان      

تیرین نیازهیای هیر جامعیه، تعلییم و تربییت       دهد که مهیم مي

که با اتكاء بیه نییروی اراده و هوشیي خیویش،     افرادی است 

منطقیییي بیندیشیییند و بیییه جیییای وابسیییتگي و اسیییتفاده از    

دستاوردهای اقتصادی و فرهنگي دیگران، خود مولد دانش، 

فناوری و فرهنی  مناسیب بیرای اسیتقالل در عصیر دانیایي       

هییای انسییان در گییرو  هییا و پیشییرفتباشییند. تمییام موفقیییت 

س افیراد از  بر همین اسا مؤثر است، های بارور، پویا واندیشه

شیود آنیان   های مختلفي برخوردارنید کیه باعیی میي    ویژگي

های جدید و گونیاگون بیه   های خود را در راهبتوانند مهارت

(. گروهییي از 2020کییار اندازنیید )تییا، هانیی  و سورنسییون، 

بایست توجه جدی آموزان که در این حوزه به آنها ميدانش

تواننید بیا نییروی    زهوش هستند که ميآموزان تیشود، دانش

های جامعه را بگشایند )لیي، جیونز و دای،   هوشي خود، گره

آمییوزاني گفتییه آمییوزان تیزهییوش بییه دانییش دانییش(. 2017

شود که توانایي فكری باال، توانایي خالقییت و ییا سیط     مي

 باالیي از انگیزش و یا برتری در یک زمینه خیا  علمیي را  

هیای بیالقوه   آورده کردن سط  توانیایي نشان دهند و برای بر

خود به آمیوزش و خیدمات اضیافي نییاز دارنید )اوزکیان و       

د (. تیزهوشان و افراد بااستعداد، کساني هسیتن 2015کوتک، 

هیا  هایي از قابلیت باالی عملكرد در برخي از حیوزه که نشانه

هیای  از جمله هوش، خالقییت، هنرمنیدی، رهيیری، و زمینیه    

دهنید )وییت، گراهیام و بیالس،     شیان میي  تحصیلي ویژه را ن

2018.)  

آموزان تیزهوش به دلیل از طرفي باید اشاره کرد که دانش

بار تحصیلي زیاد، تكالیف شناختي گسترده و حضور در 

شناختي همچون های روانفضای رقابتي شدید، دچار آسیب

اضطراب عيارت است  (.1395گردند )صفری، اضطراب مي

یزولوژیكي به احساس خطر همه جانيه از پاسخ عاطفي و ف

رود. اضطراب عمدتاً اختالل دروني که به سادگي کنار مي

افراد جوان است که شروع آن معموالً در اواسط دهه سوم 

عمر است. اضطراب با عالئم بدني خاصي همراه است، 

اضطراب یک عالمت هشدار دهنده است که خير از خطری 

 سازدبرای مقابله آماده مي دهد و شخص راالوقوع ميقریب

اضطراب حالتي است که تقریياً در (. 2009)آرمنتو و هپكو، 

-ها در طول زندگي به درجات مختلف بروز ميهمه انسان

کس حداقل یک بار این احساس را طوری که هرکند. به

(. وجود اندکي 2012هاید،  تجربه کرده است )فایل و

الزم است، ولي اگر از اضطراب در انسان هم طيیعي و هم 

ساز خواهد بود، به طوری که با حد بگذرد برای او مشكل

های بسیار، قادر نخواهد بود امتیاز داشتن اطالعات و مهارت

(. 2011جونز و همكاران، -الزم را کسب کند )ریچاردسون

فقدان اضطراب یا از طرفي اضطراب بیمارگونه ممكن است 

دی مواجه سازد. اضطراب فرد را با مشكالت و خطرات زیا

سازد که برای انجام در حد متعادل و سازنده فرد را وادار مي

امور خود، به موقع و مناسب تالش کند و بدین ترتیب، 

تر و بارورتر سازد )مارتین و زندگي خود را با دوام

 (.2020نذیرالدین، 

-شیناختي دانیش  هیای روان به منظیور بهيیود کیاهش آسییب    

ای گوناگون اسیتفاده  های مداخلهاز روش آموزان تیزهوش،

آمیوزش تنظییم    تیوان بیه  هیا میي  اند. از جمله این روشکرده

که هرچند برای جامعه آمیاری پیژوهش   هیجاني اشاره نمود 

کیارآیي خیود را    حاضر مورد استفاده قرار نگرفته است، امیا 

انیید شییناختي نشیان داده هییای مختلیف روان در درمیان مولفیه  

فیرد و کیامران،   ؛ دهقاني، حكمتیان1399ني، عسگری و متی)

؛ نورعلي، 1397عظیمي، ؛ 1398عاشوری و رشیدی،  ؛1398

؛ کرمییي، 1397حییاجي یخچییالي، شییهني ییییالی و مكتيییي،  

نیا، فوالدچن  و حسن؛ 1398شریفي، نیكخواه و غضنفری، 

؛ 1392؛ نریمیییاني، عياسیییي، ابوالقاسیییمي و احیییدی،  1393

؛ مییل، فیت، رئیال،    2010یجپر، بولمهجر، پرنجیر، تیال و سیا   

؛ لیي، ژانی ، کیای، وانی ،     2013ساترلین، وگل و کوبلر، 

؛ بنفیر،  2016؛ هیاینوس، هییل و فرازتیي،    2014بای و ژائیو،  

فرایندی است که بر تنظیم هیجاني (. 2018باردین و کالس، 

اساس آن افراد تشخیص مي دهند چه هیجیان هیایي را بایید    

یین هیجانیات را چگونیه و چیه     نشان دهنید. عیالوه بیر آن، ا   

؛ جورمییان و 2019لییي، وا و وانیی ،  زمییاني ابییراز کننیید )  
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(. تنظییم هیجییان ممكین اسییت بیرای بییه راه    2016اسیتانتون،  

انییداختن، افییزایش دادن، حفییظ کییردن یییا کییاهش دادن      

های مثيت و منفي در پاسخ بیه روییدادهای محیطیي،    هیجان

، رفتییاری و نقییش ایفاکنیید؛ زیییرا فراینییدهای فیزیولییوژیكي 

کیرایج و گرانفسیكي،   تجربي را تحت تاثیر قرار میي دهید )  

مطالعییات متعییدد نشییان دهنییده پیامییدهای اثییربخش  (. 2019

شناختي بوده است. های مختلف روانبر مولفهتنظیم هیجاني 

(، هریویک و همكیاران  2019بر اساس نتایج تحقیق مالسزا )

ان اظهیار  تیو ( میي 2017( و کیروان، پیكت و جارت )2018)

هییای داشییت کییه آمییوزش تنظیییم هیجییان در بهيییود مولفییه  

شناختي همچون اضطراب و افسردگي، تنظییم هیجیان،   روان

نفس به عنوان ییک روش تأثیرگیذار   خودکارآمدی و عزت

 کند.خودنمایي مي

در باب ضرورت انجام پژوهش حاضر باید گفت طیي چنید   

اختي، دهه اخیر، مطاله در خصو  الگوهای انگیزشیي، شین  

غیرشناختي و هیجاني افیراد تیزهیوش، بییش از پییش میورد      

هیای تحقیقیات   توجه پژوهشیگران قیرار گرفتیه اسیت. یافتیه     

متعدد در این زمینه، نشان از اهمییت برخیورداری از الگیوی    

یافتییه و عوامییل غیرشییناختي و هیجییاني در انگیزشییي سییازش

ت موفقیت تحصیلي هر چه بیشتر فراگیران تیزهوش داشته اس

تییوان اییین گونییه (. بنییابراین مییي2012)الجوقیمییان و ایییوب، 

هییای شییناختي مطییرح نمییود کییه صییرف توجییه بییه توانییایي 

آموزان تیزهوش، عالوه بر ایجاد اضطراب برای آنیان،  دانش

ممكن است آینده تحصیلي و شغلي آنها را بیه بیراهیه سیوی    

هیای گونیاگون شیناختي،    دهد، چرا که هر انساني از قسمت

های متفیاوت شخصییتي تشیكیل    ني، خالقیت و ویژگيهیجا

توانید در آینیده   شده کیه بیه انیدازه توانمنیدی شیناختي میي      

آمیوز تیزهیوش دارای نقیش باشید. ایین در      تحصیلي دانیش 

شیناختي وجیود دارنید کیه     هیای روان حالي است که حیوزه 

توانند عملكرد تحصیلي، اجتماعي، ارتياطي و خانوادگي مي

هوش، را تحت تاثیر منفي قرار دهند. یكیي  آموزان تیزدانش

ها، بیروز اضیطراب اسیت. بررسیي ایین مولفیه       از این آسیب

آموزان دوره گردد که دانسته شود دانشتر ميبرجسته زماني

اول متوسطه تیزهوش، عالوه بر فضای رقابتي آموزشگاه، در 

تواند دروان نوجواني و بلوغ نیز قرار دارند که این پدیده مي

افزون بر این، نادیده گرفتن این تشدید اضطراب بینجامد.  به

شییناختي هییای روانمشییكالت، ممكیین اسییت بییه اخییتالل   

بنییابراین بییا نظییر بییه  شییدیدتری در بزرگسییالي منجییر شییوند.

آموزش تنظیم هیجان در جامعه آمیاری کودکیان   کارآمدی 

هییای روان شییناختي افییراد  در کییاهش آسیییب و نوجوانییان 

فیرد و  ؛ دهقیاني، حكمتییان  1399متیني، عسگری و مختلف )

؛ 1397عظیمیي،  ؛ 1398عاشوری و رشیدی،  ؛1398کامران، 

؛ 1398؛ کرمییي و همكییاران،   1397نییورعلي و همكییاران،  

؛ 1392؛ نریمیاني و همكیاران،   1393نیا، فوالدچن  و حسن

؛ لیي و  2013؛ میل و همكیاران،  2010بولمهجر و همكاران، 

؛ بنفییر، 2016یییل و فرازتییي، ؛ هییاینوس، ه2014همكییاران، 

نقش مخرب اضطراب در کاهش و  (2018باردین و کالس، 

و همچنیین عیدم انجیام پژوهشیي در     آموزان، عملكرد دانش

بیر اضیطراب    آموزش تنظییم هیجیان  زمینه بررسي اثربخشي 

، محققین بر آن شیدند کیه تیأثیر ایین     آموزان تیزهوشدانش

مورد بررسي و وش آموزان تیزهاضطراب دانشبر مداخله را 

 آزمون  قرار دهند.

 روش کار

 -روش پژوهش از نوع آزمایشي با طرح پیش آزمون

در آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. پس

آموزان تیزهوش دانششامل این پژوهش جامعه آماری 

 1396-97آباد در سال تحصیلي شهر خرم دوره متوسطه اول

گیری تصادفي ساده و وش نمونهبود. در این پژوهش از ر

 با مراجعه به بدین صورت کهگمارش تصادفي استفاده شد. 

 30کشي تعداد آباد، با استفاده از قرعهمدرسه تیزهوشان خرم

های این مدرسه، آموزان کالسآموز از بین دانشدانش

های پژوهش انتخاب و به صورت گمارش تصادفي در گروه

 15وز در گروه آزمایش و آمدانش 15گمارده شدند )

گیری آموز در گروه گواه(. دلیل انتخاب روش نمونهدانش

آباد، تنها یک تصادفي ساده، آن بود که در شهر خرم

آموزشگاه متوسطه اول تیزهوش وجود دارد و بر این اساس 

پژوهشگر، با توجه به در اختیار داشتن لیست افراد جامعه 
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في ساده استفاده نمود. گیری تصادآماری، از روش نمونه 

شیوه انتخاب نیز به این صورت بود که اسامي تمامي 

آباد در آموزان آموزشگاه تیزهوشان شهر خرمدانش

کشي سي های جدا نگارش و با استفاده از قرعهبرگه

آموزان قيل از ورود به آموز انتخاب شد. این دانشدانش

قرار پژوهش به وسیله آزمون هوشي وکسلر تحت آزمون 

گرفتند تا از میزان مشابه بودن ضرایب هوشي این 

آموزان اطمینان حاصل شود. بر این اساس، این دانش

آموزان بر اساس جنسیت )پسر(، دوره تحصیلي دانش

)متوسطه اول( و ضرایب هوشي همتاسازی شدند. پس از 

آموزان انتخاب شده با استفاده از شیوه تصادفي در آن، دانش

 مایش و گواه گمارده شدند. سپس گروههای آزگروه

آموزش تنظیم هیجان را دریافت نمود. پس  آزمایش مداخله

از اتمام جلسات آموزشي، باز اعضای هر دو گروه به 

ماه پس از  2آزمون(. اضطراب پاسخ دادند)پس پرسشنامه

های پژوهش مجدداً به اتمام جلسات آموزشي افراد گروه

نوان مرحله پیگیری پاسخ دادند تا پژوهش به ع نامهپرسش

تاثیر مداخله آموزش تنظیم هیجان در طول زمان نیز مورد 

های ورود به پژوهش شامل: مالکآزمون قرار گیرد. 

حضور در مدارس تیزهوشان، برخورداری از سالمت 

، عملكرد انضياطي مناسب و تمایل به حضور در جسمي

ژوهش نیز های خروج از پپژوهش بود. همچنین مالک

شامل: غیيت در دو جلسه آموزشي و عدم همكاری، انجام 

-ندادن تكالیف مشخص شده در کالس و بروز مشكل پیش

 د.بیني نشده بو

 ابزار پژوهش
پرسشنامه اضطراب توسط بک، پرسشنامه اضطراب: 

( تدوین شده و نشانه های 1988اپستین، براون و استیر )

بک یک پرسشنامه  سنجد. مقیاس اضطراباضطرابي را مي

سوالي است که با هدف اندازه گیری شدت  21خودسنجي 

اضطراب طراحي شده است. این آزمون شدت اضطراب را 

مورد « شدید»تا « اصالً»از  ایدامنهدر یک هفته اخیر و در 

بوده و  3دهد. نمره هر سوال بین صفر تا ارزیابي قرار مي

ره باال نشان دهنده باشد. نممي 63دامنه نمرات بین صفر تا 

اضطراب بیشتر است. بک و همكاران همساني دروني 

ای آن و پایایي بازآزمایي یک هفته 92/0مقیاس را برابر با 

 76/0تا  30/0و هميستگي ماده های آن را از  75/0را 

(. 1988اند )بک، اپستین، براون و استیر، گزارش کرده

و  92/0ا صفوی ضریب آلفای کرونياخ این پرسشنامه ر

اند به دست آورده 83/0ضریب پایایي به روش بازآزمایي را 

(. 1391نیا و نجفي، سن  آتش، رفیعي)به نقل از شفیعي

دهد که این پرسشنامه از اعتيار مطالعات انجام شده نشان مي

و روایي باالیي برخوردار است. ضریب همساني دروني آن 

ی یک هفته فاصله و اعتيار آن با روش بازآزمایي به 92/0

متغیر است.  76/0تا  30/0های آن و هميستگي ماده 75/0

پنج نوع روایي محتوا، همزمان، سازه، تشخیصي و عاملي 

کارایي  برای این آزمون سنجیده شده است که نشان دهنده

باشد باالی این ابزار در اندازه گیری شدت اضطراب مي

مه حاضر در این (. میزان پایایي پرسشنا1393)نیكخواه، 

به دست  90/0پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونياخ 

 آمد.

 شیوه اجرا

 10آموزش تنظیم هیجان در طي در پژوهش حاضر جلسات 

 2ای یک جلسه و در طول ای به صورت هفتهدقیقه 75جلسه 

توسیط گیروس    ماه اجرا گردید. شرح جلسیات ایین درمیان   

( 1396رتیییاج، بخیییش، سییییف، احیییدی و دعیسیییي؛ 2007)

ریزی و اجرا شده است. رئوس مطالب جلسات درماني طرح

جهیت  الزم به ذکر است کیه   آورده شده است.  1در جدول

آمییوزان بییرای رعایییت اخییالی در پییژوهش رضییایت دانییش

شرکت در برنامه مداخله کسیب و از کلییه مراحیل مداخلیه     

 چنین به افراد گیروه گیواه اطمینیان داده شید    شدند. هم آگاه

که آنان نیز پس از اتمام فراینید پژوهشیي ایین میداخالت را     

همچنین به هر دو گروه اطمینان داده  دریافت خواهند نمود. 

ماند و نیازی بیه درج  شد که اطالعات آنها محرمانه باقي مي

هیای آزمیایش مداخلیه    در نهایت، بیر روی گیروه   نام نیست.
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الي کیه  مطابق با جدول یک انجیام شید در حی   تنظیم هیجان 

 گروه گواه این مداخله را دریافت نكردند.

خالصه جلسات آموزش تنظیم هیجاني)با اقتياس از . 1جدول

 (1396بخش و همكاران، از عیسي؛ به نقل 2007گروس،

 شرح جلسه جلسه

جلسه 

 اول

ن اجرای پیش آزمون، معارفه افیراد نمونیه پیژوهش بیا یكیدیگر، بییا      

 م هیجان در زندگي.ضرورت آشنایي و استفاده از تنظی

جلسه 

 دوم

تعرییف هیجییان، شییناخت انییواع هیجیان و توضییی  در مییورد فراینیید   

 بیولوژیكي ایجاد هیجیان و اثرگیذاری هیجیان بیر کیارکرد روزانیه،      

تكلیف خانگي و نوشتن انواع هیجانات تجربه شیده توسیط اعضیای    

 گروه تا جلسه آینده.

جلسه 

 سوم

های مثيت، آمیوزش آگیاهي   آموزش راه هایي جهت افزایش تجربه 

از تجربیات مثيت، ایجاد تجربیه هیای مثيیت از طرییق تجسیم ذهنیي       

 بخش و غفلت از نگراني.های شادیصحنه

 

جلسه 

 چهارم

آمییوزش راه هییای کییاهش هیجانییات منفییي، آمییوزش آگییاهي از     

تجربییات منفیي و کیاهش هیجانیات منفیي از طرییق خیواب کییافي.        

فتن کنتیرل زنیدگي، تغذییه    آموزش جهت تالش برای به دسیت گیر  

دم کافي و  ورزش، مراقيت از خود با مراجع به موقع به پزشیک و عی  

 استفاده از مواد مخدر.

جلسه 

 پنجم

 هیای غلیط و اثیرات آنهیا روی    آموزش در راستای شناسایي ارزیابي

فتاری حاالت هیجاني، آموزش راهيرد بازارزیابي و تغییر پیامدهای ر

 و فیزیولوژیكي هیجان.

جلسه 

 ششم

و  آموزش جهت شناسایي میزان و نحوه اسیتفاده از راهيیرد بیازداری   

ح بررسي پیامدهای هیجاني آن، مواجهه، آموزش ابراز هیجان، اصال

هیای محیطیي، آمیوزش تخلییه     رفتار از طریق تقویت تقوییت کننیده  

 هیجاني، آرمیگي و عمل معكوس.

جلسه 

 هفتم

فیي  مل بیه هیجیان مثيیت و من   توجه آگاهانه به هیجان فعلي، توجه کا

 خود و پذیرش آن بدون قضاوت و ابراز صحی  هیجان.

جلسه 

 هشتم

آموزش ارزییابي مجیدد و ابیراز هیجانیات مثيیت و منفیي، آمیوزش        

ای ارزیابي از هیجانات و توجه به پیامیدهای هیر هیجیان و تیالش بیر     

 ابراز مناسب و بازداری از ابراز نامناسب هیجان.

تغییر هیجانات منفي از طریق عمل بر خالف هیجیان تجربیه   آموزش جلسه 

 شده مانند ترس، عصيانیت و استرس. نهم

جلسه 

 دهم

 آزمون.بندی مطالب آموزشي جلسات گذشته و اجرای پسجمع

ها از دو سط  آمار در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

توصیییفي و اسییتنياطي اسییتفاده شییده اسییت. در سییط  آمییار  

ز مییانگین و انحیراف اسیتاندارد و در سیط  آمیار      توصیفي ا

رسیي نرمیال   ویلیک جهیت بر   -استنياطي از آزمیون شیاپیرو  

بییودن توزیییع متغیرهییا، آزمییون لییوین بییرای بررسییي برابییری 

هییای آزمییونجهییت مقایسییه پیییش tهییا، از آزمییون واریییانس

های آزمیایش و گیواه در متغییر وابسیته و همچنیین از      گروه

گییری مكیرر بیرای بررسیي فرضییه      ندازهتحلیل واریانس با ا

افیزار  پژوهش استفاده گردید. نتایج آماری با اسیتفاده از نیرم  

 ت.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اس -24SPSSآماری 

 نتایج

های جمعیت شناختي بیانگر آن بود که افراد نمونه یافته

سال بودند که در این بین  16تا  12پژوهش دارای دامنه سني 

سال بود.  10/14 ± 23/3ها گین و انحراف معیار سن آنمیان

چنین بیشترین میزان پایه تحصیلي مربوط به کالس هشتم هم

های توصیفي پژوهشي به بررسي یافته حال .درصد( بود 49)

 شود.پرداخته مي

 

 اضطرابنتایج آمار توصیفي  .2جدول 

 نرمالیتي یپیگیر نرمالیتي آزمونپس نرمالیتي آزمونپیش هاگروه

انحراف  میانگین

 معیار

P 

value 
انحراف  میانگین

 معیار

P value انحراف  میانگین

 معیار

P 

value 

 36/0 13/3 40/12 22/0 36/3 73/14 15/0 65/4 40/24 گروه آزمایش

 21/0 75/3 66/24 33/0 26/4 80/24 25/0 39/4 24 گروه گواه

گییری  س بیا انیدازه  قيل از ارائه نتایج تحلییل آزمیون وارییان   

های پارامتریک مورد سینجش  های آزمونفرضمكرر، پیش

قرار گرفت. بر همیین اسیاس نتیایج آزمیون شیاپیرو ویلیک       

ای بیانگر آن بود که پیش فیرض نرمیال بیودن توزییع نمونیه     
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های آزمیایش و گیواه در   ها در متغیر اضطراب در گروهداده 

 ار اسییتآزمییون و پیگیییری برقییرآزمییون، پییسمراحیل پیییش 

(05/0≤P.) فرض همگني واریانس نیز توسیط  همچنین پیش

آزمون لوین مورد سنجش قرار گرفت که نتیایج آن معنیادار   

هیا  فیرض همگنیي وارییانس   داد پییش نيودکه ایین یافتیه میي   

نشیان   t. از طرفي نتایج آزمون (p>05/0)رعایت شده است 

هیای آزمیایش و گیروه گیواه در     آزمیون گیروه  داد که پیش

. (p>05/0)غیییر وابسییته )اضییطراب( معنییادار نيییوده اسییت  مت

فیرض  همچنین نتایج آزمون موچلي بیانگر آن بود کیه پییش  

بر این . ها در متغیر اضطراب رعایت نشده استکرویت داده

-اساس در جدول بعد سطر مربوط به آزمون گیرین هیاوس  

 گیرد.گایسر مورد بررسي قرار مي

  اضطراب اثیرات درون و بین گروهي برای مولفهتگیری مكرر جهت بررسي دازهتحلیل واریانس با ان. 3جدول 

 توان آزمون اندازه اثر pمقدار  fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 1 62/0 0001/0 71/46 96/305 15/1 26/404 مراحل

 99/0 43/0 0001/0 40/21 66/934 1 44/934 گروهيندی

ل و تعامل مراح

 گروهيندی

09/540 15/1 87/468 41/62 0001/0 69/0 1 

     51/7 25/32 31/242 خطا

گییری مكیرر در   نتایج جدول تحلیل واریانس بیا انیدازه  

اضیطراب  دهید کیه مییانگین نمیرات     نشان میي  3جدول 

آزمیون و  فارغ از تاثیر گروهيندی در طیي مراحیل پیس   

غییر با مقایسه با پیگیری دچار تغییر معنادار شده که این ت

رود. از آزمون ییک تفیاوت معنیادار بیه شیمار میي      پیش

طرفي نتایج سطر دوم جدول فوی بییانگر آن اسیت کیه    

متغیییر گروهينییدی )آمییوزش تنظیییم هیجییان( فییارغ از    

اضطراب آزمون و پیگیری( بر آزمون، پسمراحل )پیش

آموزان تیزهوش دارای تاثیری معنادار بوده اسیت.  دانش

نا که اثیر آمیوزش تنظییم هیجیان در مقایسیه بیا       بدین مع

گروه گواه تاثیر معنادار بوده است. در نهاییت امیا سیطر    

مربوط به تعامل مراحل و گروهيندی حاکي از آن است 

تیاثیر   بیا تعامیل مراحیل نییز     که آمیوزش تنظییم هیجیان   

آزمیون و  آزمون، پیس معناداری بر مراحل آزمون )پیش

آمیوزان تیزهیوش داشیته    شداناضطراب پیگیری( مولفه 

درصد از تغیییرات   69است. همچنین نتایج نشان داد که 

آمیوزان تیزهیوش( توسیط    دانشاضطراب متغیر وابسته )

شیود. حیال   تعامل متغیر مراحل و گروهيندی تيییین میي  

جهت بررسي ایین نكتیه کیه ایین تیاثیر در کیدامیک از       

ي مراحل آزمون بوده است به بررسي نتایج آزمون تعقیي

 شود.بونفرني پرداخته مي

آزمون، شدر مراحل پی های دو به دوبررسي تفاوت. 4جدول 

 در دو گروه آزمایش و گواه آزمون و پیگیریپس

مراحل 

 آزمون

تفاوت  

 هامیانگین

خطای 

انحراف 

 معیار

مقدار 

 معناداری

 آزمونپیش
 0001/0 55/0 86/3 آزمونپس

 0001/0 70/0 93/4 پیگیری

 نآزموپس
 0001/0 55/0 -86/3 آزمونپیش

 001/0 25/0 06/1 پیگیری

دهد، تفاوت بین نشان مي 4همانگونه نتایج جدول 

آزمون آزمون و پیشآزمون با پسمیانگین نمرات پیش

معنادار  آموزان تیزهوشدانشاضطراب  با پیگیری مولفه

آزمون است. در حالي است که بین میانگین نمرات پس

این متغیر نیز تفاوت معنادار وجود دارد. در  با پیگیری

آموزش توان بیان نمود که گیری کلي ميیک نتیجه

اضطراب در حالي که بر میانگین نمرات  تنظیم هیجان

آزمون تاثیر در مرحله پس آموزان تیزهوشدانش
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معنادار داشته، توانسته تاثیر خود را در طول زمان نیز 

 حفظ و شدت بخشد.

 ه گیریبحث و نتیج

آمیوزش تنظییم   اثربخشیي  پژوهش حاضر با هیدف بررسیي   

آمیوزان تیزهیوش دوره اول   بر اضطراب ذهني دانیش  هیجان

 نتایج حاصل از تجزییه و تحلییل داده   انجام گرفت. متوسطه

اضییطراب بییر  آمییوزش تنظیییم هیجییان  کییه  هییا نشییان داد 

ه است. عالوه بیر  تأثیر معناداری داشت آموزان تیزهوشدانش

ا در ریج نشان داد که این مداخله توانسیته تیاثیر خیود    این نتا

ا بی طول زمان نیز به شكل معناداری حفظ نماید. یافته حاضیر  

(؛ دهقیییاني، 1399عسیییگری و متینیییي ) نتیییایج پیییژوهش  

شیییوری و رشییییدی عا (؛1398فیییرد و کیییامران )حكمتییییان

(؛ 1397(؛ نیییورعلي و همكیییاران )1397عظیمیییي )(؛ 1398)

(؛ لیي و  2013مییل و همكیاران )  (؛ 1398کرمي و همكاران )

(؛ بنفیر،  2016(؛ هیاینوس، هییل و فرازتیي )   2014همكاران )

 و(؛ کرایج 2018(؛ بنفر و همكاران )2018باردین و کالس )

 ( بود.2019( و مالسزا )2019گرانفسكي )

بیر   آموزش تنظییم هیجیان  در تيیین یافته حاضر ميني بر تأثیر 

د گفیت در آمییوزش  آمییوزان تیزهیوش باییی اضیطراب دانیش  

گروهي تنظیم هیجان بر عدم سرکوب ابراز هیجان و استفاده 

گردد و افراد آمیوزش دیدنید نیه    از ارزیابي مجدد تاکید مي

تنها از هیجانات اجتنیاب نكننید بلكیه از سیرکوب آنهیا نییز       

هیای  دست بردارند و این در صورتي اسیت کیه در پیژوهش   

صیلي و مسیيب و   هیای ا زیادی گزارش گردیده که از مولفه

هیای روان  بخش از دست دادن امیید، ابیتال بیه آسییب    تداوم

شناختي و بروز اضطراب، سرکوب هیجانیات اسیت )مییل و    

(. عییالوه بییر اییین در درمییان تنطیییم هیجییان 2013همكییاران، 

تاکییید زیییادی بییه شناسییایي هیجانییات و آگییاهي از آنهییا     

رد درک و فهیم بیشیتری و   کند فگردد، و این کمک ميمي

تری از هیجانات خود داشته باشد که این مسئله نیز بیر  روشن

شییناختي افییراد اثییر دارد. همچنییین   فراینیید شییناختي و روان 

آمییوزش تنظیییم هیجییان بییر بییاور شییخص بییه مییدیریت و     

خودکارآمییدی هیجییاني تییأثیر زیییادی دارد. برخییورداری از 

کاهش اضطراب  تواند منجر بهادراک خودکارآمدی نیز مي

تیوان گفیت   آموزان تیزهوش شود. به عالوه ميدر نزد دانش

چون سطوح باالی هیجانات مثيت و کاهش هیجانات منفیي  

در قضاوت و ادراک مثيت از خویش دارد )لیي  نقش مهمي 

هیجیان موجیب تعیدیل    (، آموزش تنظییم  2014و همكاران، 

و هیجانییات مثيییت و منفییي و بییه دنيییال آن تعییدیل قضییاوت 

شیود.  آموزان تیزهوش میي ادراک مثيت از خویش در دانش

توان به این نكتیه نییز اشیاره کیرد کیه      در توجیه این یافته مي

هیای مختلیف زنیدگي بیه احتمیال      آموزان در موقعیتدانش

توانند از هیجانات خویش به صورت مفیید اسیتفاده   زیاد نمي

نمایند و این امر موجیب مشیكالت دیگیری از جملیه درک     

هیای اجتمیاعي،   نفي از خویشتن، نگراني نسيت به موقعییت م

اضطراب، افسردگي و عملكرد اجتمیاعي نامناسیب در آنیان    

شود که خود دلیلي بر مختل شدن سیالمت روان و بیروز   مي

اضطراب در آنان است. اما آموزش تنظیم هیجان، آنها را بیا  

با های مختلف آشنا نموده و ابراز هیجانات در موقعیت نحوه

پذیرش هیجانات خویش، ابراز به موقع و کنتیرل بعید منفیي    

تواننید تصیور منفیي از خویشیتن را بهيیود      آن هیجانات، میي 

های اجتماعي مشارکت نمایند و خود را بخشند، در موقعیت

به عنوان فردی مفید و مؤثر تلقي نموده و اضطراب کمتیری  

ای هی داشته باشند. در تيییني دیگیر بایید گفیت کیه پیژوهش     

انید کیه سیرکوب هیجانیات از عوامیل      متعددی اذعان داشته

شیناختي و در نتیجیه   هیای روان بخش اخیتالل اصلي و تداوم

؛ 2019رود )لي و همكاران، های تحصیلي به شمار ميآسیب

(. بیه عیالوه در پیژوهش حاضیر     2016جورمان و اسیتانتون،  

تاکید زیادی بر آگاهي و شناسایي هیجانیات مثيیت و منفیي    

آموزان تیزهوش ییاری  ورت گرفت، و این موضوع دانشص

تری از هیجانات خیود داشیته   رساند تا ادراک بیشتر و روشن

و بتوانند به شكل میوثرتری رفتارهیای میرتيط هیجیان منفیي      

 همانند اضطراب را مدیریت و کاهش دهند. 

هیایي  پژوهش حاضر، مانند هر پژوهش دیگر  با محیدودیت 

یج پژوهش به گروه و منطقه جغرافیایي نظیر محدود بودن نتا

آبییاد(، عییدم شییهر خییرمآمییوزان تیزهییوش دانییشخییا  )

گیری از ابزارهای پژوهشیي دیگیر بیه جیز پرسشینامه و      بهره
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شود مواجه بود. بنابراین پیشنهاد مي تعداد کم نمونه پژوهش 

که نظیر این پژوهش در جامعه آمیاری دیگیر، سیایر منیاطق     

ونه بیشتر انجام گردد تا سيب افزایش جغرافیایي و با حجم نم

هیای حاصیل از پیژوهش    با توجه به یافتهها شود. تعمیم یافته

در  گیییردد  از روش تنظییییم هیجیییان حاضیییر توصییییه میییي 

شناسییي و مراکییز مشییاوره و خییدمات    هییای روانکلنیییک

شناختي ادارات آموزش و پرورش  مورد اسیتفاده قیرار   روان

د مشاوران مقاطع مختلف در شوگیرد و  همچنین پیشنهاد مي

های ضمن خدمت و کارگاهي با این روش آموزشي  و دوره

 آشنا گردند.کاهش اضطراب کاربرد آن در 

 تقدیر و تشکر

 1221826پژوهش حاضر برگرفته از رساله دکتری به شماره 

آمییوزان شییرکت کننییده در  اسییت. بنییابراین از تمییام دانییش 

ش و پییرورش و پییژوهش، والییدین آنییان و مسییئولین آمییوز  

 گردد.آموزشگاه انتخاب شده، تشكر و قدرداني مي

 منابع

(. اثربخشي 1398فرد، ا.، کامران، ل. )دهقاني، ی.، حكمتیان

آموزش تنظیم هیجان بر بهيود سازگاری و 

کفایت اجتماعي دانش آموزان دچار ناتواني 

-229(، 2)13یادگیری، روان شناسي کاربردی، 

250. 

آموزش تیزهوشیان و  (. 1389، س.ب.)دیویس، گ.ل.، ریم
ترجمیه مهیدی محیي الیدین بنیاب،       با استعدادها،

انتشیییییارات دانشیییییگاه آزاد اسیییییالمي واحییییید 

 (.2008رودهن.)تاریخ انتشار به زبان اصلي، 

(. 1391نییا، ..، نجفیي، م.)  سن  آتش، س.، رفیعیي شفیعي

اثربخشیییي درمیییان فراشیییناختي بیییر اضیییطراب و 

به اختالل اضطراب  الیانهای فراشناختي ميتمولفه

 .19-31(: 4)4شناسي بالیني، فراگیر، مجله روان
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اثربخشي آموزش (. 1398عاشوری، م.، رشیدی، ا. )

راهيردهای تنظیم شناختي هیجان بر انعطاف 

پذیری شناختي دانش آموزان ناشنوا، 

-250(، 2)10توانمندسازی کودکان استثنایي، 

259. 

(. تاثیر آموزش تنظیم هیجان به 1399عسگری، م.، متیني، ا. )

روش گراس برتكانشگری دانشجویان سیگاری، 

-205(، 42)11فرهن  مشاوره و روان درماني، 

230. 

(. اثربخشي آموزش راهيردهای نظم 1397عظیمي، م. )

جویي فرآیندی هیجان بر راهيردهای تنظیم 

شناختي هیجان و مشكالت سالمت عمومي 

دختران نوجوان با والدین معتاد، اعتیادپژوهشي، 

12(49 ،)189-207. 

بخییش، م.، سیییف.، ع.ا.، احییدی، ح.، درتییاج، ف.    عیسییي
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آوری تحصیییلي و اضییطراب امتحییان دانییش تییاب

آموزان دختر دبیرستاني منطقیه نیه تهیران، توسیعه     

آموزش جندی شاپور فصیلنامه مرکیز مطالعیات و    

 .68-59: 8ه آموزش علوم پزشكي، توسع

(. اثربخشییي آمییوزش 1393نیییا، س.)فوالدچنیی ، م.، حسیین

تنظیم هیجان بر شادکامي و خودکارآمیدی زنیان   

سرپرست خانوار، فصیلنامه علمیي پژوهشیي زن و    

 .106-89(، 20)5جامعه، 

(. 1398کرمي، ز.، شریفي، ط.، نیكخواه، م.، غضنفری، ا. )

ان ميتني بر مدل اثربخشي آموزش تنظیم هیج

گراس بر کاهش نشخوار فكری و اضطراب 

روزه،  60اجتماعي دانش آموزان دختر با پیگیری 
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Abstract 
Introduction : Excessive homework and unrealistic expectations of those around you 

may make gifted students anxious. according to this the present study was conducted 

aiming to investigate the effectiveness of emotion regulation training on anxiety of 

high school gifted students. 

 

Materials and methods: The research method of the present study was experimental 

with pretest, posttest control group, two-month follow-up research design. The 

statistical population of present study included all high-school gifted students in the 

city of Khorram Abad in academic year 2017-18. Simple random sampling method 

were used in the current study in a way that 30 students were selected through simple 

random sampling method from high school gifted ones in the city of Khorram Abad 

and they were randomly replaced into experimental and control groups. The 

experimental group received teaching intervention (Gross, 2007) during ten seventy-

five sessions during two months while the control group didn't receive such 

intervention during research. The applied questionnaire in the present study included 

anxiety questionnaire. The data from the study were analyzed through repeated 

measurement ANOVA. 

Results: The results showed that the intervention of emotion regulation training has 

significantly influenced gifted students' anxiety (p<0.001). Moreover, the results 

showed that this intervention could significantly maintain its effect in time (p<0.001). 

The effect of emotion regulation training on anxiety of gifted students was 69% 

respectively. 

Conclusion: According to the findings of the present study it can be concluded that 

emotion regulation training can be used as an efficient treatment in order to decrease 

anxiety of gifted students. 
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