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 Background and Purpose: Internet dependency has dangerous consequences and is increasing at an 

alarming rate throughout the world, especially in children and adolescents. The current research has 

aimed at investigating the effectiveness of emotion regulation skills training on academic 

procrastination and cognitive flexibility among students with internet addiction. 

Method: This was a semi-experimental study with a pre-test and post-test design and a control group. 

The statistical population included all students with internet addiction in the 1st grade of secondary 

school in region 2 Rasht in the academic year of 2019-2020.  A total of 36 individuals were selected 

by available sampling methods and were randomly assigned to the experimental and control groups 

(18 individuals in each group). To collect data, the internet addiction test (Young, 1998), the 

academic procrastination scale (Solomon and Ruthblum, 1984), and the cognitive flexibility 

inventory (Dennis and Vander Wal, 2010) were used. Emotion regulation training was conducted 

during 12 sessions in experimental group while the control group did not receive any training. The 

data were analyzed using multivariate analysis of covariance and SPSS-23 software. 

Results: The results showed that mean scores of academic procrastination and cognitive flexibility, 

after emotion regulation training, were significantly different in experimental and control groups 

(P<0/01). In other words, emotion regulation training increases the mean score of cognitive flexibility 

and decreases the mean score of academic procrastination in the experimental group compared to the 

control group. 

Conclusion: According to the results of the present study, emotion regulation skills training can be 

used as an effective intervention on the academic procrastination and cognitive flexibility among 

Students with internet addiction. 
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Extended Abstract 

Introduction 
The number of Internet users in Iran has increased, with the 

majority being students (2). In connection with internet 

addiction, academic procrastination has received serious 

attention from psychologists and education specialists. Binder 

(6) believes that academic procrastination is the delay or 

avoidance of performing any task due to a difference of opinion 

between the intended behavior and the actual behavior. As a 

person transitions from childhood to adolescence, flexibility is 

an important indicator of wellbeing (10), which is defined as a 

relationship with the present moment in a conscious person 

(12). 

The emotion regulation skills training is one of the 

psychological interventions that can be used to address 

addiction to Internets (19). In emotion regulation, actions are 

taken to modify or adjust emotional experiences, emotional 

expression, and the intensity or type of emotional experiences. 

According to previous studies (23, 24), emotional regulation is 

negatively correlated with procrastination in students, which 

suggests that students are less likely to procrastinate as they 

develop emotional regulation skills. According to the results of 

a study, emotion regulation plays a mediating role between 

social anxiety and excessive Internet use (25). According to the 

results of a study, there is a significant relationship between 

emotion regulation and cognitive flexibility (31).  

Although many intervention studies have been conducted on 

internet addiction, a direct intervention regarding the effect of 

emotion regulation skills training on internet addiction in 

students, and in particular on academic procrastination and 

cognitive flexibility has not been conducted. As a result, this 

research was conducted to educate students with internet 

addiction about academic procrastination and cognitive 

flexibility based on emotion regulation. 

 

Method 
In this study, a pretest-posttest design with a control group was 

used to conduct a semi-experimental study. The statistical 

population of the research included 4,700 male students of the 

first secondary school in District 2 of Rasht city in the academic 

year of 2018-19. Among these, 40 students were randomly 

selected based on the available sampling method and allocated 

to two groups (18 in the experimental group and 18 in the 

control group). A written consent was required, as well as being 

of normal intelligence and not suffering from emotional or 

behavioral issues. To collect data, Young's Internet Addiction 

Test (32), Solomon and Rothblum's Academic Procrastination 

Scale (35), and Dennis and Vander Wal's Cognitive Flexibility 

Scale (36) were used. In this study, the standardized form of all 

questionnaires mentioned in Iran was used (34, 35, 37). The 

intervention program utilized is one based on Berking and 

Whitley's training protocol (20). The first author of the article 

conducted the emotion regulation training during 12 teaching 

sessions of 90 minutes once a week in one of the schools of 

Rasht city (Gilan Province) in a group. Each meeting began 

with a discussion of the issues discussed during the meeting, 

followed by assignments for participants to complete between 

the meetings and a discussion of the raised issues. A number of 

participants were required to perform assignments and present 

reports in this field. This intervention was also provided to the 

control group after the research process had been completed.  

Moreover, ethical principles were observed in this study, 

including informed consent, confidentiality, and the right to 

leave the group at a convenient time. Following the collection 

of the data, SPSS statistical software version 23 was used to 

perform the statistical analysis of the data using the multivariate 

covariance analysis (MANCOVA) method. 

Results 
In Table 1, the descriptive statistics of academic procrastination 

and cognitive flexibility and its components are presented. 

Shapiro-Wilks tests for all variables indicate that their 

distribution is normal. 
 

Table 1: Descriptive indicators of of variables of academic procrastination and cognitive flexibility in two groups. 

Variables Phase Group Mean SD SH-W P 

Preparing for exams pretest Experiment 16.78 1.87 0.36 0.72 
  Control 17.06 1.80 0.28 0.47 

 posttest Experiment 13.28 1.60 0.64 0.89 

  Control 17.33 1.72 0.74 0.55 

Preparing for tasks pretest Experiment 19.00 2.06 0.89 0.34 

  Control 19.22 2.05 0.72 0.61 

 posttest Experiment 15.06 1.80 0.69 0.71 
  Control 19.83 2.01 0.8 0.35 

Preparing for articles pretest Experiment 15.00 1.09 0.93 0.34 

  Control 15.22 1.26 0.73 0.64 
 posttest Experiment 11.72 0.83 0.92 0.18 

  Control 16.17 1.20 0.82 0.46 

Academic procrastination pretest Experiment 50.78 3.14 0.63 0.94 
  Control 51.50 2.04 0.61 0.80 

 posttest Experiment 40.06 1.96 0.72 0.62 

  Control 53.33 2.28 0.62 0.77 
Controllability perception pretest Experiment 23.06 2.75 0.61 0.76 

  Control 22.72 3.30 0.58 0.85 
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 posttest Experiment 27.83 2.33 0.79 0.49 

  Control 23.11 3.48 0.62 0.92 
Perception of different options pretest Experiment 27.28 2.93 0.69 0.70 

  Control 27.78 2.90 0.53 0.97 

 posttest Experiment 32.00 2.81 0.74 0.70 
  Control 26.94 3.24 0.54 0.96 

Perception of justification of behavior pretest Experiment 5.89 1.08 0.83 0.42 

  Control 6.00 1.09 0.93 0.40 
 posttest Experiment 7.83 0.99 0.93 0.28 

  Control 5.56 0.71 0.97 0.09 

Cognitive flexibility pretest Experiment 56.22 5.14 0.79 0.44 
  Control 56.50 6.27 0.54 0.99 

 posttest Experiment 67.67 4.30 0.51 0.99 

  Control 55.61 6.55 0.46 0.99 

In this study, 36 first-secondary students with an average age 

of 13.45 years participated. In order to investigate the 

effectiveness of emotion regulation training on the academic 

procrastination of students dependent on Internet, MANCOVA 

was used. First, its presuppositions were checked and 

confirmed. We used MANCOVA to examine the effect of 

emotion regulation training on academic procrastination 

dimensions, which indicated that the F-statistics were 

significant for preparing for exams (F=147.33, p<0.001 ), 

preparing for tasks (F=120.64, p<0.001), preparing 

for article (F=566.38, p<0.001), and procrastination 

(F=623.54, p<0.001 ). According to these results, it can be said 

that emotion regulation training has been effective on academic 

procrastination. Next, in order to determine the effectiveness of 

emotion regulation training on the dimensions of students' 

cognitive flexibility, the MANCOVA test was conducted. First, 

its assumptions were checked and confirmed. F-statistics for 

controllability (F=96.68, p<0.001), different options 

(F=179.01, p<0.001), justification of behavior (p>0.001, 

(F=127.59) and flexibility (F=387.29, p<0.001) were 

significant. Considering these findings, it can be concluded that 

emotional regulation training has been effective in increasing 

cognitive flexibility.  

Conclusion 
The first finding of the research showed that emotion regulation 

training had an effect on the dimensions of preparing for exams, 

preparing for tasks, preparing for articles, and academic 

procrastination. This finding supports the findings of studies 

(23-25) that show that procrastination decreases with an 

increase in emotion regulation skills.  

This finding can be explained by the fact that many behavioral 

and academic problems of students are caused by difficulty 

regulating emotions. In addition to their high dependence on 

Internet and continuous use of social networks, students may 

have developed academic apathy due to their feelings and 

attitudes regarding continuing their education, which has led to 

emotional regulation education strategies being utilized to 

decrease procrastination. The findings also demonstrated that 

emotion regulation training had an effect on the cognitive 

flexibility of students dependent on Internet. It is consistent 

with the findings of Ghosh and Halder (31), who found a 

significant relationship between emotion regulation and 

cognitive flexibility. It is, therefore, possible to conclude that 

teaching emotional regulation to students who are dependent on 

Internet makes them aware of, accept, and express positive 

emotions in appropriate circumstances, thereby reducing their 

negative emotions, and increasing their flexibility as a result.  

The research had some limitations, including the presence of 

only male students in the sample, the non-random sampling 

method, and the lack of a follow-up period. It is suggested that 

future research take into account these cases. In light of the 

excessive use of Internet by students and the need to reduce 

academic problems and improve cognitive flexibility, it is 

suggested that emotion regulation training be provided in 

school counseling centers. 

spread of Covid-22 disease. This intervention program should 

be evaluated for its effectiveness in children with a variety of 

disorders, such as math disorders, attention deficit disorders, 

and autism spectrum disorders. 
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 44/30/1233دريافت شده: 

 11/32/1231پذيرفته شده: 

 11/30/1231منتشر شده: 

 و ندر کودکا خصتو  ای به ردهندهداهشتعت ستتر با جهان درکل واستت خطرناکی  عواقبدارای  وابستتگی به اينترنت هدف:زمينه و  

کاری تحصتتتیلی و اهمال بر هیجان تنظیم هایمهارت آموزشی اثربخشتت بررستتی هدف با پژوهش اين استتت. افزايش به رو نوجوانان

 .شد انجام مجازیآموزان وابسته به فضای پذيری شناختی دانشانعطاف

 متوسطه يکم آموزاندانش شتامل آماریه جامع .بودبا گروه گواه  آزمونپس و آزمونپیش با آزمايشتینیمه طرح يک مطالعه اين روش:

 به صتتورت که بودند نفر 00 پژوهشه اين نمون .بود 1011-1011تحصتتیلی  ستتال در رشتتت شتتهر 4ناحیه  با اعتیاد به فضتتای مجازی

 آوریجمع برای (.گروه هر در نفر 11) شتتدند جايدهی گواه و آزمايش گروه در تصتتادفی طور انتخاب و به دستتتر  در گیرینمونه

پذيری نامه انعطافپرستتش( و 1112راثبلوم،  و تحصتتیلی )ستتولومون کاری(، مقیا  اهمال1111اينترنت )يانگ،  به آزمون اعتیاد از هاداده

 هیچ گواه گروه و شتتد اجرا آزمايش گروه در جلستته 14 طی هیجان تنظیم آموزش .شتتد استتتفاده (4313)دنیس و وندروال، شتتناختی 

 .شدند لیلتح SPSS-23 چندمتغیره و با نرم افزار واريانسک تحلیل از استفاده با هاداده .نکرد دريافت را آموزشی

 هایگروه در هیجان، تنظیم آموزش از پس پذيری شتتناختیکاری تحصتتیلی و انعطافاهمال نمرات میانگین که داد نشتتان نتايج ها:یافته

 نمرات میانگین افزايش به هیجان تنظیم آموزش ديگر، عبارت به (.>31/3P) استتتت داشتتتته معنتاداری تفتاوت گواه و آزمتايش

 .منجر شد گواه گروه به نسبت آزمايش گروه هایآزمودنی درکاری تحصیلی اهمال نمرات میانگین کاهش وپذيری شناختی انعطاف

کاری اهمال بر مؤثر مداخله يک به عنوان تواندمی هیجان تنظیم هایمهارت آموزش های پژوهش حاضتتر،بر استتا  يافته گيری:نتيجه

 .گیرد قرار استفاده مورددارای اعتیاد به فضای مجازی  آموزانپذيری شناختی دانشتحصیلی و انعطاف
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 مقدمه
 تعداد روز هر و استتت گستتترش به رو ایپديده اينترنت، به دستتترستتی

به  اعتیاد .گیرندمی قرار آن کنندگانزمره استتتفاده در افراد از بیشتتتری

به استفاده افراطی، غیرقابل مهار، و اجباری اينترنت اشاره  1فضتای مجازی

لازم به ذکر استتتت که تعداد کاربران اينترنت در ايران افزايش  (.1دارد )

ها نشان (. بررستی4) دهندآموزان تشتکیل میيافته که اغلب آنها را دانش

 منفی مانند عملکرد تحصتتتیلی 4پیامدهای دهتد کته اين وابستتتتگی بامی

 زندگی از رضايت ترپايین سطوح و (2) 0فردیبین (، مشکل0) ضعیف

 ( همراه است.1)

به فضتتتای  اعتیادکه در ارتباط با  2های تحصتتتیلیيکی از کشتتتاکش

تربیت قرار  تعلیم و شتناستان و متخصصانمجازی مورد توجه جدی روان

 تأخیر به که است معتقد (0 (بايندر استت. 1کاری تحصتیلیگرفته، اهمال

 نظر اختلاف از ناشتتی که تکلیف هرگونه از انجام اجتناب يا و انداختن

 داشته همراه به منفی نتايج برای فرد و است واقعی رفتار و قصد رفتار بین

 در جدی مانعی توانرا میاين سازه است.  تحصتیلیکاری اهمال باشتد،

دانستتتت.  تحصتتتیلی پیشتتترفت و موفقیت آموزان بهدانش يابیدستتتت

 به که استتت 0خودتنظیمی در شتتکستتت نوعی به کاری تحصتتیلیاهمال

 تأخیر،آگاهی منفی پیامد از و دهدمی رخ تأخیری عمدی صتتتورت

 رفتار نقش دارند. پديده اين در شتتتناختیروان عواملدارد که  وجود

 در آموزان دارای دو جنبه رفتاری و شناختی است؛دانش در کارانهاهمال

 آموزشی تکالیف انجام استت و آموخته کار،اهمال فرد که رفتاری جنبه

 باشتتتند( و ناخوشتتايند تکالیف اگر ويژه به(اندازد تعويق می را به خود

 استتت. منطقیغیر باورهای کاری،اهمال رفتار مبنای که شتتناختی جنبه

 غیرمنطقی، باورهای از شکست، تر  شناختی مانند باورهای از بستیاری

 در (.1)شتتتود می ديتتدهکتتار اهمتتال افراد در قطعی موفقیتتت انتظتتار و

 دارای کاراهمال افراد که شتتد ( مشتتخ 1پیچل ) و ستتیرويز فراتحلیل

 رستتدمی نظر به و هستتتند آينده و حال به نستتبت 1زمانی هایستوگیری

در زمینه  .باشتتد افراد نقش داشتته اين در منفی هیجانات و خلقی حالات

                                                           
1. Cyberspace addiction   

2  . Consequences  

3  . Interindividual 

4. Academic challenges 

5. Academic procrastination 

6. Self- regulation 

ن کاری تحصتیلی، متخصتصابه فضتای مجازی و اهمال اعتیادارتباط بین 

طه با پیشتترفت تحصتتیلی راب به فضتتای مجازی اعتیادبین که د دادن نشتتان

 .(1) داردوجود 

پتتذيری بتته عنوان در دوره انتقتتال از کودکی بتته نوجوانی، انعطتتاف

را  1پذيری شتتناختیانعطاف(. 13شتتاخ  بهزيستتتی بستتیار مهم استتت )

توان به صتورت ارتباط با لحظه حاضتر در يک انستان هوشیار تعريف می

گونه که آن -دارد کرد کته به صتتتورت کامل و بدون هیچ دفاعی وجود

و ادامه يا تغییر رفتار در خدمت  -گويد هستتتتگونه که میهستتتت نه آن

 بر اسا های روانی عمده نیز آسیب(. 11های انتخاب شده است )زشار

عاطفی  و رفتاری قوانین در افراط وستتتیله به شتتتناختی پذيریانعطاف

 به حستتتاستتتیت و 1محورارزش رفتارهايی به وستتتیله يا نايافتهستتتازش

 که افرادی (.14شتتتوند )می داده شتتترح آينده، به مربوط احتمالات

 استتتتفاده جايگزين توجیهات از پتذير دارنتد،انعطتاف تفکر توانتايی

 کنندمی بازسازی مثبت به صتورت را فکری خود ارچوبهچ کنند،می

 و پذيرندمی را 13آورتنش رويدادهای يا طلبانهمبارزههای موقعیت و

 شتتتناختیروان نظر از نیستتتتند، پذيرانعطاف که بته افرادی نستتتبتت

 افکار، به نستتبت آگاهی و توجه افزايش .دارند بیشتتتری 11آوریتاب

 و استت 14تعهد پذيرش و مثبت هایجنبه از عملی تمايلات و هیجانات

 شناختیروان هایحالت و يافتهشستاز رفتارهای شتدنهماهنگ  باعث

 و انفرادی هایفعالیت جهت در فردی شود و در نتیجه توانايیمی مثبت

بر اسا  پژوهش(. 10دارد ) در پی را هافعالیت اين به علاقه و اجتماعی

 مناطق که استتت بزرگی مدار به شتتناختی وابستتته پذيریانعطاف ها،

تالامو ، و  آکومبنس، هستتتته پیشتتتانی،پیش قشتتتر مانند مغز چندگانه

 پذيری شتتتناختیانعطاف بنابراين (.12-10(شتتتامل می شتتتود  را مخچه

 کمتری پذيریانعطاف از که افرادیاست.  افراد پذيرانعطاف تفکر نتیجه

 فراموش را خود هاولیی هايادگیری توانندمی ستتتختی به برخوردارند،

 ،دارد برايشان منفی پیامدهای که خود قبلی هایيادگیری بر آنها کنند،

 شتتراي  با آنها يافتگیستتازش به ،پافشتتاری اين و کنندمی پافشتتاری

7. Time Biases 

8. Cognitive flexibility 

9. Based value 

10  . Stressing  

11. Resilience 

12. Acceptance and commitment 
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( به اين نتیجه 11دانگ، لین، ژو و لو ) (.11) رستتتاندمی آستتتیب ،جديد

دستتتت يافتند که افراد وابستتتته به فضتتتای مجازی نستتتبت به ستتتاير افراد، 

 شتناستیستبب زمینه کنند. درپذيری شتناختی پايینی را تجربه میانعطاف

 هیجان وتنظیم  در نارستتايی پژوهشتتگران وابستتتگی به فضتتای مجازی،

در اين اند. عوامل مهم قلمداد کرده به عنوان را 1ایمقتابلته هتایمهتارت

 خا  جمعیت اين تواندمی که شتتناختیروان مداخلات از يکی راستتتا

 (.11) است 4هیجان تنظیم هایمهارت آموزش دهد، قرار هدف را

 تعديل يا تغییر برای که شتتتودمی اطلاق اعمالی به هیجان تنظیم

 کاربه هیجانی تجارب نوع يا شتتدت هیجانی، و ابراز هیجانی، تجربه

 مؤثر تنظیم هیجانات، با هيافتشستتازه مقابل مدل براستتا  (.43(روند می

 شناسايی ،هیجانات از آگاهی شتود:انجام می توانايی 1 طريق از هیجان

 ،هیجان با مرتب  بدنی احساسات درست تفستیر ،هیجانات گذارینام و

 ،منفی هیجانات هفعالان تعديل ،هیجتاناته ايجتادکننتد عوامتل درک

 در منفی هیجانات تحمتل ،لتازم مواقع در منفی هیجتانتات پتذيرش

 با( اجتناب جای به) مواجهه ،داد تغییر را آنها تواننمی کته مواقعی

 حمايت، مهم اهداف کستتتب خاطر به کنندهپريشتتتان هتایموقعیتت

 با مواجهه هنگام به راهنمايی خود، تسکین تشتويق،) خود از دلستوزانه

اند داده نشتتان (44-42نتايج برخی مطالعات ) (.41) ناخواستتته هیجانات

 دارد؛ وجود معنادار و منفی رابطه کاریاهمال و هیجان تنظیم بین که

 در کاریاهمال میزان هیجان،تنظیم  هایبا افزايش مهارت به طوری که

نتايج پژوهش ستتترتبا  و  يتابتد. همچنینمی کتاهش نیز آموزاندانش

هیجان در رابطه بین اضتتتطراب  همکتاران نشتتتان داد کته مشتتتکل تنظیم

 .  (41) ای داردو استفاده افراطی از اينترنت، نقش واسطه 0اجتماعی

 و کنند مديريت را خود منفی هایهیجان افرادی که بتوانند تربیت

 در زيادی اهمیت از دهند، را کاهش خودکاری اهمتال نهتايتت در

نشان  (40در اين مورد يک مطالعه ) .استت برخوردار آموزشتی هاینظام

 را هیجان تا سازدمی قادر را هیجان، فرد مديريت و تنظیم توانايی که داد

 از معمولاً که هايیهیجان مهار در و دهد تشتتخی  ديگران و خود در

ستتلامت  بر ناخوشتايندی اثرهای شتود ومی ياد منفی به عنوان هیجان آنها

                                                           
1. Coping 

2. Emotion regulation 

3  . Social anxiety  

4. Temperament 

5. Academic burnout 

نتايج  .شتتود موفق دارد، افراد تحصتتیلی عملکرد و رفتار ،2جستتم، مزا 

 هیجان تنظیم آموزش( نشان داد 41) مطالعه صفايی نايینی و همکاران نیز

و  مجازی اجتماعی هایشتتبکه کاربر نوجوانان آگاهی ستتط  باعث ارتقا

 در را آنها و شده تغییر برای انگیزه ايجاد و 1کاهش فرستودگی تحصیلی

 کمک آن مديريت و مهار و نحوه سازمشکل هایهیجان بیشتر شتناخت

 روش گزارش کردند که (41زارع و همکاران ) استتتت همچنین کرده

تحصیلی  و ،1، هیجانی0يافتگی اجتماعیسازش بهبود باعث هیجان تنظیم

آموزش  ( نشتتتان داد که41و همکاران ) احمدینتايج پژوهش  .شتتتودمی

مشارکت و  ،آوری، تاب1های خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلیمهارت

دارای عملکرد  يکم آموزان مقطع متوستتتطتته دورهدر دانش  1تحصتتتیلی

داد که  ( نیز نشتتتان03) ديگر نتتايج مطتالعهتتأثیر دارد. تحصتتتیلی پتايین 

عملکرد  و بر ستتترزندگی تحصتتتیلی  13آموزش خودمهتارگری هیجانی 

یجان و ه بر استتتا  نتتايج يک مطالعه درباره تنظیم تحصتتتیلی مؤثر بود.

پذيری شتناختی مشخ  شد که بین اين دو متغیر رابطه معناداری انعطاف

ای فراوانی درباره بتا توجته بته اينکته مطتالعتات مداخله (.01وجود دارد )

وابستتتگی به اينترنت انجام شتتده استتت، اما مداخله مستتتقیمی درباره تأثیر 

هیجتتان بر اعتیتتاد بتته فضتتتتای مجتتازی در ی تنظیم هتتاآموزش مهتتارت

ذيری پکاری تحصیلی و انعطافويژه بر متغیرهای اهمال آموزان و بهدانش

 گويی به خلأ پژوهشتتیشتتناختی انجام نشتتده استتت. بنابراين جهت پاستت 

موجود در اين زمینه، و نیز با توجه به افزايش روزافزون اين نوع وابستگی 

تواند به افت تحصتتیلی و ستتاير پیامدهای منفی در می آموزان کهدر دانش

آموزش مبتنی بر تنظیم هیجان بر  با هدف پژوهش ، اينآنها منجر شتتتود

ه ب آموزان با اعتیادپذيری شتتناختی دانشتحصتتیلی و انعطافکاری اهمال

 فضای مجازی انجام شد.

 روش
 نوع از حاضتتتر پژوهش کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرررکر 

 .گواه استتتت گروه با آزمونپس –آزمونپیش طرح با آزمايشتتتینیمه

 4ناحیه متوستتطه يکم  پستتر آموزاندانش شتتامل پژوهش آماری جامعه

6. Social 

7. Emotional 

8. Academic vitality 

9. Academic engagement 

10  .  Emotional self-control  
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 از .نفر بوده است 2133به تعداد  1011-11تحصیلی  سال در رشت شتهر

 انتخاب گیری در دستتتر نمونه شتتیوه به آموزدانش 23 تعداد اين میان،

اعتیاد به اينترنت نامه پرسش آموزان،دانش شناسايی اين منظور شتدند. به

هتتا، پرستتتشتتتنتامته آوریجمع از و بعتد شتتتد آموزان توزيعدانش بین

 آورده دست به نامهدر اين پرسش 23 از بالاتر نمرات آموزانی کهدانش

بود( انتخاب شتتدند و بر استتا  ملاک های  نفر 10 آنها تعداد بودند )که

به عنوان نمونه نهايی انتخاب شدند و به طور تصادفی  نفر 23ورود، تعداد 

جتتای  (1نفر در گروه گواه 43نفر در گروه آزمتتايش و  43در دو گروه )

داده شتتتدنتد. در نهتايت با توجه به عدم همکاری افراد و مخدوش بودن 

نفر در گروه گواه(  11نفر در گروه آزمايش و  11نفر ) 00ها، نامهپرستتش

به پژوهش  ورود هایملاک یل نهايی قرار گرفتند.مورد بررستتتی و تحل

 و ديگر،های آموزشتتتی عدم شتتترکت در مداخله شتتتامل هوش بهنجار،

 شامل نیز خرو  هایآموزان؛ و ملاکآگاهانه والدين و دانش رضتايت

  ها بود.نامهمداخله و تکمیل ناق  پرسش جلسه بیش از دو در غیبت

 ب( ابزار

 ستتتنجش برایگويه  43اين ابزار شتتتامل  :4اينترنت. آزمون اعتیتاد به 1

در سال  0که توست  يانگاستت  اينترنت با کار به افراد وابستتگی میزان

ای لیکرت به صورت همیشه، اغلب درجهارائه شتده و به روش پنج 1111

 شتتتودگذاری مینمره 2تا  3ندرت، و هرگز از اوقتات، گتاهی اوقات، به

آموزان وابستتتته به اينترنت منظور شتتتناستتتايی دانش. از اين ابزار به (04)

 اين در همچنین و استتت 13 تا 3 از آزمون اين نمرات دامنهاستتفاده شتتد. 

 .استتت اينترنت به وابستتتگی دهندهنشتتان 23از  بالاتر نمره کستتب آزمون

را  يانگ اينترنت به اعتیاد سنجش مقیا  همسانی درونی (00ويديانتو )

( در پژوهش 02عسگری و مرعشیان ) .گزارش کرد 11/3عدد  و بررسی

خود بتته منظور تعیین اعتبتار از دو روش آلفتای کرونبتاخ و تصتتتنیف بتته 

اين  2را گزارش کردند. در ايران، روايی 11/3و  11/3ترتیتب ضتتترايتب 

                                                           
1  . Control group 

2. Internet Addiction Test  

3  . Young 

4. Validity  

5. Academic Procrastination Scale  

6. Solomon & Rothblum  

7. Preparing for exams  

8. Preparing for task 

(. در 04های محتوايی و صتوری بررسی و تأيید شده است )ابزار به روش

 به دست آمد. 10/3 اين مطالعه، ضريب آلفای کرونباخ

در  0راثبلوم و سولومون را مقیا  اين :1تحصتیلی کاریاهمال . مقیا 4

مورد  را مؤلفه سه و است گويه 41 دارای تدوين کردند که 1112ستال 

گويه،   9شتتامل 1برای امتحان آمادگی مؤلفه يکم :دهدمی قرار بررستتی

 بعد ستتوم مؤلفه گويه، و 11با  1تکالیف برای انجام آمادگی دوم مؤلفه

 هاگويه به دهیپاس  نحوه است. گويه  9که شامل 1آمادگی برای مقاله

 انتخاب با را خود موافقت دهندگان میزانپاس  که است اين صورت به

 (، بیشتتتتر0بعضتتی اوقات ) (،4) (، به ندرت1هرگز ) هایگزينه از يکی

 از با استتتفادهمقیا   اين اعتبار. دهندمی ( نشتتان1( و همیشتته )2اوقات )

 و حسین چاری(. 01است ) شده گزارش 12/3درونی،  همستانی ضتريب

برای امتحان  آمادگی بعد در را مقیا  آلفای کرونباخ نیز( 01) دهقانی

 آمادگی برای مقاله ، و بعد10/3 تکالیف برای انجام آمادگی ، بعد11/3

 - میر - کايرز آزمون از فادهبا استتتت آن روايی کردند. گزارش 11/3

بته دستتتت آمد. ضتتترايب آلفای  11/3تحلیتل عتاملی  روش اولکین در

و  10/3، 13/3ها به ترتیب کرونبتاخ در پژوهش حتاضتتتر برای زيرمقیا 

  دست آمد.به 10/3

نامه توس  دنیس و اين پرستش :13پذيری شتناختینامه انعطاف. پرستش0

استتتت. گويه  43( تدوين شتتتد که دارای 00) 4313وندروال در ستتتال 

است که  11بعدینامه چندپذيری شناختی يک پرسشنامه انعطافپرستش

ر هتا و جتايگزينی افکامیزان موفقیتت فرد برای رويتارويی بتا کشتتتاکش

ا  گذاری آن بر استتنمرهکند. ناکارآمد با افکار کارآمدتر را ارزيابی می

استتتت  (1( تا کاملاً موافقم )1ای لیکرت از کاملاً مخالفم )درجه 1مقیا  

نامه سه زيرمقیا  . اين پرسشاست 123 تا 1 از آزمون اين نمرات دامنه و

، و ادراک 10هتتای مختلف، ادراک گزينتته14پتتذيریدارد: ادراک مهتتار

نامه را با ( روايی واگرای اين پرسش00. دنیس و وندروال )12توجیه رفتار

و روايی همگرای آن با مقیا   -01/3  11نتامته افستتتردگی بتکپرستتتش

9. Preparing for article 

10. Cognitive Flexibility Inventory 

11. Multidimensional  

12. Controllability perception 

13. Perception of different options 

14. Perception of justification of behavior 

15. Beck Depression Inventory 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWh4mQmZH5AhUIuqQKHWxzBnAQFnoECBkQAQ&url=http%3A%2F%2Fpajoohe.ir%2F%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25B4-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25AF%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25A8%25DA%25A9-The-Beck-Depression-Inventory__a-34233.aspx&usg=AOvVaw0BTsEsC3kKiV6OxdM3I53P
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWh4mQmZH5AhUIuqQKHWxzBnAQFnoECBkQAQ&url=http%3A%2F%2Fpajoohe.ir%2F%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25B4-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25AF%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25A8%25DA%25A9-The-Beck-Depression-Inventory__a-34233.aspx&usg=AOvVaw0BTsEsC3kKiV6OxdM3I53P
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گزارش کردند. ستتلطانی و  11/3پذيری شتتناختی مارتین و رابین انعطاف

های ادراک مقیا هدضتتريب اعتبار بازآزمايی خر در پژوهشتتی همکاران

های مختلف، و ادراک توجیه رفتار به ترتیب پتذيری، ادراک گزينهمهتار

؛ و همچنین ضتتترايب آلفای 11/3و برای کل مقیا   11/3و  14/3، 11/3

و برای کل  11/3و  11/3، 11/3ها به ترتیب مقیا را برای خردهکرونباخ 

در مطالعه حاضتتتر ضتتترايب آلفای  (.01گزارش کردنتد ) 13/3مقیتا  

به دست  00/3و  10/3، 12/3های فوق به ترتیب کرونباخ برای زيرمقیا 

 آمد.

آموزش مبتنی بر  مستتتتقل، متغیر پژوهش، اين در مداخله: ج( برنامه

 و برکینگ آموزشتتتی پروتکل استتتا  برهیجان بوده استتتت که  تنظیم

بر استتا   (43وايتلی ) و برکینگاستتت.  شتتده گذاریپايه( 43) 1وايتلی

ا هیجانات ب يافتهسازشای از مقابله هیجان، مدل يکپارچههای تنظیم نظريه

عنوان يتک چتارچوب نظری برای شتتتنتاستتتايی اهتداف درمتان در را بته

با  افتهيمدل مقابله سازش هیجان، پیشنهاد کردند. مداخلات بهبود وضعیت

های پذيرش و تحمل هیجتانتات، شتتتامتل اين فرک استتتت کته مهتارت

هیجانات منفی و اصتتتلاح هیجانات منفی برای ستتتلامت روان بستتتیار مهم 

های های ديگر اين مدل، آگاهی استتت که مهارتاستتت. يکی از مهارت

د تثبیت خُلق فر دهد.رتقا میپذيرش/تحمل و اصتلاح در سلامت روان را ا

هیجان بستیار مهم است. در اين مدل، به اين توانايی در طول فرايند تنظیم 

شود که اين امکان را برای افراد اشاره می« حمايت مؤثر از خود»عنوان به 

هايی که ذاتاً ناخوشتتايند هستتتند طور مداوم از مهارت کند تا بهفراهم می

 اما برای تسکین هیجانی پايدار ضروری هستند، استفاده کنند. 

 هیجان توس  نويسندهمبتنی بر تنظیم  که آموزش استت ذکر به لازم 

بار با  يک ایصورت هفته به و ایدقیقه 13 جلسته 14 طینخستت مقاله 

 به روش تدريس ستخنرانی در يکی از مدار  شتهر رشت )استان گیلان(

مواردی که در هر جلسه  ابتدا جلسه هر در .شد برگزار گروهی صتورت

شتد، سپس در زمینه موارد مطرح شده، بحث و مورد توجه بود مطرح می

تکتتالیفی را برای انجتتام در بین جلستتتتات بتته  شتتتتد وگفتگو انجتتام می

 کنندگان ملزم به اجرای تکالیف وشد و شرکتان داده میکنندگشرکت

 ارائه گزارش در اين زمینه بودند.
 

 (42هيجان )برکينگ و وایتلی،  آموزش مبتنی بر تنظيم برنامه جلسات: 1جدول 

 محتوا هدف جلسه

 گروه اعضای با مناسب ارتباط برقراری آموزان،دانش برای گروه قوانین توضی  آشنايی 1

 هفتگانه هایمهارت طبق هیجان تنظیم چگونگی و هاهیجان نظری مبانی با هاکنندهشرکت آشنايی آشنايی کلی با فرايند درمان 4

 منظم تمرين بر تأکید و و تنفسی عضلانی آرامش تمرين تمرين تنفس 0

 قضاوت بدون آگاهی آگاهی 2

 هیجانی گذارینام و به هیجان شدن آگاه آگاهی هیجانی 1

 پذيرش پذيرش هیجان 0

 ادامه پذيرش پذيرش فعالانه هیجان 1

 خود از حمايت دلسوزانه حمايت خود 1

 مقابله اهداف و تعیین ثانويه و اولیه هایهیجان شناسايی هیجانات، تحلیل و تجزيه مقابله با هیجان منفی 1

 هیجانات و اصلاح تعديل تغیییر مثبت هیجان 13

 هستند مهم سلامت روان برای که آنهايی و تعديل خا  هیجانی هایحالت با مقابله بیشتر برای تمرين يافته با هیجاناتمقابله سازش 11

 کل و ارزيابی بندیجمع موانع کاربستارزيابی مجدد و رفع  14

 

 ابتدا کته بود صتتتورت ناي بته پژوهش اجرای رونتد :اجرا د( روش

اسا   بر رشت انجام شد. سپس شهر و پرورش آموزش لازم با هماهنگی

 برای شتتتهر رشتتتت 4نمونه از ناحیه  گروه خرو ، و ورود معیتارهتای

به صتورت تصادفی در دو گروه آزمايش و  انتخاب شتدند. افراد پژوهش

                                                           
1. Berking & Whitley  

نظر  مورد ایمداخله برنامه تحت آزمايش گواه جای داده شتتدند. گروه

 ایمداخله گونههیچ  مدت اين در گواه گروه ولی گرفت، پژوهش قرار

آذر  03مهرماه لغايت  13دريتافت نکرد. مداخله توستتت  پژوهشتتتگر در 

 نیز گواه گروه اخلاقی، افرادانجتام شتتتد. جهت رعايت ملاحظات  1011
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 .کردند به طور خلاصه دريافت را مداخله اين پژوهش فرايند از اتمام پس

ل کنندگان، اصشرکت در اين مطاله اصول اخلاقی مانند رضايت آگاهانه

رازداری، و خرو  از گروه در زمتتان دلخواه، رعتتايتتت شتتتتد. بعتتد از 

افزار نرم 40ستفاده از نسخه ها با اآوری اطلاعات، تحلیل آماری دادهجمع

 انجام شد. 1با روش تحلیل کوواريانس چندمتغیره SPSSآماری 

 هایافته

پذيری کاری تحصتتیلی و انعطافاهمال توصتتیفی های، آماره4 جدول در

 بررستتی برای ويلکز-شتتاپیرو با آزمون همراه آن هایمؤلفه شتتناختی و

 پژوهش مرحله دو در گواه و آزمايش های دو گروهداده بودن نرمتال

-شتتاپیرونتايج حاصتتل شتتده از آزمون  به اينکه توجه با .استتت شتتده ارائه

 گرفت نتیجه توانبنابراين می نیستتت، دارمعنا متغیرها تمامی برای ويلکز

 .است نرمال متغیرها اين توزيع که

 پذیری شناختی در دو گروهو انعطاف کاری تحصيلیهای توصيفی متغيرهای اهمال: شاخص4جدول 

 P ویلکز-آزمون شاپيرو انحراف معيار ميانگين گروه مرحله متغير

 14/3 03/3 11/1 11/10 آزمايش آزمونپیش 

 21/3 12/3 13/1 30/11 گواه  امتحانات برای شدن آماده

 11/3 64/3 03/1 41/10 آزمايش آزمونپس 

 11/3 74/3 14/1 00/11 گواه  

 02/3 89/3 30/4 11 آزمايش آزمونپیش 

 01/3 72/3 31/4 44/11 گواه  تکلیف برای شدن آماده

 11/3 69/3 13/1 30/11 آزمايش آزمونپس 

 01/3 8/3 31/4 10/11 گواه  

 02/3 93/3 31/1 11 آزمايش آزمونپیش 

 02/3 73/3 40/1 44/11 گواه  مقاله برای شدن آماده

 11/3 92/0 10/3 14/11 آزمايش آزمونپس 

 20/3 82/3 43/1 11/10 گواه  

 12/3 63/3 12/0 11/13 آزمايش آزمونپیش 

 13/3 61/3 32/4 13/11 گواه  کاری تحصیلیاهمال

 04/3 72/3 10/1 30/23 آزمايش آزمونپس 

 11/3 62/3 41/4 00/10 گواه  

 10/3 61/3 11/4 30/40 آزمايش آزمونپیش 

 11/3 58/3 03/0 14/44 گواه  پذيریادراک مهار

 21/3 79/3 00/4 10/41 آزمايش آزمونپس 

 14/3 62/3 21/0 11/40 گواه  

 13/3 69/3 10/4 41/41 آزمايش آزمونپیش 

 11/3 53/3 13/4 11/41 گواه  های مختلفادراک گزينه

 13/3 74/3 11/4 04 آزمايش آزمونپس 

 10/3 54/3 42/0 12/40 گواه  

 24/3 83/3 31/1 11/1 آزمايش آزمونپیش 

 23/3 93/3 31/1 0 گواه  ادراک توجیه رفتار

 41/3 93/3 11/3 10/1 آزمايش آزمونپس 

 31/3 97/0 11/3 10/1 گواه  

 22/3 79/3 12/1 44/10 آزمايش آزمونپیش 

 11/3 54/3 41/0 13/10 گواه  پذيری شناختیانعطاف

                                                           
1. Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA)  
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 11/3 51/3 03/2 01/01 آزمايش آزمونپس 

 11/3 46/3 11/0 01/11 گواه  

 

-، میتتانگین، انحراف معیتتار و همچنین آزمون شتتتتاپیرو4در جتتدول 

 در راستتتتای بررستتتی ويلکز برای متغیرهای پژوهش ارائه شتتتده استتتت.

کتتاری تحصتتتیلی هیجتتان بر اهمتتالآموزش مبتنی بر تنظیم  اثربخشتتتی

 کوواريانس تحلیل آزمون از ،وابستتتته به فضتتتای مجازیآموزان دانش

های فرکپیش از اجرای اين آزمون، ابتدا پیش .شتتد چندمتغیری استتفاده

 همگنی به منظور بررسی لوين آزمون آن مورد بررسی قرار گرفت. نتايج

واريانس  دهنده اين بودکهنشتتتان هادر گروه وابستتتته متغیرهای واريانس

 آماده(، p ،=0/0391,34F>31/3امتحانات ) برای آماده شتتدن هایمؤلفه

مقاله  برای شتتدن آماده و( p ،14=0/1,34F>31/3تکلیف ) برای شتتدن

(31/3<p ،14=0/01,34Fدر دو گروه برابر است. نتايج آزمون باکس ) ه ب

نشان از عدم  وابسته متغیرهای کوواريانس ماتريس برابری بررستی منظور

 آزمون (. نتايج31/3p=،113F=0/ ،MBox=3/649) معناداری داشتتتت

 نشتتان متغیرها بین رابطه يا معناداری کرويت بررستتی برای بارتلت دوخی

 خطیهم اين بر علاوه (. p<31/3)استتت  معنادار آنها بین رابطه که داد

 و شد بررسی متغیرها جفت بین همبستگی ضريب با متغیرهای وابسته بین

 حد در جفت متغیرها بین همبستتتتگی ضتتترايب تمامی به اينکه توجه با

 به توجه با گرفت. قرار تأيید مورد فرضتتیه اين ( بود،1/3تا  0/3 (متوستت 

 بین که گرفت را نتیجه اين توانهمبستتتگی، می متوستت  ضتترايب حد

 به توجه با بنابراين ندارد؛ وجود چنتدگانه همبستتتتگی خطی متغیرهتا

( 010/3ويلکز که با مقدار ) لامبدایيعنی  چندمتغیری مربوطه هایآماره

 همگنی فروضهمتوان گفت میدرصد معنادار است،  11 اطمینان سط  در

 (. پس از بررستتی=p،24/2F <31/3)استتت  برقرار رگرستتیون ضتترايب

 هیجتتان برآموزش مبتنی بر تنظیم  هتتا، بتته متنتظور نقشپتیتش فترک

 ازآزمون تحلیل کوواريانس چندمتغیره استفاده شد کاری تحصتیلیاهمال

 ارائه شده است. 0که نتايج آن در جدول 

 

 کاری تحصيلیهای اهمال: نتایج تحليل کوواریانس چندمتغيره جه  بررسی تفاوت دو گروه در مؤلفه3جدول 

 اندازه اثر معناداری F مجذوراتميانگين  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغييرات متغير

 140/3 331/3 00/121 13/100 1 13/100 گروه امتحانات

    13/3 01 31/41 خطا 

 110/3 331/3 02/143 01/113 1 01/113 گروه تکلیف

    11/1 01 11/21 خطا 

 121/3 331/3 01/100 44/100 1 44/100 گروه مقاله

    41/3 01 10/1 خطا 

 110/3 331/3 12/040 01/1214 1 01/1214 گروه کاریاهمال

    00/4 01 43/14 خطا 

 

هتتای امتحتتانتتات برای مؤلفتته F، آمتتاره 0بتتا توجتته بتته نتتتايج جتتدول 

(331/3> p،00/121=F( تتکتلتیف ،)331/3>p ،02/143=F مقتتالتته ،)

(331/3> p،01/100=Fو اهمال )کاری (331/3> p،12/040=F )دار معنا

توان گفت که آموزش مبتنی بر تنظیم استتتت. بتا توجته بته اين نتتايج می

کاری تحصتتیلی و ابعاد آن اثرگذار بوده استتت. اندازه اثر هیجان بر اهمال

درصد  0/14دهد که عضويت گروهی ارائه شتده در جدول نیز نشتان می

از  درصتتتد 1/12درصتتتد از تغییرات تکلیف،  0/11از تغییرات امتحانات، 

   نمايد.کاری را تبیین میدرصد از تغییرات اهمال 0/11تغییرات مقاله، و 

 هیجان برآموزش مبتنی بر تنظیم  اثربخشی بررستیدر ادامه به منظور 

 از ،آموزان وابستتته به فضتتای مجازیپذيری شتتناختی دانشابعاد انعطاف

پیش از اجرای اين  .شتتتد چندمتغیره استتتتفاده کوواريانس تحلیل آزمون

 جهت لوين آزمون های آن بررسی شد. نتايجفرکآزمون، نخستت پیش

 شتتدن آماده هایواريانس مؤلفه که داد نشتتان واريانس همگنی بررستتی
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های ادراک گزينه(، =p ،212/3F1,34>31/3)پذيری ادراک مهار برای

 p >31/3) ادراک توجیه رفتار و( p ،111/1=F1,34 >31/3)مختلف 

،014/4=F1,34به منظور ( در دو گروه برابر استتتت. نتايج آزمون باکس 

 نشتتتان از عدم وابستتتته متغیرهای کوواريانس ماتريس برابری بررستتتی

 به توجه با(. =p ،011/1=F ،411/1MBox >31/3) معناداری داشتتتت

( که 011/3ويلکز با مقدار ) يعنی لامبدای چندمتغیری مربوطه هایآماره

 فروضتتتهمتوان گفت میدرصتتتد معنادار استتتت،  11 اطمینان ستتتط  در

 (. پس از=p،01/0F <31/3)استتت  برقرار رگرستتیون ضتترايب همگنی

 هیجان بر آموزش مبتنی بر تنظیم هتا، بته منظور نقشفرکبررستتتی پیش

 ازآزمون تحلیل کوواريانس چندمتغیره استتتفادهپذيری شتتناختی انعطاف

 ارائه شده است. 2شد که نتايج آن در جدول 

 

 پذیری شناختیهای انعطاف: نتایج تحليل کوواریانس چندمتغيره جه  بررسی تفاوت دو گروه در مؤلفه2جدول 

 اندازه اثر معناداری Fآماره  ميانگين مجذورات df مجموع مجذورات منبع تغييرات متغير

 111/3 331/3 01/10 12/111 1 12/111 گروه پذيریمهار

    02/1 01 10/13 خطا 

 114/3 331/3 31/111 00/424 1 00/424 گروه های مختلفگزينه

    01/1 01 11/21 خطا 

 131/3 331/3 11/141 21/22 1 21/22 گروه توجیه رفتار

    01/3 01 13/13 خطا 

 140/3 331/3 41/011 12/1410 1 12/1410 گروه پذيریانعطاف

    10/0 01 11/11 خطا 

 

های برای مؤلفته Fحتاکی از اين استتتت کته آمتاره  2نتتايج جتدول 

، p<331/3) هتتای مختلفگزينتته(، p،01/10=F <331/3) پتتذيریمهتتار

31/111=F ،)توجیتته رفتتتار (331/3>p ،11/141=F و ،)پتتذيریانعطتتاف 

(331/3>p ،41/011=Fمعنتا ) توان بته اين نتايج میدار استتتت. بتا توجته

اختی شتتتنتت پتتذيریانعطتتافهیجتتان بر  گفتتت کتته آموزش مبتنی بر تنظیم

دهد که اثرگذار بوده استتت. اندازه اثر ارائه شتتده در جدول نیز نشتتان می

درصتتد از  4/11، پذيریمهاردرصتتد از تغییرات  1/11عضتتويت گروهی 

درصد  0/14و  توجیه رفتار،درصتد از تغییرات  1/13، های مختلفگزينه

 نمايد.را تبیین می پذيریانعطافاز تغییرات 

 گيرینتيجه و بحث

کاری هیجان بر اهمال آموزش مبتنی بر تنظیم تعیین حاضتتر مطالعه هدف

ی آموزان وابسته به فضای مجازپذيری شناختی دانشتحصتیلی و انعطاف

هیجان بر  آموزش مبتنی بر تنظیم که نشتتان داد پژوهش يافته نخستتت .بود

 نتايج با اين پژوهش از حاصل نتايج کاری تحصتیلی اثرگذار است.اهمال

قاسمی جوبنه  و( 40اکرت و همکاران )(، 44) گروشتیت و هن پژوهش

 هیجان،تنظیم  هایافزايش مهارتکه نشتتتان دادند با ( 42) و همکتاران

استتت. همستتو  يابد، تقريباًمی کاهش آموزاندانش در کاریاهمال میزان

 ،احمتتدیهتتای پژوهش همچنین نتتتايج اين مطتتالعتته، همستتتو بتتا يتتافتتته

 نتايج پژوهش آنان نیز نشتتان داد کهاستتت.  (41) آزموده و نستتبحستتینی

و  ،آوریهای خودتنظیمی بر ستترزندگی تحصتتیلی، تابآموزش مهارت

وان تدر تبیین اين يافته میتأثیر دارد. آموزان تحصتتتیلی دانشمشتتتارکت 

 اساسی هایمؤلفه به عنوان اغلب ها،هیجان تنظیم در دشتواریگفت که 

شود. می مطرح آموزاندانش تحصیلی و رفتاری از مشتکلات بستیاری در

 از مداوم استفاده و مجازی فضای به آموزاندانش زياد وابستتگی چه بستا

 به تحصتتیل ادامه به آنان و نگرش احستتا  نیز و اجتماعی هایشتتبکه

 هیجان،تنظیم  آموزش راهبردهای شتتتده که منجر تحصتتتیلی علاقگیبی

 هیجان شناختی تنظیم بنابراين کاهش دهد. را کاریاهمال استت توانستته

 تواندمی فرد چگونه که استتت مستتهله اين فهمیدن برای به عنوان ابزاری

 حل برای را راهبردی اعمال و ستتتازمان داده را خود فعالیت به توجه

 .آورد دست به تحصیلی نظر از ويژه به مسائل

 هایماهیت حالت با ابتدا در افراد ،هیجانآموزش مبتنی بر تنظیم  در

 هاهیجان مزايای و بالقوه اهداف، خطرات آنها، تکاملی پیشتتینه و هیجانی

 هیجانی دخیل پردازش روند در که هايیمکانیزم و سپس شتوندمی آشتنا
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 در مهارت هفت آورد،اين روی استتتا  بر شتتتوند.می معرفی هستتتتند،

 هایموقعیت ويژه به هیجانی، حالات يافته باستتتازش مقتابلته تستتتهیتل

 آرامش عضتتتلانی، شتتتامل هامهارت اين دارند. نقش برانگیز،کشتتتاکش

 دلسوزانه حمايت تحمل، و قضاوت، پذيرش بدون آگاهی تنفس، تمرين

 (. بر43) عاطفی هستتتتند هایحالت تغییر و تحلیتل، و خود، تجزيته از

 منفی تحمل هیجانات و پذيرش هایمهارت برکینگ، آوردروی استتا 

 ستتتاير و هستتتتند ترحیاتی روان برای ستتتلامت منفی هیجانات تعديل و

 آمیزکاربرد موفقیت تسهیل طريق از تنها مدل اين در های موجودمهارت

و  43) دهندمی ارتقا را روان اصلاح، سلامت و تحمل/پذيرش هایمهارت

 که استتت تبیین قابل صتتورت ينه اب بخش اين نتیجه طورکلی به (.41

عواطف باعث دلسترد نشدن، منظم بودن و پشتکار  مهارها و تنظیم هیجان

های مختلف از جمله عملکرد آنتان را در حوزه و آموزان شتتتدهدر دانش

 ناختی هیجان بهش تنظیمبنابراين . کندمی بینیتحصتیلی پیش هایموقعیت

د تواناستتتت که چگونه فرد میوضتتتوع برای فهمیدن اين م عنوان ابزاری

از نظر تحصتتتیلی به دستتتت  ويژه اعمال راهبردی را برای حل مستتتائل به

 .آورد

ر ابعاد هیجان بآموزش مبتنی بر تنظیم ها همچنین نشتتتان داد که يافته

آموزان وابستتته به فضتتای مجازی اثرگذار پذيری شتتناختی دانشانعطاف

( 11دانگ و همکاران )های پژوهش از يک سو، با يافتهاستت. اين نتیجه 

افراد وابستتته به فضتتای مجازی نستتبت به ستتاير افراد،  استتت کههمستتو 

 ا نتايجکنند و از طرف ديگر بپذيری شتتناختی پايینی را تجربه میانعطاف

هیجتتان و  ( مطتتابقتتت دارد کتته بین تنظیم01پژوهش گتتاش و هتتالتتدر )

 نتايج اين تبیین رد رابطه معناداری وجود دارد.پذيری شتتناختی انعطاف

 و جديد شتتتراي  با مواجهه در يافتگیستتتازش برایگفتت  توانمی

 حیتتاتی استتتتتت. شتتتنتتاختی پتتذيریانعطتتاف ،محی  در غتیترمتنتظره

 گرفتن درنظر برای توانايی فرد عنوان بته شتتتنتاختی پتذيریانعطتاف

دارد.  اشتتاره رويداد يک شتتی يا يک از متناقضتتی هایبازنمايی همزمان

 به شناختی هایآمايه تغییر شتناختی، توانايی پذيریانعطاف کلی طور به

 يعنی استتتت؛ محیطی تغییر حال در محرک با يافتگیستتتازش منظور

 تقاضتتاها قوانین، با فرد يافتگیستتازش يا ديدگاه تغییر مانند هايیتوانايی

 اين آوردن دستتتت به برای افراد (.41) جتديتد محیطی شتتتراي  يتا

                                                           
1  . Functions 

 دفعات به و کنند درک را مستتائل کامل پیچیدگی بايد پذيریانعطاف

 اهداف و متغیرها در تغییر چگونه ببینند تا کنند بررسی را مسهله فضتای

سازد قادر می ما را هیجان تنظیمضمن اينکه  .دهد تغییر را فضتا تواندمی

توانايی و  دهیم  پاستتت محیطی وقايع به بیشتتتتری پذيریکه با انعطاف

يافته شستتتاز 1وریکنش در محرک، ییرغت با همراه رفتار دادن ییرغت

 .دارد خاصی تاهمی هاهیجان

 طور بتتههیجتتان  آموزش مبتنی بر تنظیم هتایمؤلفتته کته آنجتايی از

 جای به درونی تجربیات و هاهیجان پذيرش افزايش دنبال به اختصاصی

 زمان در درونی تجربیات با تما  افزايش منفی، تجارب از اجتناب

 افزايش بنتتابراين هستتتتت؛ هیجتتانی آگتتاهی فقتتدان جتتای بتته حتتال

 انتظار از دور درمان گروه در مداخله اين انجام دنبال پذيری بهانعطاف

 های مطالعه حاضتتر اين نکته را مشتتخ  کردند افرادیيافته .استتت نبوده

 را خود هیجانات توانندمی برخوردارنتد، خودتنظیمی قتدرت از کته

 از مفرط استتتفاده از شتتراي ، مناستتب و درک ريزیبرنامه با و شتتناخته

 که را يافتگی خودستازش قدرت توانندمی بنابراين .کنند اينترنت دوری

دهند. بنابراين،  استتتت، افزايش خودتنظیمی کلیدی هایمؤلفه از يکی

ستتی اشتتنبهبود خودتنظیمی به اراده افراد وابستتته استتت که در حوزه روان

بستتیار مهم استتت. در واقع افرادی که وابستتتگی به اينترنت دارند، قدرت 

 توانند بر شراي  موجود مهار داشته باشند.اراده از آنها ستلب شتده و نمی

آموزان وابستتته به فضتتای مجازی دانش به هیجان تنظیم آموزش بنابراين

 از آگاهی هیجانات، از استتتتفاده درستتتت با آنان که شتتتودمی باعث

 مثبت در هیجانات ويژهبه هیجانات ابراز و پذيرش آنها و هیجتانتات

 تبع به که دهند را کاهش خويش منفی هیجانات زندگی، هایموقعیت

های بنابراين آموزش مهارت .يابدپذيری آنها ارتقا میانعطاف میزان آن

 ،هتتاطريق تمرين کتتاربر  کمتتک کرده تتتا از افرادتنظیم هیجتتان بتته 

تنظیم و مهار،موفق به شتتتناخت،  طور به وياد بگیرند  راهبردهای مثبت را

 هتتای غلبتته بر موانعبر بپردازنتتد. همچنین از طريق کتتار هتیجتتانتتات

تنش و افکتتار منفی خود را از طريق برگتته  ، هرگونتتهمنفیهتتای هیجتتان

 به علت کنند وشناسايی می ،رسانآسیبخود تمرينی شتناسايی رفتارهای

 .برندمی احساسات بیشتر خود نیز پیو درک 
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هايی بوده هتا دارای محتدوديتاين مطتالعته همچون ستتتاير پژوهش

انجام  متوستتطه يکمپستتر  آموزاندانش مورد فق  دراستتت. اين پژوهش 

از  و ديگر مقاطع پسر آموزاندانش به نتايج عمیمت در بنابراين شتده است،

به  هایشتتیوه اثرگذاری زيرا شتتود، احتیاط بايد دختر آموزاندانش جمله

 .است متفاوت حدودی تا تحصیلی مقاطع و اين سنین شده در گرفته کار

 لحاظ به کنندگانشتتترکت انتختاب در محتدوديتت دلیتل همچنین بته

 گیری در دستر  انتخابروش نمونه به پژوهش، نمونه با ورود معیارهای

 برگزاری عدم به توانمی حاضتتر پژوهش هایمحدوديت شتتد. از ديگر

 اشتتاره پیگیری به علت عدم دستتترستتی به افراد نمونه در بلند مدت دوره

 بررستتتی به آينده هایپژوهش در شتتتودپیشتتتنهاد می رو اين کرد. از

 پرداخته پیگیری دوره با همراه هیجان آموزش مبتنی بر تنظیم اثربخشتتی

 با .شتتود حاصتتل اطمینان آموزش اين اثربخشتتی تداوم هدربار تاشتتود 

 مشتتتاوره مراکز در که شتتتودپیشتتتنهاد می مطالعه حاضتتتر نتايج به توجه

 آموزان از فضتتتای مجازی و دربا توجه به استتتتفاده مفرط دانش مدار 

 پذيری شتتتناختیانعطاف ارتقا و مشتتتکلات تحصتتتیلی کتاهش جهتت

 .شود پرداخته نهیجا مبتنی بر تنظیم آموزش به آموزان،دانش

 اخلاقی ملاحظات
 پژوهشی طرح يا نامهپايان از برگرفته مطالعه اين :پژوهش اخلاق اصول از پيروی

توستتت   12/30/1011مورخ  441/1/3131نامه  شتتتماره به آن اجرای مجوز و نیستتتت

 صادر شده است. آموزش و پرورش استان گیلان شهر رشت

  .است شده انجام مالی حامی بدون مطالعه اين مالی: حامی

 پرداز وويستنده نخستتت در اين مطالعه به عنوان ايدهن نویسرندگان: از یک هر نقش

 پژوهش نقش مجری گر آماری و همکارمجری پژوهش و نويسنده دوم به عنوان تحلیل

 .ايفا کردند

 و نبوده مالی سازمان خاصی حمايت تحت پژوهش اين اينکه به توجه با :منافع تضراد

 نويسندگان بنابراين برای است، شتده ارائه روشتن دقیق و پژوهش اين هایيافته همچنین

 .است منافع نداشته تضاد

 انجام در خود همکاری با که آموزانیدانش تمامی از وستتیله، بدين :تشررکر و تقدیر

 کنیم.کردند، تشکر و قدردانی می ياری را ما پژوهش اين
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