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 Background and Purpose: Children and teenagers who are poorly supervised, experience different 

psychological traumatic damages. These students have inappropriate developmental background that 

makes them prone to suffering from psychological and emotional disturbances. Therefore, the 

purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive emotion regulation training on 

emotional knowledge and emotional control of poorly supervised students.  

Method: The research method was semi-experimental with pre-test and post-test with control group. 

The statistical population of this study consisted of all poorly supervised students between the ages 

of 12 to 16 years old in the academic year of 2017-18. The sample consisted of 30 people who were 

selected by purposeful sampling and were assigned to experimental and control groups. The 

experimental group received cognitive emotion regulation intervention in eight 90-minute sessions 

over two and a half months, while the control group did not receive this intervention during the 

research process. Questionnaires used in this study included Emotional Control Questionnaire (Roger 

and Nesshoever, 1987) and Emotional Knowledge Test (Izard et al., 2003). The data were analyzed 

using SPSS 23 software using covariance analysis. 

Results: The results of data analysis showed that cognitive emotion regulation was effective on 

emotional knowledge and emotional control of poorly supervised students (p <0.001). The effect size 

also showed that 84% and 77% of changes in emotional knowledge and emotional control of poorly 

supervised students, respectively, were explained by cognitive emotion regulation intervention. 

Conclusion: Cognitive emotion regulation using techniques such as recognizing different types of 

emotions, teaching ways to reduce negative emotions, conscious attention to current emotions, re-

evaluating and expressing positive and negative emotions, and training to change negative emotions 

can affect the emotional processing and emotional control of poorly supervised students. 
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مقاله پژوهشی

 آموزان بدسرپرستجویی شناختی هیجان بر دانش هیجانی و مهار هیجانی دانشاثربخشی نظم
 

 3آزاد، مسلم اصلی2السادات میرحسینی، فاطمه1*نسبزهرا مطهری
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانارشد مشاوره مدرسه، دانشکده روان. کارشناسی 1
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 07/01/87دریافت شده: 

 21/06/87پذیرفته شده: 

 14/12/89منتشر شده: 

ودکان از کنند. این کهای بعد تجربه میگوناگونی را در سال شناختیهای روانکودکانی که بدسرپرست هستند، آسیب زمینه و هدف: 

های ناکارگیری درمزد. به همین دلیل بهساشناختی و هیجانی میهای روانبستر تحولی نامناسبی برخوردارند که آنها را مستعد ابتلا به آشفتگی

بر دانش  جویی شناختی هیجانپژوهش بررسی اثربخشی نظم نشناختی مناسب برای آنها بسیار ضروری است. در همین راستا هدف از ایروان

 آموزان بدسرپرست بود.هیجانی و مهار هیجانی دانش

در این پژوهش جامعه آماری را تمامی آزمون با گروه گواه بود. پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش حاضر نیمه روش:

دادند. نمونه مورد مطالعه شامل تشکیل می 1386-87متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی ساله بدسرپرست دوره اول  16تا  12آموزان دانش

های آزمایش و گواه جایدهی شدند. گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند و در گروهنفر از جامعه مذکور بودند که با روش نمونه 30

ای طی دو ماه و نیم دریافت کردند، در حالی که گروه گواه دقیقه 80جلسه  9را در جویی شناختی هیجان نظمگروه آزمایش مداخله سپس 

و  پرسشنامه مهار هیجانی )راجرهای مورد استفاده در این پژوهش شامل این مداخله را در طول فرایند انجام پژوهش دریافت نکرد. پرسشنامه

افزار نرمو تحلیل کواریانس آزمون  اهای حاصل از پژوهش ببود. داده( 0320آزمون دانش هیجانی )ایزارد و همکاران، ( و 1897نشوور، 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 23SPSSآماری 

مؤثر  رستآموزان بدسرپدانش هیجانی و مهار هیجانی دانشبر جویی شناختی هیجان نظمها نشان داد که نتایج حاصل از تحلیل داده ها:یافته

ثر را بهبود بخشد. اندازه اآموزان بدسرپرست دانش هیجانی و مهار هیجانی دانشصورت که این درمان توانسته بدین ؛(p<001/0بوده است )

آموزان بدسرپرست دانش هیجانی و مهار هیجانی دانشدرصد تغییرات متغیرهای  77و  94نیز حاکی از آن بود که به ترتیب دست آمده به

 شود. جویی شناختی هیجان تبیین میتوسط مداخله نظم

توجه  ،های کاهش هیجانات منفیشناخت انواع هیجان، آموزش راه مانندهایی جویی شناختی هیجان با استفاده از روشنظم گیری:نتیجه

د پردازشی اند بر فراینتوآموزش تغییر هیجانات منفی میو  ،آموزش ارزیابی مجدد و ابراز هیجانات مثبت و منفی، آگاهانه به هیجان فعلی

 آموزان بدسرپرست تأثیر بگذارد. هیجان و در نتیجه بر دانش و مهار هیجانی دانش
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 مقدمه
کنند و یا کودکان زنادگی می باا یاو والادکودکاان و نوجواناانی کاه 

در معرض خطر  همسااالانساارپرساات یا بدساارپرساات بیش از سااایر بی

ند که فرزندانی هسات ،رفتارهای غیرانطباقی قرار دارند. افراد بدسارپرسات

و  وارد نمودن آسیب و یا سارپرستان آنها به دلایل مختل  از جمله اعتیاد

و  ،فاقد صلاحیت اجتماعی، اخلاقی ،آزارهای جسمی یا روانی به فرزندان

ر الدین و اطرافیان د. حمایت وهساااتندرفتاری لازم برای نگهداری فرزند 

کساب سلامت و بهبود کیفیت زندگی فرزندان مؤثر است و دور شدن از 

ه مانند نیاز بتحول محبت والدین، برآورده نشااادن نیازهای مختل  دوره 

ی، های روانها و آسااایبشااایوع بالاتر بحران بهو محبت  ،تعلق، تحساااین

صرف به م اختلالات رفتاری، پرخاشاگری، اضاطراب و افسردگی، تمایل

هااای اجتماااعی در بین کودکااان و نوجوانااان و ناااهنجاااری ،مواد مخاادر

دساارپرسااتی موجب شااود. بمیساارپرساات منجر  محروم از والدین یا بد

که به ود شمیافزایش خطر ابتلا به مشکلات روانی عصبی در این فرزندان 

ر و د ،صاورت اضطراب، افسردگی، احساس گناه، ناامیدی، ترس، خشم

 (.1)کند پیدا مینمود زیستی آنها ر کاهش شادنهایت د

، شااناختیساارپرساات از حتااور تربیتی، روانکودکان و نوجوان بد

 ،گرو نیز از مزایاای زنادگی در خانواده حمایت ،حماایات مؤثر والادین

محروم هستند. مراقبت، درک همدلانه و مشارکت، ساختار قدرت شفاف 

خانواده اسااات که فرزندان لاه از کاارکردهاای ضاااروری ئو حال مسااا

(. رشد و تحول فرزندان بدون 2) بدسرپرست از این نعمت محروم هستند

ه شااود کوالدین یا والدین فاقد صاالاحیت اخلاقی و اجتماعی ساابب می

 ،مانند مدیریت هیجان و ابراز احساسات و هیجانآنها فرایندهای هیجانی 

صارسرخی، اصغری (. علاوه بر این نتایج پژوهش ح3دچار آسایب شود )

که کودکان بی  نشان داد 1381نکاح، لعل زاده کندکلی و پروانه در سال 

دلیل عدم حتااور مؤثر و مفید والدین و یا خشااونت و ه و بدسارپرساات ب

نیز با آسااایب   1های آنان، در فرایندهای هیجانی نظیر دانش هیجانیتنبیاه

رد در خواندن (. دانش هیجانی اشااااره به توانمندی ف4شاااوند )مواجه می

د ی اشاره دارهایموقعیت در تشخیص حالات هیجانی و های هیجانینشانه

                                                           
1. Emotional knowledge 

2. Rehearsal 

3 . Emotional inhibition 

4. Aggression 

5 . Benign control 

فرزندان بی و بدسرپرست به (. 1)و لازم اسات که هیجان در آن مناساب 

در شناخت هیجانات مثبت و علت فقدان یا کمبود دانش هیجانی مناسب 

جانی یو در نتیجه فرصت گفتمان های هستند هددارای مشکلات عممنفی 

ود شاار دانش هیجانی نیز باعث میارسااایی دد. نکننکمتری را تجربه می

ه و دامنه شااادکه این فرزندان در تنظیم شاااناختی هیجان دچار مشاااکل 

(. 6شناختی در آنان به چشم خورد )وسایعی از مشاکلات هیجانی و روان

های کودکاان و نوجواناان را در معرض آسااایب ،فقادان دانش هیجاانی

  (.7و 4دهد )پرخاشگری و افسردگی قرار می مانندتی شناخروان

 های هیجانیمهاار هیجانی، تمایل به بازداری در ابراز منفعلانه پاسااا 

که درجه  2ند از: مرور ذهنیااسااات. چهاار مؤلفاه مهاار هیجاانی عبارت

 دهد؛ بازداریکننده هیجانی را مورد سنجش قرار مینشخوار وقایع نگران

گیرد؛ گرایش به بازداری هیجان تجربه شاااده را اندازه می که 3هیجاانی

و مهار  ،سااانجدورزی را میبازداری خصاااومت که 4مهار پرخاشاااگری

ای هبا تکانشگری ارتباط دارد. افرادی که می توانند تکانه که 1خیمخوش

خیم برخوردارند. از مهار خوش کنندفوری و تکانشگری خویش را مهار 

از بروز  توانندگفت که افراد دارای مهار هیجانی می می توان بدین ترتیب

(. مردی 9)نقل از  کنندجلوگیری  ،های خویشواکنشی و انفعالی هیجان

و هانس جورج نیز معتقد بودند که مهار هیجانی به وساایله سااازوکارهای 

ن توان با عناویها میگیرد که از جمله این مکانساایمشااناختی شااکل می

و  ،9ای از مفاهیم، اصلاح اهمیت زنجیره7اح مفاهیم، اصل6اصالاح موضوع

 (.8یاد کرد ) 8نشینیاصلاح آستانه عقب

در دانش و تنظیم شناختی هیجان در کودکان و نوجوانان بد ارسایی ن

ای را در این نایافتهسااازمان 10تواند مهار هیجانی( می4ساارپرساات )و بی

توان گفت هار هیجانی میدر تعری  م (.10داشته باشد ) به دنبالفرزندان 

و  ،که این سازه از راهبردهای مورد استفاده در کاهش، افزایش، سرکوب

رود. های ذاتی و فطری آدمی به شااامار مییاا ابقاای هیجان و از ویژگی

 ییاهای مرتبط با اهداف، اساااتانداردها و ادراکات سااابب پدیدارزیاابی

ها به هنگام برقراری ابیشاااود و این ارزیهیجانات و مهار آن در افراد می

 (.11گیرند )محیطی با جهان بیرونی شکل می -تبادلات فردی

6. Altering Topics 

7 . Altering concepts 

8 . Altering the importance of a chain of concepts 

9 . Altering threshold for disengagement 

10. Emotional control 
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و هیجانی کودکان و  ،شناختی، اجتماعیهای روانجهت بهبود مؤلفه

های آموزشی و درمانی گوناگونی نوجوانان بدسارپرسات، تاکنون روش

زندان، فرکار گرفته شااده اساات. با توجه به مشااکلات هیجانی در این به

 1شناختی هیجان جوییتواند آموزش نظمهای کاربردی مییکی از درمان

جویی شااناختی هیجان به اعتقاد بر این اساات که راهبردهای نظمباشااد. 

 نندکهای منفی را تنظیم هیجان ها وکناد تا برانگیختگیافراد کماو می

 جویییافته نظمگیری مطلوب از راهبردهاای ساااازشبهره . همچنین(12)

ارزیابی مجدد باعث کاهش احسااااساااات منفی و  مانندشاااناختی هیجان 

 (.13شود )یافته میافزایش احساسات مثبت و رفتار سازش

های پژوهشااای متعدد بیانگر رابطه قوی راهبردهای به طور کلی یافته

ت های روانی اسهای رفتاری و آسیبجویی شناختی هیجان با اختلالنظم

جویی مؤثر دهند که نظمنشاااان می مطاالعاتن نتاایج همچنی (.11و  14)

هااا دارای پیاااماادهااای مطلوبی بر بهااداشاااات روانی، بهزیساااتی هیجااان

(. علاوه بر 16د )هستنفردی و روابط بین ،شاناختی، سلامت جسمانیروان

ویی جدهنده پیامدهای اثربخش روش نظماین نتایج مطالعات متعدد نشان

آماری  وامعشاااناختی در جمختل  روان هایشااانااختی هیجان بر مؤلفه

-17) های مختل نتایج پژوهشاساس مثال بر  برایگوناگون بوده است. 

جویی شناختی هیجان در بهبود توان اظهار داشت که آموزش نظممی( 18

اضاااطراب و افساااردگی، تنظیم هیجان،  مانندهای روان شاااناختی مؤلفه

ؤثر مروش تأثیرگذار و کیفیات زنادگی به عنوان یو  ،خودکاارآمادی

جاکوبزی  ،(21هینوس، هیل و فرزازتی ) ،(20زاروتی و همکاران ) .است

جویی اند که نظمنیز نشان داده( 23و زولماک و هاهن ) ،(22و همکاران )

به ی را شناختهای روانتواند نقش پیشگیرانه از آسیبشناختی هیجان می

 داشته باشد. دنبال

جانی شناختی و هیهای روانآسیب توجه بهبدین ترتیب از یو سو با 

گیری از ( و اهمیت بهره9 و 6، 1-3ساارپرساات )کودکان و نوجوانان بد

جویی یی درمان نظماای مناسااب، و تأیید کارهای درمانی و مداخلهروش

، 12مختل  ) هایگروهشناختی های روانشناختی هیجان در بهبود مؤلفه

های انجام شده محدود بودن پژوهش همچنینو ؛ از ساوی دیگر (18-17

جویی شااانااختی هیجان بر دانش و مهار هیجانی اثربخشااای نظم دربااره

له اصلی پژوهش حاضر بررسی این نکته ئآموزان بدسارپرسات، مسدانش

                                                           
1. Cognitive emotional regulation training 

جویی شناختی هیجان بر دانش و مهار هیجانی اسات که آیا آموزش نظم

 آموزان تأثیر دارد؟دانشاین 

 روش
پژوهش از نوع این روش  گنندگان:وهش و شرررکرتالف( طرح پژ

آزمون با گروه گواه بود. متغیر پس -آزمونآزمایشااای با طرح پیشنیماه

جویی شااناختی هیجان و متغیرهای وابسااته دانش هیجانی و مسااتقل نظم

در این پژوهش جامعه آماری آموزان بدسرپرست بود. مهار هیجانی دانش

آموزان بدسارپرسات مشاغول به تحصیل در مدارس دوره را تمامی دانش

دادند. تشکیل می 1386-87اول متوساطه شاهر اصفهان در سال تحصیلی 

گیری غیرتصاااادفی هدفمند اساااتفاده جهت انتخاب نمونه از روش نمونه

 عدم دسترسی کامل به جامعه ،گیریشد. دلیل استفاده از این روش نمونه

هااای ورود بااه پژوهش جهاات ن ملاااکآماااری و همچنین در نظر گرفت

 7با مراجعه به  برای انتخاب افراد نمونههاای پژوهش بود. انتخااب نموناه

آموزش و پرورش شااهر اصاافهان، از  6مدرسااه دوره اول متوسااطه ناحیه 

آموزانی کااه بااه دلیاال دانششاااد مشااااوران این ماادارس درخواسااات 

تخاب دلیل ان ند.کنرا معرفی هسااتند  بدساارپرسااتی دارای پرونده مشاااوره

آموزان بدساارپرساات بیشااتر در این مدارس بود این مدارس، وجود دانش

آموز دانش 13)بنا بر اظهار مشااااوران این مدارس(. از این مدارس تعداد 

های دانش هیجانی و مهار . در گام بعد با اجرای پرساااشااانامهشااادمعرفی 

کمتری نسبت  ها نمراتآموزی را که در این پرسشنامهدانش 30هیجانی، 

آورده بودند، انتخاب و به صورت تصادفی آموزان به دستبه سایر دانش

آموز در گروه دانش 11شااادند ) جایدهیهای آزمایش و گواه در گروه

 11 حجم نمونه آموز در گروه گواه(. دلیال انتخابدانش 11آزماایش و 

اد نمونه ( دربااره تعد24عتبر )نفر برای هر گروه، رجوع باه مناابع علمی م

 های ورود بهملاکربوط بود. مورد نیااز برای تحقیقاات آزمایشااای بود 

ای بااه دلیاال وجود والاادین پرونااده مشااااورهپژوهش شااااماال داشاااتن 

، مشاااکلات رفتاری و هیجانی همانند نافرمانی، رفتارهای رساااانآسااایب

رد ، عملکبرخورداری از سلامت جسمی گرایانه،شاکنانه و اغتشااشقانون

ر دوره اول متوساااطه بود. همچنین تحصااایل د و ،نامناساااب انتاااباطی

های خروج از پژوهش نیز شااامل غیبت در دو جلسااه آموزشاای و ملاک
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عدم همکاری و انجام ندادن تکالی  مشااخص شااده در دوره آموزشاای 

سااال  11تا  12افراد نمونه دارای دامنه ساانی لازم به ذکر اساات که  بود.

 44) ساال دارای بیشترین فراوانی بود 13 بودند که در این بین دامنه سانی

 دوره اول متوسطه بود که همچنین سطح تحصیلی افراد نمونه دردرصد(. 

 درصد(. 43) بیشترین تعداد فراوانی مربوط به کلاس هشتم بود

 ب( ابزار

( ساختار اولیه پرسشنامه 1897)2راجر و نشوور :1. پرسشنامه مهار هیجانی1

. کردندتجدیدنظر  آن را (1898) راجر و نجاریان مهار هیجانی را تنظیم و

پرساشانامه تجدیدنظرشااده به کار  ،در این پژوهشلازم به ذکر اسات که 

در چهار زیرمقیاس بازداری  گویه 16برده شاااد. این پرساااشااانامه دارای 

)هر یو دارای  3خیمو مهار خوش ،هیجانی، مهار پرخاشااگری، نشااخوار

این پرساشانامه به صاورت صحیح و  گذاری( اسات. شایوه نمرهگویه 14

گیرد. دامنه نمرات غلط اسااات کاه نمره یاو و صااافر باه آنها تعلق می

است. در این پرسشنامه نمره بالاتر بیانگر مهار  16پرساشانامه بین صافر تا 

( ضاااریب آلفای کرونباا را 21نیا )به نقل از هیجانی بالاتر اسااات. رفیعی

، 70/0های یاد شاااده به ترتیب سو برای زیر مقیا 69/0برای کل مقیاس 

( بین نشخوار و 1898) . راجر و نجاریانکرد گزارش 19/0و  77/0، 76/0

بین مهار پرخاشگری و  ،«4رنجورخویی پرساشنامه شخصیتی آیزنوروان

گرایی بین بازداری هیجانی و برون ،«1دارکه-ورزی باسپرساشنامه کینه»

« گسااسااتگیم و روانو بین مهار خشاا ،«پرسااشاانامه شااخصاایتی آیزنو»

پژوهش  داری یافتند. در اینهمبستگی معنی ،پرسشنامه شخصیتی آیزنو

به  60/0این پرساشانامه با استفاده از روش آلفای کرونباا  ضاریب اعتبار

ا بدر این مطالعه پرسشنامه حاضر  اعتبار(. همچنین 26)نقل از  دسات آمد

انی، بازداری هیجای هزیرمقیاساساتفاده از ضریب آلفای کرونباا برای 

، 92/0، 91/0به ترتیب  خیمو مهار خوش ،مهار پرخاشاااگری، نشاااخوار

 به دست آمد. 91/0و برای نمره کل مقیاس  90/0،  94/0
و همکاران در سااال  6: این آزمون توسااط ایزارد. آزمون دانش هیجانی2

دانش ابراز  های دانش هیجانی شاملسااخته شاد. این ابزار مؤلفه( 2003)

دانش موقعیت هیجان،  ها(،گذاری حالات هیجانهیجانی )تشخیص و نام

                                                           
1. Emotional control questionnaire (ECQ) 

2. Roger and Nesshoever 

3. Benign control 

4. Eysenck personality questionnaire 

سنجد. این آزمون چهار بخش دارد، بخش و تطبیق حالات هیجانی را می

تطبیق حالات هیجانی است که به آزمودنی یو چهره هیجانی نشان  ،اول

که حالت را ای شاااود تا چهرهساااپس از او خواساااته می و شاااودداده می

نشان دهد. بخش  ،به با آن را دارد، از میان چهار حالت چهرههیجانی مشا

دانش موقعیت هیجانی است که آزمودنی باید یو رویداد فراخوان  ،دوم

شااود با یکی از چهار هیجان را که به صااورت داسااتان برایش تعری  می

گذاری حالت هیجانی چهره نام ،تطبیق دهد. بخش ساااوم ،حاالات چهره

شااود و کودک و چهره هیجانی نشااان داده میاساات که به آزمودنی ی

 تشخیص حالات هیجانی ،چهارم باید بگوید که چه احساسی دارد. بخش

ود شهایی را که توسط آزمونگر خوانده میکه آزمودنی باید هیجان است

گویه  49تطبیق دهد. این آزمون  ،باا یکی از چهاار حاالت هیجانی چهره

جه به تصااااویر اساااتاندارد شاااده از دارد که کودک و نوجوان باید با تو

و  ،یکی از چهار هیجان پایه )شاااامل شاااادی، غم، خشاااموحالات چهره 

گذاری این آزمون به این نمره (.10به سوالات مربوطه پاس  دهد ) ،ترس(

و چهارم درست پاس   ،صورت است که اگر کودک در بخش اول، دوم

ر یرد. در بخش سوم اگگاگر اشاتباه پاس  داد نمره صفر می و 1داد نمره 

 ،اندمشااخص شااده 2هایی که در فهرساات کلید پاساا  با کودک به واژه

اند، اشاره کند مشاخص شده 1هایی که با به واژهاگر  ،2اشااره کند نمره 

های فهرست اشاره کند، نمره صفر هایی غیر از واژهو اگر به واژه ،1نمره 

رد، و کینا  که به منظور در مطاالعاه مورگاان، ایزا(. 27گیرد )تعلق می

یق آلفا برای نمره کل آزمون تطبضریب بررسی اعتبار و روایی انجام شد، 

دساات آمد و همبسااتگی آزمون تطبیق هیجانی ه ب 96/0و  92/0هیجانی، 

هاای دانش هیجانی مانند مصااااحبه هیجانی )نمره کال( باا دیگر مقیااس

. این گزارش شاااد 71/0 9و باا آزمون دانش عاطفی دنهام 70/0 7کااش

ند. اروایی این پرسشنامه را نیز مطلوب گزارش کرده همچنین پژوهشگران

طی یو مطالعه مقدماتی پایایی این ابزار از حصاااارسااارخی و همکاران 

نفر از کودکان ایرانی به فاصاااله یو  11طریق آزمون بازآزمون بر روی 

و  78/0 بازآزمایی را و ضااریب همبسااتگیقرار دادند هفته مورد بررساای 

 (.4گزارش کردند ) 93/0 را آلفای کرونباا

5. Buss-Durkee Hostility inventory 

6 . Izard 

7. The Kusche emotional inventory 

8. Denham's affective knowledge test 
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ای در پژوهش حاضر برگرفته از برنامه مداخله: ایج( برنامه مداخله

( بود که 29جویی شناختی هیجان گراس و تامپسون )برنامه آموزشی نظم

 ای دوجلسه آموزشی یو و نیم ساعته، به صورت گروهی، هفته 9در 

د.شجلسه در طی یو ماه توسط نویسنده سوم پژوهش به شرح زیر اجرا 

 
 جویی فرایندی هیجان خلاصه جلسات آموزشی نظم: 1 جدول

 شرح جلسه هدف جلسه

 جویی هیجان در زندگی.آزمون، معارفه افراد نمونه پژوهش با یکدیگر، بیان ضرورت آشنایی و استفاده از نظماجرای پیش معارفه افراد یکم

 هاناتعری  و شناخت هیج دوم

ای هشناخت انواع هیجان و توضیح در مورد فرایند بیولوژیکی ایجاد هیجان و اثرگذاری هیجان بر کارکرد روزانه، بررسی موقعیت

یجانات نوشتن انواع ه ،مدت و بلند مدت آنهاگیزاننده و نوع بروز هیجانات از طریق آموزش تفاوت عملکرد هیجانات و اثرات کوتاهبران

 تجربه شده توسط اعتای گروه تا جلسه آینده.

 های مثبتهای افزایش تجربهروش سوم
 ،غییر توجهت ،های شادی بخش و غفلت از نگرانیذهنی صحنه های مثبت از طریق تجسمآموزش آگاهی از تجربیات مثبت، ایجاد تجربه

 کارگیری توجه انتخابی.آموزش توجه و نحوه به ،متوق  کردن نشخوار فکری و نگرانی

 های کاهش هیجانات منفیروش چهارم
-ائه مثالر زندگی با ارآموزش آگاهی از تجربیات منفی و کاهش هیجانات منفی از طریق خواب کافی، تلاش برای به دست گرفتن مها

 و ورزش و مراقبت از خود. ،هایی در قالب زندگی روزمره، تغذیه کافی

 خودآگاهی هیجانی پنجم

ییر ارزیابی تغ ،توجه آگاهانه به هیجان فعلی، توجه کامل به هیجان مثبت و منفی خود و پذیرش آن بدون قتاوت و ابراز صحیح هیجان

و شیوه اصلاح  ،آموزش راهبردهای ارزیابی مجدد ،های هیجانیشناسایی ارزیابی و باورهای غلط و اثرات آنها بر حالت ،شناختی

 زا.باورهای مشکل

 ارزیابی مجدد و ابراز هیجانات مثبت و منفی ششم

یامدهای تغییر پ ،از ابراز نامناسب هیجان آموزش ارزیابی از هیجانات و توجه به پیامدهای هر هیجان و تلاش برای ابراز مناسب و بازداری

آموزش  ،های هیجانی آنشناسایی میزان و نحوه استفاده صحیح از راهبردهای بازداری و بررسی پاس  ،رفتاری و فیزیولوژیکی هیجان

 و عمل معکوس. ،زداییتخلیه هیجانی، تنش

 .، و تنیدگیبر خلاف هیجان تجربه شده مانند ترس، عصبانیت آموزش تغییر هیجانات منفی از طریق عمل تغییر هیجانات منفی هفتم

 بندی و اختتام جلساتجمع هشتم

های آموخته شده ارزیابی میزان نیل به اهداف کاربردی مهارت ،هاها و تمرین مهارتمرور آموخته ،ارزیابی مجدد و رفع موانع کاربرد

-پس و اجرای ،بندی مطالب آموزشی جلسات گذشتهجمع ،لات انجام تکالی بررسی و رفع موانع و مشک ،های خارج از جلسهدر محیط

 آزمون.

 

های لازم با مدیران جهت انجام پژوهش ابتدا هماهنگی: د( روش اجرا

اصفهان  6مدارس منتخب آموزش و پرورش ناحیه آموزش و پرورش

فراد نمونه طی ا ،گرفته شد. سپس با مراجعه به مدارس انتخاب شده

رضایت کتبی و به شرحی که در بخش روش آمده است انتخاب شدند و 

جایدهی شدند. لازم به ذکر است  های آزمایش و گواهگروه به تصادف در

های پژوهش به صورت گروهی بر روی افراد حاضر در پرسشنامه که

 یجویی شناختآزمایش مداخله نظم گروه مرحله بعددر . شدپژوهش اجرا 

ای دو جلسه جلسه آموزشی یو و نیم ساعته، هفته 9در  را (24هیجان )

حالی که گروه گواه  دریافت کرد، در 1مطابق با جدول  در طی یو ماه

در پایان هر دو گروه مورد ارزیابی مجدد قرار  را دریافت نکرد. ایمداخله

آموزان برای جهت رعایت اخلاق در پژوهش رضایت دانش گرفتند.

 آگاهاجرای آن، مراحل تمامیو از  شده در برنامه مداخله کسب شرکت

شدند. همچنین به هر دو گروه اطمینان داده شد که اطلاعات آنها محرمانه 

مینان داده اطنیز ماند و به درج نام نیازی نیست. به افراد گروه گواه باقی می

ت دریافاین مداخلات را  ،شد که آنان نیز پس از اتمام فرایند پژوهشی

 . کردخواهند 

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

و اسااتنباطی اسااتفاده شااده اساات. در سااطح آمار توصاایفی از میانگین و 

 ویلو -انحراف اسااتاندارد و در سااطح آمار اسااتنباطی از آزمون شاااپیرو

بررسااای جهات بررسااای نرمااال بودن توزیع متغیرهاا، آزمون لوین برای 

ها، همچنین از تحلیل کواریانس برای بررسااای فرضااایه برابری واریانس
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افزار آماااری . نتاایج آمااری بااا اساااتفااده از نرمشااادپژوهش اساااتفااده 

23SPSS-  شد.تجزیه و تحلیل 

 

 

 هایافته
انحراف  و میانگینشاااامال هاای توصااایفی پژوهش یاافتاه 2در جادول 

آزمایش و گواه  هایگروه دراساااتااندارد دانش هیجانی و مهار هیجانی 

 گزارش شده است.

 آزمایش و گواه هایگروه در: میانگین و انحراف استاندارد دانش هیجانی و مهار هیجانی 2جدول 

 هاگروه هامؤلفه
 هانرمالیتی داده آزمونپس هانرمالیتی داده آزمونپیش

 P Value انحراف معیار میانگین P Value انحراف معیار میانگین

 دانش هیجانی
 21/0 36/1 40/34 44/0 31/4 13/21 گروه آزمایش

 19/0 71/4 06/26 12/0 44/1 83/21 گروه گواه

 مهار هیجانی
 22/0 26/6 90/37 08/0 91/4 90/21 گروه آزمایش

 30/0 12/4 33/27 11/0 72/6 66/21 گروه گواه

 

هااای فرضقاباال از ارائااه ناتااایج تحلیاال آزمون کواریااانس، پیش

اسااااس نتایج  اینهای پارامتریو مورد سااانجش قرار گرفت. بر آزمون

ع فرض نرمال بودن توزیآزمون شااااپیرو ویلاو بیاانگر آن بود کاه پیش

و مهاار هیجانی در مراحل  هیجاانی هاا در متغیرهاای دانشای دادهنموناه

های آزمایش و گواه برقرار بوده است در گروه آزمونآزمون و پسپیش

(01/0<P 47/0؛=F .)فرض همگنی واریااانس نیز توساااط همچنین پیش

آزمون لوین مورد سااانجش قرار گرفات که نتایج آن معنادار نبود و این 

ها رعایت شاااده اسااات فرض همگنی واریانسداد پیشیاافته نشاااان می

(01/0<p) از طرفی نتایج آزمون .t های آزمون گروهاد که پیشنشاااان د

و مهااار هیجااانی وابساااتااه )دانش  هااایو گروه گواه در متغیرآزمااایش 

. همچنین باید اشاااره کرد که در (p>01/0)هیجانی( معنادار نبوده اساات 

فرض همگنی شیب خط رگرسیون، نتایج نشان داد که تعامل بررسی پیش

 متغیرهای دانشآزمون در آزمون باا متغیر گروهبندی در مرحله پسپیش

که این نکته بدین معنا اساات  و مهار هیجانی معنادار نبوده اساات هیجانی

ر د فرض همگنی شیب خط رگرسیون در این متغیر برقرار بوده است.که 

 یجانیه تحلیل کواریانس تأثیر عتویت گروهی بر دانشنتایج  3جدول 

 گزارش شده است. آموزان بدسرپرستو مهار هیجانی دانش

 
 آموزان بدسرپرستو مهار هیجانی دانش هیجانی : تحلیل کواریانس تأثیر عضویت گروهی بر دانش3جدول 

متغیرها های آماریشاخص متغیرها  درجه آزادی مجموع مجذورات 
میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 اندازه اثر

توان 

 آزمون

 دانش هیجانی

آزمونپیش  91/0  1 91/0  24/0  62/0  008/0  07/0  

70/118 عتویت گروهی  1 70/118  61/146  0001/0  94/0  1 

69/81 خطا  27 14/3      

 مهار هیجانی

آزمونپیش  11/77  1 11/77  72/9  006/0  24/0  91/0  

34/907 عتویت گروهی  1 34/907  76/80  0001/0  77/0  1 

17/240 خطا  27 98/9      

 

 جوییبااا توجااه بااه نتااایج جاادول فوق، آموزش متغیر مساااتقاال)نظم

ین میانگ در ایجاد تفاوت معنادار باعث اساات شااناختی هیجان( توانسااته

آموزان و مهار هیجانی دانش هیجاانی نمرات متغیرهاای وابساااتاه )دانش

شود؛ بنابراین  01/0آزمون در ساطح خطای بدسارپرسات( در مرحله پس

ین گر، میانگمتغیرهای مداخله کنترلشاااود که با این نتیجاه حاصااال می

آموزان بدسرپرست و مهار هیجانی دانش هیجانی نمرات متغیرهای دانش
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اسااات. مقدار تأثیر  کردهتغییر  ،جویی شااانااختی هیجانباا آموزش نظم

ی جانو مهار هی هیجانی جویی شناختی هیجان بر میزان دانشآموزش نظم

بوده اساات. این بدان  40/0و  14/0آموزان بدساارپرساات به ترتیب دانش

 و هیجانی درصد تغییرات متغیرهای دانش 40و  14معناست که به ترتیب 

آموزان بدسرپرست توسط عتویت گروهی )آموزش مهار هیجانی دانش

های نتایج میانگین 4در جدول شود. جویی شناختی هیجان( تبیین مینظم

 شده متغیرهای وابسته گزارش شده است. تعدیل
 

 : میانگین های تعدیل شده متغیرهای وابسته4جدول 

 خطای استاندارد میانگین هاگروه متغیرها

 آزمون متغیر دانش هیجانیپس
 49/0 41/34 گروه آزمایش

 49/0 01/26 گروه گواه

 آزمون متغیر مهار هیجانیپس
 77/0 71/37 گروه آزمایش

 77/0 37/27 گواهگروه 

 

مشاخص اسات نمرات میانگین تعدیل شده  4چنانکه از نتایج جدول 

و مهاار هیجاانی در گروه آزماایش از میانگین  هیجاانی متغیرهاای دانش

 نمرات گروه گواه بیشتر است.

 گیرینتیجهبحث و 
جویی شااناختی هیجان بر پژوهش حاضار با هدف بررساای اثربخشاای نظم

ج نتایانجام شد. آموزان بدساارپرست هیجانی دانشدانش هیجانی و مهار 

جویی شناختی هیجان نظم آموزش ها نشاان داد کهحاصال از تحلیل داده

ت به دسنتایج مؤثر بوده است. آموزان دانشاین دانش و مهار هیجانی بر 

که این ( همخوان اسااات. چناان17)کیروان و همکااران باا یاافتاه  آماده

با  تواندجویی هیجانی میکه آموزش نظماند نشااان داده ان نیزپژوهشااگر

 شااناختی و هیجانی افراد به بهبود کیفیتاصاالاح و بهبود فرایندهای روان

ی جوینظم، کیروان و همکاران بر اساس دیدگاهزندگی آنها منجر شاود. 

 ،های منفی نیست، که تعدیل، بهسازیکاهش هیجان فقطشناختی هیجان 

تواند به عنوان اصااالی در نظر گرفته شاااود که ها میانجویی هیجو نظم

 کند.هیجانات مثبت و هنجارمند را نیز دستخوش تغییر و اصلاح 

هاای پژوهش حاضااار با یافته هانیوس، هیل و فرازتی همچنین یاافتاه

ر جویی هیجانی بنظم مداخله این پژوهشگران دریافتند. همسو است.( 21)

و هیجانی تأثیر مثبتی داشااته اساات. به شااناختی های روانکاهش آساایب

ر ارتباط های قبلی مبنی بتواند تأییدی بر یافتهساااخن دیگر این یاافتاه می

های مرتبط با سااالامت روان راهبردهاای تنظیم شاااناختی هیجان با مؤلفه

بت ثیافتگی مشنقش مؤثر تنظیم هیجان در ساز ،(23شناختی و هیجانی )

ی مجادد هیجااانی باه عنوان یاو راهبرد و همچنین ارتبااط ارزیااب ،(13)

( باشااد. همچنین یافته 14تنظیم هیجان با بهزیسااتی و ساالامت روان بالا )

میل و و ( 18بولمهجر، پرنجر، تال و ساااایجپر ) حاضااار با نتایج پژوهش

همسااو اساات. مطابق با نظر این پژوهشااگران آموزش نیز ( 19همکاران )

راب و ، اضطتنیدگی به کاهشتواند منجر جویی شاناختی هیجان مینظم

 اسااااس اینبر  .شاااودافساااردگی و بهبود تنظیم هیجان و خودکارآمدی 

جویی شااانااختی هیجان نیز معتقادناد کاه نظم (20زاروتی و همکااران )

 اشد.شناختی را در پی داشته بهای روانتواند نقش پیشگیرانه از آسیبمی

شااناختی هیجان جویی نظمکه  نشااان دادپژوهش نخساات این یافته 

با  آموزان بدسااارپرسااات شاااده اسااات.منجر به بهبود مهار هیجانی دانش

 ،جانجویی شاااناختی هیکه نظم کرد تواند بیانمی کنکااش در این یافته

هیجانی است که تلاش دارد با افزایش آگاهی شناختی  -فرایندی شناختی

راد ن اففرزندان بدساارپرساات، مدیریت هیجان و ابراز مناسااب آن را به ای

آموزش دهد. افزایش آگاهی هیجانی همانند شاااناختن انواع هیجانات و 

و  ،نقش سااااازنااده و مخرب آنهااا در فرایناادهااای ارتباااطی، اجتماااعی

شود تا این فرزندان توانایی مهار هیجانی بالاتری را شناختی سبب میروان

 جویی شناختی هیجان به دست آورند. علاوه برنیز در خلال جلساات نظم

ا بااجویی شاااناااختی هیجااان نظمتوان گفاات در تبیین این یااافتااه می این

 شااودو انگیزشاای موجب می ،یندهای ذهنی، زیسااتیاهماهن  کردن فر

های ( و ضامن تجهیز وی با پاس 23وضاعیت فرد با محیط تثبیت شاود )

هیجانی ویژه و کارآمد مناسب با مسائل، در نهایت موجب بقای جسمانی 

اهش ک سبب جویی شناختی هیجاننظمبنابراین . (12د )شوو اجتماعی می

ن شااود که ایو مهار هیجانات منفی و نحوه اسااتفاده مثبت از هیجانات می

شاااود. آموزان بدسااارپرسااات میروناد باعث بهبود مهار هیجانی دانش

ی جویی شناختجلسات آموزش نظم یطدر توان بیان کرد که همچنین می

یابی مجدد هیجان و عدم سرکوب ابراز آن تاکید هیجان بر استفاده از ارز

آموزان بدساارپرساات آموختند که نه تنها نباید از هیجانات و دانش شااد

ه همچنان ککنند. از سااارکوب آنها نیز خودداری باید  کنند، کهاجتناب 

اند که سرکوب هیجانات از عوامل اصلی های پیشین اذعان داشتهپژوهش
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رود شاااناختی افراد مختل  به شااامار میانهای روبخش اختلالو تداوم

جویی شناختی هیجان در درمان نظمباید توجه داشات که (. به علاوه 12)

وع و این موضشود انجام میبر آگاهی و شناسایی هیجانات تاکید زیادی 

 تری از هیجاناتکند تا ادراک بیشاتر و روشنآموزان کمو میبه دانش

 یابد. بهبود  ،هیجانی افراد خود داشته و از این طریق مهار

جویی شاااناختی هیجان یافته دوم پژوهش حاضااار نشاااان داد که نظم

آموزان بدساارپرساات شده است. در منجر به افزایش دانش هیجانی دانش

اور را جویی شاااناختی هیجان این بتبیین این یافته باید گفت آموزش نظم

خودکارآمدی تواناد مادیریت و آورد کاه میدر شاااخص باه وجود می

این در حالی اساات که کودکان و  ؛(14هیجانی خود را در دساات گیرد )

نوجوانان بدسرپرست دارای توانایی پایینی در آگاهی هیجانی و مهار آن 

جویی شااناختی دلیلی بر اثربخشاای نظم همین موضااوع(، و 3-4هسااتند )

ن همچنی رود.هیجان بر دانش هیجانی فرزندان بدساارپرساات به شاامار می

راهبردهای جویی شااانااختی هیجان، نظمتوان بیاان کرد کاه آموزش می

و  ،آموزد که برای افزایش، حفظای را به افراد میآگااهانه و غیرآگاهانه

کار هیو پاس  هیجانی ب ،و شاناختی ،های هیجانی، رفتاریکاهش مؤلفه

های هیجانی اطلاعات مهمی درباره تجربه فرد (. پاساا 13شااود )برده می

آموزان بدسااارپرسااات با این کند. دانشارتبااط باا دیگران فراهم می در

اطلاعات آموختند که در مواجهه با هیجانات چه واکنشااای نشاااان دهند، 

چگونه تجارب هیجانی را به صاااورت کلامی بیان کنند، چه راهکارهایی 

های خاص چگونه ناو در زمینه هیج ،کار برندهرا در پاساا  به هیجانات ب

پذیر انهیجانی امک باا دیگران رفتار کنند. تمام این روندها با بهبود دانش

شااود، ساابب می جویی شااناختی هیجاننظماساات. علاوه بر این آموزش 

آموزان بدسارپرسات ضمن پذیرش هیجانات خود به دنبال تسکین دانش

گرچه دیگر ابه عبارت  ؛فوری هیجانات منفی و یا اجتناب از آنها نباشااند

تواند شااادت تواناد شااارایط زنادگی خود را تغییر دهد ولی میفرد نمی

 و رویدادهایآور های تنشهای هیجانی خود را نسبت به موقعیتواکنش

 جویی شاااناختی هیجاننظمتغییر دهد. بر این اسااااس آموزش  ،زنادگی

 های مثبت وناآموزان بدساارپرساات از هیجدانش کردنتواند با آگاه می

پذیرش و ابراز به موقع آنها، نقش مهمی در افزایش دانش هیجانی  و نفیم

 آنها داشته باشد.

الی مانند وضعیت م در این مطالعه نشده کنترلوجود برخی متغیرهای 

 وها، تعداد فرزندان، تحصیلات والدین و موقعیت اجتماعی آنها، خانواده

های این محدودیتگیری تصااادفی از های نمونهگیری از روشعدم بهره

پذیری شود تا برای افزایش قدرت تعمیمپیشنهاد میبنابراین پژوهش بود؛ 

های نتایج، این پژوهش در ساایر شهرها و مناطق و جوامع دارای فرهن 

ترل کن مختل ،اجتماعی  -های با وضااعیت اقتصااادیمتفاوت و خانواده

از روش مزاحم تاأثیرگااذار، و در صاااورت امکاان باا اساااتفااده عوامال 

گیری تصااادفی اجرا شااود. همچنین در سااطح پژوهشاای پیشاانهاد نمونه

جویی شناختی هیجان در یی نظماکار آتی،های شاود که طی پژوهشمی

پرخاشااگری، افسااردگی، ناتوانی  مانندهای بالینی کودکان دارای آساایب

 کنشی نیز انجام شود./فزونتوجه ارساییو اختلال ن ،یادگیری

ر و مها دانشبر  جویی شاااناختی هیجانبخشااای نظمباا توجاه به اثر

 هکار بسااتبهدر سااطح  در این مطالعه، آموزان بدساارپرسااتهیجانی دانش

جویی شاااناختی هیجان به های نظمها و فعالیتشاااود تمرینپیشااانهاد می

آموزان بدسااارپرسااات آموزش داده شاااود و این برنامه در مدارس دانش

شناختی آموزش و مراکز درمانی و روان)توساط مشااوران( و به ویژه در 

 و دانش)شااامل آموزان دانشاین پرورش برای بهبود فرایندهای هیجانی 

 اجرا شود. (مهار هیجانی

این مطالعه به صورت مستقل اجرا شده است. مجوز اجرای : تشکر و قدردانی

اصااافهان صاااادر و تحت نظارت  6آموزش و پرورش ناحیه ساااوی اداره آن از 

 آموزان حاضر دروسیله از دانشمشااوره این ناحیه انجام شاده است. بدینگروه 

انجام  و امکان از مسااائولین آموزش و پرورش که اجازهاین مطاالعاه و همچنین 

 .شودو تشکر می پژوهش حاضر را فراهم کردند، تقدیر

گونه تعارض منافع توساااط نویساااندگان در این پژوهش هیچ: تضرراد مناف 

 ت.گزارش نشده اس
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