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 یابتداي دختر آموزانای دانشمقابله هایسبک هیجانی بر اثربخشی تنظیم
 

 18/02/94تاریخ پذیرش:  12/12/93تاریخ دریافت: 

  4فالحی مهناز ، 3جاويد خسرو مهناز ، 2ماسوله کافی سیدموسی ،1زاهديان سمانه

 چکیده

 منظور به حاضرررر سررر مت روانی اسرررتش پ وه  تضرررمین در ی ضرررروریهاتنظم هیجانی یکی از مهمترین مهارت زمینه و هدف:

 ش شد انجام ابتدایی دختر آموزاندان  ایمقابله هایبر سبك هیجانی تنظیم اثربخشی آموزش

به  پ وه  طرح روش: آموزان دختر دوره پنجم دان  از نفر 24 کنترل  بودش گروه با  آزمونپس – آزموناز نوع پی  آزمایشررری شررر

 دو در ادفیتصرر طور به و انتخاب  نمودند کسرر  را کودکان آمدن کنار رفتارهای پرسررشررنامه در نمره ابتدایی شررهر ویوین که کمترین

پاسررخ دادندش  ( 2008)هرنادز،  کودکان آمدن کنار شرردند و به پرسررشررنامه رفتارهای نفر( جایدهی12) کنترل نفر( و12) آزمای  گروه

دریافت   را آموزشررری چنین ای تنظیم هیجانی را آموزش دیدند در حالی که گروه کنترل      دویقه  40 جلسررره 8گروه آزمای   به مدت    

 نکردندش 

شان داد آموزش تنظیم هیجانی موج  نتایج آزمون تحلیل کواریانس یك ها:يافته  سبك  نمرات نمیانگی در معنادار افیای  متغییری ن

 ولی گردید، کنترل گروه به نسبت  آزمای  گروه( =05/0P) مشکل  از انحراف مقابله سبك  و( =001/0P) مشکل  با آمدن کنار مقابله

 ش نداد نشان کنترل گروه با داریامعن تفاوت( =15/0P) ویرانگر گروه آزمای  آمدن کنار سبك میانگین

نابراین  گیری:نتیجه  ته   به  توجه  با  ب با کسررر   که دان   گفت  توانمی های این پ وه  یاف  های ووعیت م هایی، مهارت  چنین آموزان 

 ای مناسبی استفاده کنندشکنند و از سبك مقابله ارزیابی تهدیدکننده زا را کمترتنیدگی

 ابتدایی دختر آموزاندان  ای،مقابله هایسبك هیجانی، تنظیم ها:واژهکلید

                                                           
 (zahediyan65@yahoo.com)  ایران رشت، گی ن، دانشگاه عمومی، شناسیروان ارشد کارشناس: مسئول نويسنده* ش  1

 ایران رشت، گی ن، دانشگاه شناسی،روان گروه ش استاد، 2

 ایران رشت، گی ن، دانشگاه شناسی،روان گروه ش استادیار، 3

 ایران رشت، گی ن، دانشگاه  شناسی،روان ش دکترای 4
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 مقدمه
له   راهبردهای براسررراس دیدگاه رزاروس و فولکمن،       ایمقاب

 تاس فرد رفتاری و شناختی هایت ش از ایمجموعه عبارت از

 به ازوضررعیت تن  یك اصرر ح و تفسرریر و تعبیر جهت در که

 ش(1) شرررودمی آن از ناشررری رنج کاه  به رمنج و رودمی کار

های  له    راهبرد قاب یت   تغییر روش را ایم  تفسررریر یا  و ها مووع

 و هسرررتند مداوم و پویا فرایند راهبردها اینش دانندمی هامووعیت

ند  می تقسررریم نوع دو به  کلی طور به  له  : شرررو  و مدار مسررر 

جان  له   راهبردهای  مدارش هی قاب له   ایم یانگر  مدار مسررر   اعمالی  ب

ش تفشررارزاسرر هایمووعیت کاه  یا تغییر هدفشرران که هسررتند

 فرد ای  و باشرررد  تغییر وابل   رویداد،  یا  مووعیت  که  زمانی  معمورً

 ار آن و کرده مهار  را مووعیت  تواند می که  کند  تصرررور چنین

 راهبردهایش کندمی اسرررتفاده مدارمسررر له راهبرد از دهد، تغییر

  ردف هیجانی پاسررخ تنظیم از اسررت عبارت مدارهیجان ایمقابله

 تغییر بلغیروا رویداد، یا مووعیت که صورتی درش مس له  برابر در

 راهبرد از حالت این در باشد داشته تصوری چنین فرد یا و باشد

 (ش2) نمایدمی استفاده مدار هیجان

 در ایمقابله راهبردهای نق  برای 5سرر مت شررناسرریروان

سمانی  س مت  چگونگی ست  وائل زیادی اهمیت روانی و ج  ا

له   راهبردهای  و روانی سررر مت  رابطه  حوزه در(ش  3)  ای،مقاب

 از طرفه  دو تعامل   یك  در روانی سررر مت  که  گفت  توانمی

 و موثر ایمقابله راهبردهای از استفاده  و انتخاب نتایج از سویی 

 گردی سرروی  از و گرددمی محسرروب  تن  و تغییر با متناسرر  

 آن پرتو در که اسرررت سرررالمی روانی فضرررای سررراززمینه خود

 جهت  زاتن  مووعیت  درسرررت ارزیابی  و صرررحی  شرررناخت  

 (ش4)گردد می میسر موثر، ای مقابله راهکار انتخاب

 دارممسررر له ایمقابله راهبردهای مشرررترک وی گی پویایی 

 با الفع مقابله برای رزم امکانات پویاییش اسررت شررده شررناخته

 یتوضرررع اینش دهدمی ورار فرد اختیار در زا راتنیدگی مووعیت

 مسررر له  حل  و مثبت  مقابله    برای را فرد بالقوه  های توانایی  تمام 

 اینبنابر ش دهد می افیای  را وی موفقیت  احتمال  و خواند می فرا

                                                           
1. Health Psychology  

های  مد    راهبرد له    کارآ قاب ماد  افیای  طریق از م  نفس به  اعت

 ایترض  به و بخشیده  بهبود را آنها مس له  حل هایمهارت افراد،

 و اجتنابی اررفت به زاتنیدگی مووعیت انکارش شود می منجر بیشتر 

   کارگیری  به  در ناتوانی  و زامووعیت تنیدگی   با  مقابله   در انفعال 

 ینا با ش شرررودمی منجر فرد عمل  ابتکار  و بالقوه  های توانمندی 

 رد و ماند   می حل   وابل   غیر آمده  پی  مشرررکل  مقابله   سررربك 

 و نفعال ا و انکار  های وی گیش یابد  می افیای  نارضرررایتی  نتیجه 

 زایمووعیت تنیدگ   با  هیجانی  ناکارآمد    مقابله   در آنها  پیامدهای   

 و مشرررک ت  بر  نیی   برره خود فرد   اعتمرراد   کرراه   طریق   از

   (ش4) افیایدمی هانارضایتی

 ایمقابله   راهبرد که  گفت  تواننمی(، 2004به عقیده کار )   

 ایمقابله راهبرد نوع دو این از کدام دارد، هر وجود بد یا خوب

سائل  با مبارزه روش عنوان به خاص، شرایط  و هامووعیت  در  م

 دامک هر است ممکن که طوری به روند،می کار به مشک ت و

 رایب باشند  داشته  غیرسازنده  یا و سازنده  حالت راهبردها این از

 به ار سررازنده نوع از مدارمسرر له ایمقابله راهبرد که فردی مثال

 نبالد به پذیرد،می را مسرر له حل مسرريلیت معمورً گیردمی کار

 اریی جستجوی در است، مس له درباره صحی  اط عات کس 

  رد،گیمی بینانهواوع عملی هایتصررمیم اسررت، دیگران طرف از

 رحط هاینقشرره انجام در سررعی دیگران کمك به یا و تنهایی به

 دیدگاه   مشرررک ت حل  و کارها   انجام  به  نسررربت  دارد، شرررده

شرررادزیسرررتی  نیی و خودکارآمدی دارای و داشرررته بینانهخوش

 نوع زا مدارمس له  ایمقابله راهبرد که فردی مقابل، درش بارست 

 حل وبال در کمتری مسررر ولیت گیردمی کار به را غیرسرررازنده

س له  صحی   و ناکافی اط عات دنبال به پذیرد،می م  از ست، ا نا

 هایتصرررمیم پردازد،می کمك جسرررتجوی به نامناسررر  منابع

شته  بدبینانه دیدگاه گیرد،می بینانهغیرواوع  و کارامدیخود و دا

 (ش5) است پایین سط  در وی شادزیستی

 راهبرد مورد در مسررر له همینکسررریدی و شررریور، معتقدند 

 ایلهمقاب راهبرد که فردیش است صادق  نیی مدارهیجان ایمقابله

 اریبرور دنبال به گیردمی کار به را سرررازنده نوع از مدارهیجان
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 این بر عقیدهش گرددمی دوسررتان، با رابطه وی ه به حمایتیرابطه 

ست  ش اردد عاطفی ریییبرون نق  ایرابطه چنین بروراری که ا

 وعن از مدارهیجان ای  مقابله راهبرد فردی اگر که صررورتی در

نده  ودام  گیرد کار  به  را غیرسرررراز   مخرب روابط بروراری به  ا

 تفکر جای  به  و پرداخت  خواهد  مسرررائل  انکار  به  کرد، خواهد 

نده  هد  روی جادویی  و تخیلی تفکر به  سرررراز ش (5) آورد خوا

 اب مقابله برای هاییروش مسررر له، حل جمله از مقابله هایروش

 دگی بهزن ارتقا برای هستند و  زندگی مشک ت  حل و تنیدگی

 مختلف هررایراه تواننرردمی افراد ممکن، سرررط  ترینمطلوب

 (ش 5) بیاموزند را تنیدگی با مقابله

نار  مدن  ک گاری   و آ ماعی  محیط با  سرررراز  مسرررتلیم اجت

 که اسررت شررخصرری بین مسرر له حل هایمهارت از ایمجموعه

ها  تواننمی له   به  را آن  آزمون یا  هوش رایج های آزمون وسررری

-فتاریر فرآیند یك بر مس له  حل کرد، گیریاندازه شخصیت  

 یك  برای را ميثر بالقوه  های پاسرررخ  که  دارد درلت  شرررناختی 

مال  و آوردمی فراهم مشرررکل   مووعیت   ميثرترین انتخاب  احت

 در واوعش دهد می افیای  متعدد  های پاسرررخ  میان  از را پاسرررخ 

س له  حل آموزش  شد ر برای فرد به کمك فرایند توانمی  را م

جه  در او یادگیری  مال  نتی له    افیای  احت قاب  فطی در ميثر م

( 1993) رزاروس نظر از (ش6) کرد تعریف هامووعیت از وسیعی

 و نراگوار  هرای هیجران  تنظیم: دارد مهم کرارکرد  دو مقرابلره،  

نده    ما نده، در  بهبود و تغییر برای کنشررری گرفتن در پی  و کن

 (ش7) است شده ناراحتی باعث که ایمس له

 وربه ط سررن افیای  با نوجوانان و کودکان هرناندز، نظر از

 ربیشررت آموزند ومی را آمدن کنار هایمهارت ترییافتهسررازش

 های مووعیت  در را آمدن  کنار  راهبردهای  که  بود خواهند  وادر 

 و ختیشرررنا  های مهارت  توانند بین می بنابراین  کنند  دنبال  وی ه

س   که رفتاری سان  دانند،می منا شته  نو شند  دا چه  اگرش (8) با

شرایط   دارد مقابله کودکان نوسان کمی  هایراه با این حال در 

تار           سرررنی  باوی می ماند و رف ثابت  تار  کودکی الگوی کلی رف

مقابله ای کودکان سرررازش یافته تر و باثبات تر از بیرگسرررارن 

نایی اسررررتش هار  توا جان  م کان  ها هی نان  و کود  وادر  را نوجوا

 و دهند  دیگران را تشرررخی   و خود های هیجان  تا  سرررازدمی

 از مناسررربی   ن واک بتوانند  بدانند تا    رفتار  بر را آنها  تأثیر  نحوه

شان  خود س   برخوردش دهند ن  زا معمور که هاییهیجان با نامنا

ها  ند   شرررود،می یاد  منفی هیجان  عنوان با  آن  و خشرررم غم، مان

 وانر و جسم س مت  بر ناخوشایندی  اثرات تواندمی اضطراب، 

 مرحله نتریمهم ها،هیجان  شناخت توانایی بنابراینش باشد داشته

 نوجوان یا کودک اگر (ش9) شرررودمی   محسررروب آنها در مهار

 واندتمی شررود،تنیدگی می ایجاد موج  شرررایطی چه که بداند

جاد  از یت  چنین ای ید )     مووع ما نابراین (10هایی جلوگیری ن  ش ب

هار  صرررحی  آموزش جان  م کان  این هی هد می او به  را ام  تا  د

 تا بگذارد میان در خانه و مدرسرره در خود اولیاء با را موضرروع

بانیت    و ناراحتی  ایجاد  از پی  ها،  در عصررر ها  توجه  آن  هب  را آن

 رتود کوشرردمی که والدی بنابراینش کند جل  مسرر له سرروی

 پرورش خود نوجوان یا کودک در را هاو مهار هیجان شناخت 

د کنکمك می نیی خود روان بهداشت  و س مت  به حفظ دهد،

 اویوانطب مثبت نق  بر هیجان ولمرو در جدید های(ش نظریه 11)

یان      طبق اظهار (ش 12) دارند  تاکید   هیجان  پالفای و سرررالووی ب

 دتوانمی هیجان دادندکه نشررانهای مختلف پ وه کردند که 

 رد و تسهیل  اط عات و پردازش مس له  حل در ایسازنده  نق 

 (ش9) باشد داشته گیریتصمیم فرایند

 صرررورت برره توانمی را هیجرران تنظیم برره گفترره گروس،

ند می افراد آن طریق از که  کرد تعریف فرایندهایی   این  رب توان

 و باشررند داشررته را آنها ووت چه باشررتد داشررته هیجانی چه که

نه  ها  چگو به  را آن ند  و ابراز تجر ند     تاثیر  کن گذار  دراین ش(9)ب

طه  قد  تامپسرررون،   راب جان  تنظیم که  اسررررت معت له  به   هی  منی

ست  و بیرونی درونی فرایندهای س ولیت  که ا و  یمهار، ارزیاب م

 او هدافا یافتن تحقق مسیر در را فرد عاطفی هایواکن  تغییر

 ور هیجانی مووعیت با یك فرد که هنگامیش (13)دارند عهده بر

 هیجان مهار برای بینیخوش و خوب احسررراس شرررودمی رو به

 هترینب ها مووعیت  این در که  دارد نیاز  وی بلکه  نیسرررت کافی 

 فرایند در در حقیقت(ش 14)باشررد  داشررته را شررناختی کارکرد

 قابلهم جهت و هیجان شناخت  از ایبهینه تعامل به هیجان تنظیم
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ست  نیاز منفی شرایط  با سان  زیرا ا  وندش می مواجه با هرچه هاان

ند می تفسررریر را آن های   کن ناختی   و تفسررریر نده کتعیین شررر  ن

 (ش 15) است افراد هایواکن 

ند طبق نظر گروس،  جان  تنظیم فرای  دو ریقط از بیشرررتر هی

سی  مهم چهارچوب  ش راهبردهای1 :از عبارتند که شوند می برر

 عال ف آن بروز آغاز  یا در  حادثه   وووع از وبل  که  هیجان  تنظیم

 حادثه   بروز از پس که  هیجان  تنظیم راهبردهای  -2 شررروند می

 نظیمت راهبردهایش شوند می فعال هیجان گیریشکل  از بعد ویا

 هیجان  مهار  در شررروند می فعال  حادثه   وووع از وبل  که  هیجان 

 هب  واوعه  تفسررریر موج   زیرا دارند،  مهمی نق  حوادث منفی

سخ  که شوند می نحوی  دهدمی کاه  را منفی هیجانی هایپا

 (ش15)

 آموزش تاثیر  مطالعه   عنوان با  خود پ وه  در ،سرررپهریان 

 نیروا فشررار با مقابله شرریوهای بر هیجانی مدیریت هایمهارت

 به دبیرستان  دوم ک س آموزدان  95 بررسی  با و نوجوانان در

 در انهیج تنظیم مهارت آموزش که کرد پیدا دست هایافته این

 و در مدارمسرر له مقابله سرربك دارای پسررر آموزاندان  گروه

 مدار هیجان  مقابله   های سررربك  دارای دختر آموزاندان  گروه

شته  معناداری تاثیر واجتنابی  ، 6و اورندیك جونیش (16)است  دا

 در عالای فمقابله رفتارهای معتقدند  که کودکانی دادند نشررران

 به ار راهبردها این کمتر اسررت کنندهکمك زاتنیدگی شرررایط

 ابلمق در کنندمی اسرررتفاده آنها از بیشرررتر و کشرررندمی چال 

 دارندعال ف ایراهبردهای مقابله اثر به کمتری اعتقاد که کسانی 

ناب  از راهبرد بیشرررتری احتمال  به  فاده  اجت ند می اسرررت  به  و کن

 گسرررترش را فاجعه   از پس روانی آسررری   مییان خود، خودی

ند می های ، جان  و  گروس به نظر  ش(17)ده جانی  راهبرد  به  هی

 کمك  ها هیجان  ابراز و تجربه  تعدیل   و ها  هیجان  فهم توانایی 

 انیهیج  تنظیم راهبردهای  افیای  طریق از کند و می   شرررایانی 

 و ودشرررمی زاهای تنیدگی  مووعیت  با  ميثر مقابله   باعث   مثبت 

سخ  در رزم هایفعالیت حتی  بار را اجتماعی هایمووعیت به پا

 ش (18)بردمی

                                                           
 

 تفادهاسررر تنیدگی در با  مقابله   راهبردهای  اهمیت  به  توجه  با 

 درصدد پ وه  این های منفیمهار هیجان بر موثر هایشیوه از

می انهیج تنظیم آموزش آیا که است  سوال  این به پاسخگویی 

  شندک کمك کودکان ایمقابله سبك نوع انتخاب به تواند

 روش
ک    گان:   الف( طرح پژوهش و شررر ند روش پ وه   کن

آزمون با گروه کنترل پس –آزمون حاضر آزمایشی ازنوع پی   

مقطع آموزان دختر اسرررتش جامعه آماری شرررامل تمامی دان       

 بودش جهت 1393-94پنجم دبستان شهر ویوین درسال تحصیلی 

 همنطق ویوین شهر  و پرورش آموزش سه  منطقه  از گیرینمونه

 رد دولتی مدارس جمعا که شد  انتخاب تصادفی  صورت  به دو

 که است دخترانه مدرسه16 شامل منطقه این ابتدایی پنجم دوره

  یاخوشه  تصادفی  یگیر نمونه  صورت  به مدرسه  5 بین  این از

شنامه رفتارهای کنار آمدن     24شد و   انتخاب س نفری که در پر

یانگین کسرررر      بارتر از م کان نمره  ند  کود  صرررورت به  کرد

 مداخله   اجرای و کنترل جهت  آزمای   گروه دو در تصرررادفی

 شدندش  جایدهی هیجانی تنظیم مهارت آموزش

ندازه  ب( ابزار پژوهش: های   برای ا تار نار   گیری مییان رف ک

ای رفتاره زا، از پرسرررشرررنامهآمدن کودکان با شررررایط تنیدگی

طراحی شرررده ( 2008) هرناندز کنارآمدن کودکان که توسرررط

 از انحراف مقیاسخرده 3 از مقیاس اینش اسرررت اسرررتفاده شرررد

 نآمد و کنار آن بهبود جهت در مشرکل  با آمدن مشرکل، کنار 

شکیل  ترکیبی عامل ویرانگر و یك ست  شده  ت ش ش ا گران پ وه

یان کردند   فای  ب باخ  آل ، (%93) مشرررکل  از انحراف برای کرون

 کنارآمدن   ، (%88) آن بهبود جهت  در مشرررکل  با  آمدن  کنار 

 از مقیاس استش این ( %94) عامل سه  ، و ترکی (%87)ویرانگر 

شکیل  گویه 57 ستفاده از طیف لیکرت   شده  ت  ایدرجه 4و با ا

 پایایی(ش 4= همیشرره تقریباً تا 1=هرگی از) شررودمی گذارینمره

شنامه    س ستفاده  با پر  زماییبازآ  و کرونباخ آلفای هایروش از ا

سی  مورد س  و محتوایی صوری  اعتبارش گرفت ورار برر  شنامه پر
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 که لیداخ پ وه  در ششد  تایید شناسی  روان اساتید  نیی توسط 

 همگرای اعتبار اسرررت چاپ دسرررت در و اسرررت شرررده انجام

 را عدهاب با ابعاد کل نمره بین بخ رضررایت ارتباط پرسررشررنامه

فای ش داد نشرررران باخ  آل جدد  آزمون روش و کرون  کل  برای م

 (ش19)بود 91/0-74/0بین  مقیاس

شی  شی  برنامه: معرفی برنامه آموز  یجانه تنظیم مهارت آموز

 در آنها  نق  و افکار  احسررراس، و هیجان  تعریف شرررامل  که 

 ایهاحساس  با مقابله ها، راهبرداحساس  و هاهیجان گیریشکل 

فاده   اسرررراس بر منفی بود عات،  برخی از اسرررت  ها، روش اط 

ئه  تکالیف  و ها تکنیك   جان هی تنظیم های کتاب  در شرررده ارا

 (، و 21) تنیردگی  کراه   برای کرار  ( ،کتراب 20کودکران ) 

( طراحی شرررد و 22)  کودکان  به  زندگی  های مهارت  آموزش

قه  40جلسررره  8در  مدت   دوی به  ته   8ای  به   هف تنظیم گردید و 

هایی که برای   صرررورت گروهی اجرا شررردش خ صررره جلسررره  

 آموزان اجرا شد به شرح زیر استشدان 

 

 هیجان ای تنظیم. خالصه برنامه مداخله1جدول 

 سازیو مفهوم ارتباط بروراری آزمون،پی  اجرای :اول جلسه

 آن از استفاده و لیوم مثبت هایهیجان به توجه و شادی، ع ومندی مانند مثبت هایهیجان از آگاهی آموزش :دوم جلسه

 و نفرت غمگینی، خشم اضطراب، مانند منفی هایهیجان از آگاهی آموزش وبل، جلسه بر مروری :سوم جلسه

 بازی طریق از منفی هایهیجان درست ابراز هایشیوه و منفی هایهیجان بیان آموزش چهارم: جلسه

 مدرسه یا خانه در خود منفی هایهیجان درست ابراز شیوه مورد در خانگی تکالیف دادن نهایت :پنجم جلسه

    بازی طریق از دیگران منفی هایهیجان با مناس  برخورد شیوه و دیگران منفی هایهیجان از آگاهی آموزش :ششم جلسه

  و خانه درسهم در منفی هایهیجان کنترل بر موثر هایشیوه از استفاده در روانی فشار با مقابله هایسبك اهمیت آموزش جلسه هفتم: 

 آزموناجرای پس و آموزشی جلسات بندیجمع هشتم:  جلسه

 نتايج
آموزان های کنار آمدن دان    میانگین و انحراف معیار سررربك   

 آزمون درو پس آزمونپی  گروه آزمای  و گروه کنترل، در 

 آزمون در جدول نتایج   همچنینش ارائه شرررده اسرررت   1جدول  

مال  بررسررری برای اسرررمیرنف – کالموگروف   توزیع بودن نر

 استش   شده گیارش هاداده

 
 موقعی  آزمون و گروه تفکیک به کودکان آمدن کنار هایسبک توصیفی هایشاخص. 2 جدول

 

 K-S Z         pاستاندارد      وضعیت        گروه       میانگین      انحراف                  متغیر                                        

 85/0 60/0 4/ 73 92/66 آزمای  آزمونپی  عامل انحراف از مشکل

 42/0 87/0 93/8 08/56 کنترل

 82/0 63/0 86/6 25/68 آزمای  آزمونپس

 68/0 71/0 52/9 83/52 کنترل

کنررار آمرردن بررا    عررامررل 

 مشکل

 97/0 48/0 61/4 67/35 آزمای  آزمونپی 

 93/0 54/0 11/6 17/30 کنترل

 28/0 98/0 05/3 58/39 آزمای  آزمونپس

 64/0 73/0 21/6 50/26 کنترل
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 62/0 74/0 37/2 75/8 آزمای  آزمونپی  عامل کنار آمدن ویرانگر

 94/0 52/0 59/1 7 کنترل

 41/0 88/0 56/1 08/9 آزمای  آزمونپس

 75/0 67/0 87/1 33/7 کنترل

 

یانگین  مل    م کل   انحراف عا  گروه آموزاندان   از مشررر

 92/66 اب برابر ترتی  به آزمونو پس آزمونپی  در آزمایشرری

ست  25/68 و شکل  انحراف عامل میانگین و  ا  موزاندان  ازم

 بررا ربراب ترتیرر  برره آزمونو پس آزمونپی  در کنترل گروه

 مشرررکل  با  آمدن  کنار  عامل   میانگین ش اسرررت 83/52 و 08/56

 به آزمونپس و آزمونپی  در آزمایشررری  گروه آموزاندان 

ی   یانگین  و اسرررت 58/39 و 67/35 با  برابر ترت مل   م  کنار  عا

 و آزمونپی  در کنترل گروه آموزاندان  مشرررکل   با  آمدن 

 اسرررتش میانگین   50/26 و 17/30 با  برابر ترتی   به  آزمونپس

مل    نار  عا مدن  ک مایشررری   گروه آموزاندان  ویرانگر آ  در آز

 اسررت 08/9 و 75/8 با برابر ترتی   به آزمونو پس آزمونپی 

  ترلکن گروه آموزاندان  ویرانگر آمدن  کنار  عامل   و میانگین 

 33/7و  7 با  اسرررت برابر ترتی   به  آزمونو پس آزمونپی  در

 شاست

 آزمون  Z آمرراره کرره دهرردمی  نشرررران 1 جرردول نتررایج  

 وهگر دو هر در متغیرها تمامی برای اسررمیرنف – کالموگروف

نابراین توزیع   دارمعنی  و آزمای   گروه در متغیرها  نیسرررتش  ب

 استش   نرمال کنترل

یل داده   یل      جهت تحل یانس تحل یل کووار ها از آزمون تحل

یانس   تدا        کووار به این منظور اب فاده شرررردش  ندمتغیری اسرررت چ

های آزمون تحلیل کوواریانس بررسرری و تأیید شرردش  مفروضرره

آزمون و آزمون همگنی شررریرر  رگرسررریون پی          Fآمرراره 

دار نیسرررت ای در دو گروه معنیهای مقابله  آزمون سررربك پس

(F=1.50, p<0.24ش) توان نتیجه گرفت که شی بنابراین می 

سیون پی   سبك آزمون و پسرگر و ای در دهای مقابلهآزمون 

دار نیست آزمون ام باکس نیی معنی Fگروه همگن استش آماره 

(F=1.59, p<0.14ش) توان نتیجرره گرفررت کرره بنررابراین می

ای ابلههای مقماتریس کواریانس متغیرهای وابسررته یعنی سرربك

جدول    یل     3در دو گروه برابر اسررررتش در  تایج آزمون تحل ن

 انس چندمتغیری گیارش شده استشکوواری

 
 ای در بین گروه کنترل و آزمايشهای مقابله. نتايج آزمون تحلیل کوواريانس چندمتغیری مربوط به سبک3جدول 

 F مقدار آزمون
درجه 

 آزادی

درجه 

 آزادی

سط  

 معناداری
 توان آماری اندازه اثر

 43/0 اثر پی ئی

82/4 3 19 01/0 43/0 83/0 
 56/0 رمبدای ویلکی

 76/0 اثر هوتلینگ

 76/0 بیرگترین ریشه روی

 حاظ ل از کنترل و آزمای   گروه جدول بار بین   به  توجه  با 

 تفرراوت آزمونپس در ایمقررابلرره هررایسررربررك ترکیبی متغیر

تایج  4جدول   درش دارد وجود داریمعنی یل  ن یانس  تحل  کووار

بك   در تردویق بررسررری جهت  تك متغیره  له   های سررر قاب  ایم

  ش است شده گیارش
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 ایهای مقابلهتفاوت گروه آزمايش و کنترل در سبک تک متغیره. نتايج تحلیل کوواريانس 4جدول 

 ميلفه

مجموع 

مجذورات 

 آزمایشی

مجموع 

مجذورات  

 خطا

میانگین 

مجذورات 

 آزمایشی

میانگین 

مجذورات   

 خطا
F 

سط  

 معناداری

اندازه 

 اثر

توان 

 آماری

انرررحرررراف از  

 مشکل
39/448 84/1374 39/448 46/65 84/6 02/0 25/0 71/0 

کنررارآمرردن بررا    

 مشکل
38/306 22/411 38/306 58/19 64/15 001/0 43/0 96/0 

کررنررار آمرردن   

 ویرانگر
89/6 57/64 89/6 07/3 24/2 15/0 10/0 30/0 

 

های مقابله انحراف برای سبك Fآماره  4با توجه به جدول 

با مشرررکل       05/0( در سرررط  84/6از مشرررکل )  و کنار آمدن 

دار اسرررتش اما این آماره برای معنی 001/0( در سرررط  64/15)

 دار نیستش( معنی24/2مولفه کنار آمدن ویرانگر )

 
 برآورد شده نهايی سبک های مقابله در گروه هاهای . میانگین5جدول 

 خطای استاندارد میانگین گروه لفهيم

 27/2 20/66 آزمای  انحراف از مشکل

 27/2 88/54 کنترل

 48/1 72/37 آزمای  کنار آمدن با مشکل

 48/1 36/28 کنترل

 59/0 91/8 آزمای  کنار آمدن ویرانگر

 59/0 50/7 کنترل

 

 های سررربك  در آزمای   گروه میانگین  ش5جدول   به  توجه 

له    مشرررکل  با  آمدن  کنار  و( 20/66) مشرررکل  از انحراف مقاب

 نترلک گروه میانگین از بیشررتر داریمعنی صررورت به( 72/37)

استش  ( 36/28) و( 88/54) میانگین با ترتی  به هاسبك  این در

ما  یانگین  ا مای   گروه م بك   در آز نار  سررر مدن  ک  ویرانگر آ

 بنابراینش ندارد( 50/7) کنترل گروه با داریمعنی تفاوت( 91/8)

سخ  در هایافته این به توجه با  که فتگ توانمی دوم سوال  به پا

  ی،ترکیب ایمقابله   های سررربك  بر هیجان  تنظیم مهارت  آموزش

شکل  از انحراف شکل  با آمدن کنار و م  بر اما شدارد مثبتی اثر م

 نداردش  تاثیری ویرانگر آمدن کنار سبك

 

 

 بحث

پ وه  حاضر با هدف تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر سبك 

آموزان دختر پنجم ابتدایی صورت پذیرفتش ای دان مقابله

 ربهای پ وه  نشان داد که آموزش مهارت تنظیم هیجان یافته

 اثر لمشک با آمدن کنار و از مشکل انحراف ایمقابله هایسبك

 داردش ن تاثیری ویرانگر آمدن کنار سبك بر اماش دارد مثبتی

تایج   نند  ام  وبلی  های پ وه بسررریاری از   با  پ وه  این ن

(، رضرررایی، 23) ارفعی (، سرررهرابی، محمدی و 16سرررپهریان ) 

(، اکوت و فریدنبرگ  25 ت دو ) (،24عریضررری ) و پورملك 

اد به حاضر با استن   های پ وه یافته تبیین درش است  ( همسو 26)

ند      پ وه  مان گامی    توان، میهای پیشرررین  فت هن  به  که  گ

مرراننررد آگرراهی از  تنظیم هیجرران  هررایمهررارت آموزاندان 
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جان  جان      هی هار هی بت و منفی و چگونگی م های منفی  های مث

 چنین کسرر  شررود،می داده شررده مانند تنیدگی آموزشدرونی

 ارزیابی در اسررت تا شررده موج  آموزاندان  در هاییمهارت

ناخت    یه  شررر ن     زا را کمترتنیدگی   های مووعیت  اول  دهتهدیدکن

یابی  ند و    ارز مای یابی  در آموزاندان  این همچنین ن  های ارز

 جبران کرره امکرران رسررریرردنررد نتیجرره این برره خود شرررنرراختی

 اورب  این به  آنها  بارخره، ش دارد وجود تهدیدکننده    های مووعیت 

 اب  مقابله   جهت  خود منابع  و امکانات   از توانند که می  رسررریدند  

 بهره بگیرندش  فشارزا مووعیت

جه  نه  در پ وه  این نتی ج  تنظیم آموزش تاثیر  زمی  بر انهی

سرررپهریان  پ وه  با انحراف از مشرررکل ایمقابله هایسررربك

 تبیین همسو استش در   (24عریضی )  پور و(، رضایی، ملك 16)

 این در ایمقابله راهبردهای از بسرریاری گفت توانمی این یافته

 منحرف نوجوانان برای و کودکان توسرررط اسرررت ممکن عامل

 ادهاسرررتف مورد آمده پی  مشرررکل خود از تفکر و توجه کردن

 رایب شررررایط این در خانواده  پشرررتیبانی  و حمایت   شگیرد ورار

 سرروی هب مشررکل از منیله  تغییر تمرکی به نوجوانان و کودکان

 و اسررت مثبت تفکر ایجاد جهت های دیگرفعالیت به بازگشررت

 عینو نامحسوس  صورت  به مذهبی اعتقادات به توجه همچنین

 به وسلت با که است مثبت باورهای بر و تمرکی مشکل از دوری

 و فشرررار مییان از شرررد خواهد حل زمان درطول مشرررکل خدا

 خود شررد و سررط  خواهد کاسررته نوجوانان و کودکان ناراحتی

 یابدشمی افیای  تنظیمی

 بر  هیجرران   تنظیم     آموزش  یررافترره کرره ع وه بر این، این     

ای هبرخی از پ وه  با ویرانگر اثر ندارد  ایمقابله هایسرربك

 و ارگارسررر  (،27) همکاران  و کندال  (،8) هرناندز   وبلی مانند  

سپریتو  (،28همکاران ) سو  ،(29) ا ستش  ناهم  در تبیین پ وه  ا

 هب  رفتارهای   ویرانگر ایمقابله   سررربك  گفت  توانمی حاضرررر 

شی  شدت  سیل  از که گیردمی بر در را آنی و تکان  یجانیه پتان

 هایندرما مقابل در رفتارها گونه اینش هسررتند برخوردار باریی

 جا رفتاری الگوی یك نشررانگر مقاوم هسررتند زیرا مدتکوتاه

تاده  ند  اف  سررربك  بر روش این این که  دریل  از یکی و شهسرررت

 وزشررریآم دوره بودن کوتاه به اسرررت، نگذاشرررته تاثیر ویرانگر

نابراین ش شرررودمی مربوط عدی  های پ وه  در اسرررت رزم ب  ب

 فیای ا این آیا که شود بررسی تا یافته افیای  درمان هایدوره

 گذاردشمی تاثیر سبك این بر

شوند، آنها یك سری از   ووتی که کودکان وارد مدرسه می 

(ش همچنین آنها   30اند ) راهبردهای تنظیم هیجان را رشرررد داده  

ته  مك و بخشررر            آموخ بت، ک با نشرررران دادن مح که  ند  ا

های دیگران را تحت تاثیر ورار هندش ع وه بر این، آنها       هیجان 

سایی هیجان خود    شنا شند و بدانند  ک باید وادر به  ه و دیگران با

ست به تنظیم هیجان بینند     ستفاده از یك راهبرد، باید د وبل از ا

 ش(31)

تایج و پترمن، طبق نظر همپل    هر هتوج  لیوم پ وه  این ن

شتر  چه   هایبكس  بر آن و اثر آموزش هیجان تنظیم بحث به بی

له   به این ک      زیرا شرررودمی یادآور  را  تنیدگی  با  مقاب ه با توجه 

دش این کن توانایی مقابله افراد در اواخر کودکی کاه  پیدا می     

این گروه سنی  ساله مشهود استش در     14تا  11امر در بین افراد 

، افیای  نشخوار ذهنی و کاه  استفاده از توجه گردانی دیده 

 شودش افراد در این گروه سنی در معرض خطر ورار دارند  به  می

وی ه دختران که با اسررتفاده از منابع همسررارن سررعی در مقابله   

تری را های جسمانی بیش  دارند و نسبت به پسران تجربه تنیدگی  

کرده    می           20انررد )گیارش  نهرراد  پیشرررر ین  بر ا بنررا شررررود  (ش 

مه     دسرررت نا ندرکاران و بر ئل آموزش و پرورش  ا  رییان مسرررا

 آموزان واردرا در برنامه تحصرریلی دان  هیجان تنظیم آموزش

شاور ها، روان  های شناس کنندش برمبنای نتایج این پ وه   به م

شررود که با اسررتفاده از آموزش  مدرسرره و معلم ها پیشررنهاد می 

هیجان در جهت اسرررتفاده از راهبردهای مقابله ای مفید         تنظیم 

 بكسرر بر هیجان مدیریت نق  به توجه ودر آخر با بکوشررندش

 شنامهشود پرس  می به پ وهشگران توصیه   کودکان ایمقابله های

 از ایگسرررترده را درسرررط  کودک آمدن  کنار  های سررربك 

 شهنجاریابی کنند  مختلف هایوومیت با ایران شهرهای
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آموزان و مربیانی که در انجام این از تمام دان  سپاسگزاری:  

شودشپ وه  به ما یاری رساندند تشکر می
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Abstract 

Background and Purpose: Emotion regulation skill is one of the most necessary skills in 

maintenance of mental health. Present study aimed to investigate the efficacy of emotion 

regulation training on coping strategies among female elementary school students. 

Method: Present research was a quasi-experimental study with pretest-posttest control group 

design. Study sample consisted of 24 fifth grade female students who were studying in the schools 

of Qazvin in 2014-2015 academic year and gained the lowest scores in the Children’s Coping 

Behavior Questionnaire (Hernandez, 2008) and randomly assigned to experimental (n = 12) and 

control (n = 2) groups. Experimental group received eight 40-minute sessions of emotional 

regulation training, while control group received no training. 

Results: The results of univariate analysis of covariance showed that emotion regulation training 

could significantly increase the mean scores of coping with problem (p = 0.001) and deviation of 

the problem (p = 0.05) in experimental group comparing to the control group. However, there was 

no significantly difference between experimental and control group in terms of destructive coping 

strategy (p = 0.15). 

Conclusion:Aaccording to the findings of this study, by learning these skills students will evaluate 

stressful situations less intimidating and use more appropriate coping strategies. 

Keywords: Emotion regulation, coping strategies, female elementary school students 
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