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 Background and Purpose: Bullying phenomenon is one of the most common problems of students 

which may have undesirable and destructive effects on their psychosocial well-being. Alongside, the 

training system used by the parents may play significant role in preventing the children from learning 

bullying or engaging in it. Accordingly, the current research was conducted to investigate the 

effectiveness of parent management training (PMT) on reducing bullying and improving cognitive 

emotion regulation in students.     

Method: This study was a quasi-experimental research with pretest-posttest control group design. 

The sample included thirty six 10 to 12- year-old students studying at grades four and five of primary 

school in Karaj in the academic year 2017-2018, who were selected by cluster sampling and then 

randomly assigned to either the experimental or the control group (n= 18 per group). Research tools 

included the children forms of Olweus Bully/Victim Questionnaire (Olweus, 1996) and Cognitive 

Emotion Regulation Questionnaire (Granefski et al., 2001). Parents of the experimental group 

received nine 90-min weekly sessions of PMT successively (i.e. one per week), whereas the control 

group underwent no intervention. Data were analyzed by Multivariable Analysis of Covariance 

(MANCOVA) through using SPSS Version 20 Software.     

Results: Results of data analysis showed that PMT significantly reduced the symptoms of bullying 

(F=120.61, p<0.001) and maladaptive strategies in emotion regulation (F=17.98, p<0.001) and 

improved adaptive strategies (F=83.15, p<0.001) in students.  

Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that PMT and change in parenting 

style and parental behavior patterns play significant roles in preventing the children from learning 

bullying or engaging in it and can lead to the decrease of bullying behaviors in them.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citation: Bahrami M, Vahedi S, Adib Y, Badri Gargari R. Effectiveness of parent management training (pmt) on reducing bullying and 

improving cognitive emotion regulation in students. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2020; 7(1): 155-167. 
         

       http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.7.1.14 

* Corresponding author: Shahram Vahedi, Professor, Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Faculty of Psychology 

and Educational Sciences, University of Tabriz, Iran. 

E-mail addresses: Vahedi117@yahoo.com 

   

2476-5740/ © 2019 The Authors. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  
).nd/3.0/-nc-https://creativecommons.org/licenses/by( 

http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.7.1.14
http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.7.1.14
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.29252/jcmh.7.1.14
https://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 1911بهار ، 1، شماره هفتمدوره                                                      فصلنامه سلامت روان کودک         

  
651 

مقاله پژوهشی

 آموزانآموزش مدیریت والدین بر کاهش قلدری و بهبود تنظیم شناختی هیجان دانش تأثیر الگوی
 

 2، رحیم بدری گرگری2، یوسف ادیب2*، شهرام واحدی1منصوره بهرامی

 دانشگاه تبریز، ایران  شناسی و علوم تربیتی،شناسی تربیتی، دانشکده رواندانشجوی دکترای روان. 6

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، ایران علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و استاد گروه روان. 2
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 :هادواژهیکل
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 تنظیم شناختی هیجان،

  دانش آموزان

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 21/22/79دریافت شده: 

 61/25/79پذیرفته شده: 

 16/21/77منتشر شده: 

تی های نامطلوب و مخربی بر بهزیسترین مسائل شایع کودکان امروزی در مدارس است که پیامدقلدری یکی از مهم پدیده زمینه و هدف: 

ترین عواملی است که باعث آموزان دارد. در این میان نقش چشمگیر خانواده و نظام تربیتی والدین یکی از مهمروانی و اجتماعی دانش

های قلدری است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه جوانان در جریانیادگیری و مشارکت کردن کودکان و نو

 آموزان انجام شد. آموزش مدیریت والدین بر کاهش قلدری و بهبود تنظیم شناختی هیجان دانش

 نفر از کودکان پایه 11ه شامل مورد مطالع آزمون و گروه گواه بود. نمونهپس -آزمونآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش نیمه روش:

ای گیری خوشهشیوه نمونه بودند که به 71-6179سال شهر کرج در سال  62تا  62سنی  تحصیلی چهارم و پنجم مدارس ابتدایی در دامنه

فرم کودکان نفر( به صورت تصادفی جایدهی یافتند. ابزار پژوهش شامل  61تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه )هر گروه 

ای دقیقه 72جلسه  7( بود. والدین گروه آزمایش طی 2226( و تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و همکاران )6771قلدری اولویوس) پرسشنامه

ل تحلی ای دریافت نکرد. برای تجزیه وصورت متوالی( تحت آموزش مدیریت والدین قرار گرفتند و گروه گواه مداخلهجلسه در هفته و به 6)

 استفاده شد. 22spssاریانس چندمتغیره با نرم افزاروها از تحلیل کوداده

ای قلدری هطور معناداری باعث کاهش نشانهآموزش مدیریت والدین توانسته است به ها نشان داد که مداخلهنتایج تحلیل داده یافته ها:

(226/2 P< ،16/622F=) و کاهش  راهبردهای سازش( 226/2نایافته>p 71/69؛=Fو افزایش راهبردهای سازش )( 226/2یافته>p ؛

65/11=Fدر تنظیم شناختی هیجان دانش )( 226/2آموزان شود P< ،29/61F=.) 

الدگری و همچنین و توان نتیجه گرفت که نقش آموزش مدیریت والدین و تغییر در شیوههای پژوهش حاضر میبر اساس یافته نتیجه گیری:

دان در این های قلدری فرزندین در یادگیری و بروز رفتارهای قلدری فرزندان، بسیار چشمگیر بوده و به کاهش رفتارالگوهای رفتاری وال

 مطالعه، شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، ایرانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده رواناستاد گروه روان، واحدی شهرام نویسنده مسئول: *

 Vahedi117@yahoo.comرایانامه: 

 216- 11112216تلفن تماس: 
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 مقدمه
یکی از   6قلدریه اند پدیدهای تجربی اخیر نشوووان دادهشوووواهد پژوهش

شوووناسوووان و هایی اسوووت که در سوووالیان اخیر توجه روانترین متغیرمهم

رین تخود جلب کرده است و یکی از رایج تربیت را بهمتخصصان تعلیم و 

 که همهدر حالی ؛مشوکلاتی است که مدارس امروزی با آن مواجه هستند

آموزان حق برخورداری از آموزش و تحصووویوول تو م بووا امنیووت را دانش

عنوان رفتارهای پرخاشوووگرانه، مکرر و عمدی (. قلدری به2 و 6دارنود )

ر، که تفرد قلدر در برابر همسوالان ضعیفتعریف شوده اسوت که توسو  

دو  وبوده  شود. رفتارهای قلدری متنوعشوند، اعمال میقربانی نامیده می

قلدری سنتی  گیرند.را در بر می 2کلی قلدری سونتی و الکترونیکی دسوته

 )کتک زدن، هل دادن، لگد زدن(، قلدری کلامی1شووامل قلدری فیزیکی

)محروم سووازی فرد از  ای یا عاطفیرابطه)فحاشووی، تحقیر و رنجاندن(، 

گروه دوسووتی، نادیده گرفتن و طرد کردن از روی قصوود،  وارد شوودن به

و  ،( تبعیض نژادی2سوووازی و دروف گفتن در مورد فرد قربانی( )شوووایعه

قلدری الکترونیکی شامل کاربرد وسایل  شود، ولیمی جنسی سوءاستفاده

(. 1) ودشوووقلدری می تالکترونیکی مثل موبایل، کامپیوتر و غیره در جه

و  ریگ، تکانشووبودن متخاصووم و پرخاشووگر انند هایی مقلدرها با ویژگی

های اجتماعی، عدم درک و احساس همدلی با دیگران، ضعف در مهارت

 (.5 و 1شوند )غیره تعریف میبر دیگران و یافتن از تسل   بردن لذت

صوووورت علمی با پدیده قلدری و قربانی شووودن، به مطوالعه در حیطه

شوووروع شوود. میزان شووویوع پدیده  6712در سووال  1های الویوسپژوهش

درصد از  11تا  62طوری که از  به ؛آموزان بسیار زیاد استقلدری دانش

درصوود نیز به  6تا  5و  ،قربانی شوودن توسوو  همسووالان به آموزاندانش

(. در ایران نیز نتووایج 9 و 1) انوداقرار کرده ،قلودری کردن علیووه دیگران

وجود  آموزان معتقد بهدرصوود دانش 12ها نشووان داده اسووت که پژوهش

انه دیگران شدند قلدررفتارهای قربانی آنها  درصد 1/11و  هستند قلدری

موودت بلنوودموودت و هووای منفی کوتوواههووای متعوودد پیوواموود(. پژوهش1)

آموزان را و تحصووویلی قلدری کردن در دانش ،شوووناختی، اجتماعیروان

(، 7ی)گوارش -های عصبیناراحتیاند از: عبارت پیامد این اند.تأیید کرده

 یافتگیاختلالات خواب و احسوواس تنش، درجاتی از مشووکلات سووازش

                                                           
1. Bullying  

2. Cyber bullying 

3. Physical bullying 

، افسوووردگی، نمودمشوووکلوات رفتاری برونشووونواختی، روان -اجتمواعی

(، وضووعیت تحصوویلی نامناسووب، عدم 62، طرد شوودن اجتماعی)اضووطراب

توانوایی در تمرکز بر مسوووائول درسوووی در کلواس، عودم مشوووارکت در 

 ،هم ریختن جوّ کلاس و ایجاد تنش با همسوووالانهای کلاسوووی، بهفعالیت

وجود آوردن مشوووکلات به ،عودم همکواری بوا معلموان در حین تودریس

(. بنابراین 62 و 66) ج از مدرسهو یا اخرا رمختلف در سوط  مدرسه، فرا

توانوود اثرات نووام قلوودری در محی  آموزشوووی می ای بووهوجود پوودیووده

 باشد آموزان داشتهناپذیری بر اهداف اسواسی تعلیم و تربیت دانشجبران

(62.) 

ای پیچیده و چندوجهی است که اعتقاد بر این است که قلدری پدیده

ا، هنوادگی، رواب  با همکلاسیهای فردی، ارتباطات خاناشوی از ویژگی

عنوان به 5(. تنظیم شووناختی هیجان62) و فرهنگ اسووت ،محی  مدرسووه

هووای فردی و شوووخصوووی، جزء عواموول تورین ویژگییوکوی از موهوم

ها نشوووان . پژوهشاسوووت آموزانقلدری کردن در دانش کنندهبینیپیش

 رونی وانود کوه توانوایی محودود در تنظیم هیجوان یعنی فرایندهای دداده

اً های هیجانی، مخصوووصووبیرونی مسوولول نظارت، ارزیابی و تغییر واکنش

عنوان یکی از به ،اهداف فردهای شودید و زودگذر در رسیدن به ویژگی

در قلدری و پرخاشوووگری اسوووت و مشوووارکت و ایجاد  ترین دلایلمهم

سوواز ارتکاب رفتارهای قلدرانه بررسووی عوامل زمینهپژوهش هایی که به 

اند که خودمهارگری هیجانی پایین یکی از دلایل اند نشوووان دادهاختهپرد

 و 61)آید به حساب میآموزان قلدر بروز چنین رفتارهایی از سوی دانش

 (. چارچوب نظری مورد پذیرش در این حیطه بیشووتر از تلوری گراس61

 ارزیابی :دسووت آمده که در آن تمرکز نظری بر دو راهبرد اسووت( به65)

یک موقعیت و تغییر معنی و اثرات  )تلواش در فکر کردن بوه شووونواختی

)یعنی تلاش در بازداری یا کاهش  هیجانی آن( و سوورکوب ابراز هیجانی

بیان  ناتنظیم هیجانی کودکسوووط  متفاوت رفتوارهوایی با بروز هیجان(. 

ی فاز نظر میزان بروز رفتارهای من آنهاهای فردی بین علت تفاوتکننوده 

انند اند که راهبردهای هیجانی مها نشووان داده(. پژوهش69 و 61)اسووت 

ن سوازی کردن مسائل، باعث ادامه یافتجویی و برونیتلافی کردن و انتقام

شووود و می روند قلدری کردن در آینده و پیامدهای ضووعیف و ناکارآمد

4. Oleos 

5. Cognitive emotion regulation 
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حالات هب ای برای پایان دادنعنوان وسیلهتواند بهرفتار قلدری میهمچنین 

 و 61تنظیم آنها نیست ) ای عمل کند که فرد قلدر قادر بههیجانی آزارنده

مدارس مسووولول فراهم کردن  مختلف، فردیدر میوان عوامول برون. (61

جامعه  محیطی امن برای یوادگیری و آموزش کودکوان  و ورود آنهوا بوه

 هسوتند و نقش مهمی در فراهم کردن شرایطی که قلدری در آن صورت

 ینیادهای ضد قلدری نقش بکنند، اما برای اثربخشی برنامهنگیرد ایفا می

ان میز کودکوان یعنی خوانواده باید بهکردن مهم و اولین نظوام اجتمواعی 

های برخی برنامهبا وجود این که (. 67) قرار گیردورد توجوه بیشوووتری م

 ند، با اینادر مدرسووه پایین آوردهانه را قلدررفتارهای میزان  ،قلدریضوود

کمتر احسووواس و  ،وجود آمده در این زمینه در مدارسوجود تغییرات به

ش نهاد نق رسود از مبنای نظری باید بیشتر بهنظر میشوود و بهمشواهده می

زیرا نقش چشوومگیر  ؛(22) بزرگ اجتماعی یعنی خانواده پرداخته شووود

ج از ست که خارترین عواملی اخانواده و نظام تربیتی والدین یکی از مهم

 شودمیهای قلدری در جریانمشوارکت مدرسوه باعث یادگیری و  حیطه

های زیادی برای کودک و (. این مشکلات رفتاری کودکان دشواری26)

علمی  همین دلیل اسوووت که جامعه( و بوه22آورد )وجود میخوانواده بوه

لدری ق بین محی  خانواده و رفتارهای ای بر ارزیوابی رابطوهتوأکیود ویژه

بر این موضوووع (. 21 -21، 1) بسوویاری از پژوهشووگران(. 25 -21) دارد

 انوادهخهای مقرراتی انود که چگونه تربیت والدینی و روشتمرکز کرده

أثیر ا تآنه کودکان در رفتارهای قلدری و قربانی شدن میزان مشوارکتبر 

ند، هر شووواند کودکانی که درگیر قلدری میاین نتیجه رسوویده دارد و به

ربوط به منقشوی که داشوته باشند )قربانی، قلدر، قلدر/قربانی یا تماشاگر( 

هایی با تربیت مسووتبدانه و مقتدرانه با مقررات شوودید و یا بیش از خانواده

 اندحد حمایتی و آسوووانگیر هسوووتند. برخی پژوهشوووگران اهعان داشوووته

ی و ربیتهوای تثبوات از نظر روشکودکوانی کوه در محی  خوانوادگی بی

حمانه رهای بیهای تشویقی، روشجای روش یابند و بهتنبیهی، تحول می

 احتمال بیشوووتری قربانیان موارد به ،کنندمی و خصووومانه والدین را تجربه

های تنظیم هیجانی در طبق مدل . همچنین(21 و 29) قلدری خواهند شوود

، از کودکوالدینی و ارتباط مثبت والد و  و عطوفت طول تحول، گرمی

در حالی که قلدری  ؛عوامل تحول تنظیم هیجانی در دوران کودکی است

کلوامی یوا طرد شووودن کودک از طرف والود بواعوث بدتنظیمی هیجانی 

                                                           
1. Olweus Bullying Prevention Program 

د. بنوابراین کودکوانی کوه والوودین خود را طردکننوده و شووووکودک می

ردن با احتمال بیشتری از ارتباط برقرار ک به ،کنندغیرحمایتی توصیف می

 (. 27) کننداجتناب می ،دوستی ارتباط صمیمانهان و یا ایجاد یک همسال

با وجود پیامدهای گسوترده مسوتقیم و غیرمستقیم قلدری در طول سه 

قلدری متعددی از جمله  برنامه  های ضوودّها و برنامهمداخله ،گذشووته دهه

مریکای آضدقلدری کیوا در اروپا و  ، برنامه6پیشگیری از قلدری الویوس

اند که اغلب قلدری طراحی و اجرا شووده مالی با هدف مقابله با پدیدهشوو

احمد و  در این ارتباط(. 12) اندآنها بر محوریت مدرسوووه تأکید داشوووته

( در پژوهش خود نشوووان دادند که توجه 16) ( و خوری22) وایتبرایت

ود. شووکاهش موارد قلدری منجر میآموزش تربیت درسووت والدینی بهبه

 و رانههای پیشووگیبرنامه پژوهشووی بسوویاری در حیطه که پیشووینهدر حالی

قلدری موجود است، با این وجود  اهمیت نقش مسوتقل والدین در پدیده

گونه  این (.22) کمتر بررسی شده است ،این هدف های رسویدن بهشویوه

اهمیت  واسطه نقش آموزش والدین به رسود که توجه بیشوتر بهنظر می به

 در اجرا و کیفیت ،آن در شکل دادن خلق و خوی افراد از سنین کودکی

های ضوودقلدری علاوه برنامه(. به12اسووت )بسوویار مهم  ضوودقلدری برنامه

تواننوود بر دیگر متمرکز بر والوودین علوواوه بر کوواهش میزان قلوودری می

ی تتنظیم هیجان یا تنظیم شوووناخانند آموزان مفردی دانشمتغیرهای درون

قدرت  کوشندوالدینی که میآن دسته از د و نهیجان آنها نیز اثرگذار باش

حفظ ، بهندهوا را در کودک خود پرورش دهناشووونواخوت و مهوار هیجو

مداخلات  (.15 -11، 21اند ) کردهکمک  انشوووانسووولامت خود و فرزند

ی اختلالات رفتاربا  مبتنی بر شوووواهود در حیطه آموزش والدین کودکان

د که نه تنها این مداخلات به بهبود رفتارهای کودکان منجر نهدنشووان می

 و کیفیت رندگی والدین نیز اثر مثبتی ی، بلکه بر سووولامت رواناندشوووده

با وجود اهمیت نقش والدین در  . لازم به هکر اسوووت که(11)اند داشوووته

هوای مدیریت آموزان، آموزش روشرفتوارهوای ارتکواب قلودری دانش

ای مدون برای پیشوووگیری یا کاهش صوووورت مجموعه رفتاری والدین به

ای مرتب  با رفتارهای قلدرانه در دسوووتور کار مدارس یا مراکز مشووواوره

سی بررپژوهش حاضر با هدف نتیجه این که  شود.مشاهده نمی ،کودکان
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موودیریوت والوودین بر کوواهش  آموزش هووای کلیودی برنوامووهمؤلفوهتوأثیر 

 انجام شد. آموزان،دانش ی هیجانو تنظیم شناخت انهقلدر هایرفتار

 روش
شی آزمایپژوهش حاضر نیمه کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرکت 

آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شوووامل پس -آزمونبا طرح پیش

در پایه با رفتارهای قلدرانه  سوووالوه 62توا  62آموزان پسووور دانشتموامی 

شهر کرج بود  71-79 تحصویلی چهارم و پنجم دبسوتان در سال تحصیلی

گیری تصوووادفی نفر با روش نمونه 11حجم  ای بهکوه از بین آنهوا نمونوه

ترتیب که ابتدا پس از . به این ای انتخاب شووودندای چنودمرحلوهخوشوووه

های لازم از مجوز ،مراجعوه بوه اداره کل آموزش و پرورش اسوووتان البرز

سوووپس از میان  .عمل آمد بهلازم آموزش و پرورش گرفتوه و هماهنگی 

 2تصووادف انتخاب شوودند و از هر مدرسووه  مدرسووه به 1مدارس موجود 

 ا بههآموزان این کلاسو تمامی دانششدند تصادف انتخاب  بهنیز کلاس 

قلدری اولویوس و تنظیم هیجانی گرانفسووکی  نامهپرسووش ،نفر 612تعداد

وزانی که در آمنفر از دانش 11اولیه  را تکمیل کردند. سوووپس در مرحله

غربالگری شدند و  ،بود 25ر از نقطه برش شتآنها بی قلدری نمره پرسشنامه

آموز دانش 11این  تنظیم هیجانی را تکمیل کردند. نامهپس از آن پرسش

های ورود ملاک به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند.

پایه تحصووویلی ل، سوووا 62تا  62سووونی  پژوهش عبارت بودند از: دامنه به

 سمیج –نداشتن هیچ نوع مشکل حرکتی ، پسر جنسویت پنجم، و هارمچ

های خروج عبارت و ملاک معنادار، و فقدان مشووکلات ههنی و هوشووی؛

 پزشکی.درمانی و مصرف داروهای روانبودند از: دریافت همزمان روان

 ابزار ب(

الویوس در سال این پرسوشونامه توسو   :6قلدری اولویوس پرسوشونامه .6

های آموزان در فرمدانش مشووارکتمیزان که  سوواخته شووده اسووت 6771

سوووال در یک طیف لیکرت پنج  69تا  66برای سووونین  را مختلف قلدری

= این اتفاق در چند ماه گذشته برایم نیفتاده است( 6صورت ) ای بهدرجه

قیاس گیرد. در این پژوهش از م= چنودین بوار در هفتوه( انودازه می5توا )

ارتکوواب قلوودری این ابزار برای سووونجش میزان رفتووارهووای قلوودرانووه 

                                                           
1. Olweus bullying questionnaire 

2. Granovsky Cognitive Emotion Regulation questionnaire 

3. Self-blame  

4. Blaming others 

های شووکلگویه برای سوونجش  62شووامل اسووتفاده شوود که آموزان دانش

وه و کلامی استفاده شد. شی ،مختلف قلدری جسمانی، عاطفی یا اجتماعی

رین تبه شوکل مستقیم است و پایین هاگذاری ابزار برای تمامی گویهنمره

  52و  62و بوالاترین نمره اکتسوووابی برای نمره کل رفتار قلدری به ترتیب 

نباخ را برای زیرمقیاس ارتکاب قلدری وآلفای کرضریب . الویوس است

گزارش کرده است. رضاپور،  11/2و برای زیرمقیاس قربانی شودن  19/2

سنجی روانهای تعیین شواخ سووری و خداکریم پژوهشوی را با هدف 

نفری از  111ای بزار در موودارس راهنمووایی ایران بر روی نمونووهاین ا

با اسوووتفاده از روش تحلیل آموزان مازندران انجام دادند. نتایج آنها دانش

 .این ابزار از روایی مطلوبی برخوردار است نشوان داد کهعاملی اکتشوافی 

سوونجی این ابزار در این مطالعه جامع، های روانهمچنین سووایر شوواخ 

 (.19به نقل از)بخش و مطلوب گزارش شده است یترضا

پرسوشونامه تنظیم شناختی  :2تنظیم شوناختی هیجان گرانفسوکی پرسوشونامه .2

(  تدوین شووده اسووت. این 2226) هیجان توسوو  گرانفسووکی و همکاران

ای چندبعدی و یک ابزار خودگزارشوی است که دارای ، پرسوشونامهابزار

ارا دبزرگسوووالان و کودکان  مجزا برایهای خاص فرم گویه بوده که 11

ای ج نمرهپن به صورتپرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گذاری نمره. است

یک عامل را مورد  گویه این ابزار،که هر چهار است )از همیشه تا هرگز( 

، سووورزنش 1سووورزنش خود هایعاملدهد و در مجموع ارزیابی قرار می

مثبووت،  ، تمرکز مجوودد1فکری، نشوووخوار 5آمیز کردن، فوواجعووه1دیگران

را مورد  9مثبتمجدد و ارزیابی ریزی، برنامهپذیرش، شماری، اهمیتکم

ش شود تا واکندهد. در این پرسوشنامه از فرد خواسته میارزیابی قرار می

آور زندگی خود را در مواجهوه با تجارب تهدیدآمیز و رویدادهای تنش

در بررسوووی مشوووخصوووات کند.  مشوووخ  ،اندکردهتازگی تجربهکوه به

، 76/2ترتیب برابر با ضووریب آلفای کرونباخ به ،سوونجی این آزمونروان

آمد. در ایران نیز روایی آزمون از طریق همبستگی  دسوت به 71/2، 19/2

 11/2تا  12/2ای از ها بررسی شد که دامنهمقیاسکل با نمرات خرده نمره

 همچنین اعتبارر بودند. که همگی معنادابه دسوووت آمد  51/2بوا میانگین 

مشهدی، حسنی و میردورقی با استفاده از ضریب در مطالعه این پرسشنامه 

5. Catastrophizing 

6. Rumination 

7. Positive reappraisal 
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 گزارش شووده اسووت 19/2های شووناختی آلفای کرونباخ برای کل مقیاس

 (.  11 و 15)

قلدری آموزش مدیریت  ضدّ برنامهدر این مطالعه ای: مداخله برنامه ج(

 کازدینرفتاری والدین با استفاده از راهنمای آموزش مدیریت والدین

هیجانی گراتز و  ( و آموزش تنظیم12) قلدری آلن بین(، برنامه ضد17)

نفر  7برنامه از نظرات این ( تدوین شد. برای بررسی روایی 16همکاران )

ه ب برایاست. همچنین و متخصصان این حیطه استفاده شده تادان از اس

استفاده » 6لاشه»برنامه از روش این  آوردن ضریب روایی محتواییدست

 ارهدربخود را  شد. این افراد پس از مطالعه محتوای جلسات آموزشی نظر

کرت طیف لیدر از لحاظ محتوایی با پاسخ دادن  را میزان روایی این بسته

و ب( تا حدودی مناسب،  ،الف( نامناسب :هایای شامل گزینهسه درجه

آمده از روایی محتوایی دسته بیان کردند. ضریب ب ،ج( کاملاً مناسب

دست آمد +( به16/2یک ) برای برنامه آموزشی بالاتر از صفر و نزدیک به

دهنده روایی برنامه آموزشی از نظر محتوایی بر اساس نظر داوران که نشان

است. خلاصه اهداف و محتوای جلسات آموزش مدیریت والدین در 

جدول زیر گزارش شده است.

 
 آموزان قلدرآموزش مدیریت والدین دانش : چارچوب کلی برنامه1جدول

 محتوای هر جلسه هدف جلسات

 یکم
های قلدری و انواع ویژگیشناسایی

 والدگری هایسبک

 ه، خانوادهنظم و آشفتبی والدین برای شناخت کودک قلدر و توضی  و تفکیک سه نوع نظام خانوادگی: خانواده استبدادی، خانوادهکمک به

 ایش رفتارهای مطلوب در کودکان قربانی.های افزآموزش ایجاد برقراری تعامل مثبت والد و فرزند از طریق آموزش تکنیک ؛استوار

 دوم
های افزایش رفتار آموزش روش

 های تعامل مثبتمطلوب و تکنیک

 ارائه و های تعاملی،منطق تکنیک آموزش برقراری تعامل مثبت، ارائه تکلیف خانگی والدین، ادامهبازخورد به قبل و ارائه مرور مطالب جلسه

 تکلیف.

 سوم
های دستور دادن و آموزش تکنیک

 اطاعت از خواست والدین

های منطق تکنیک والدین، آموزش قوانین دستور دادن و اطاعت کردن کودکان، ارائه تکلیف خانهبازخورد به قبل و ارائه مرور مطالب جلسه

 دستور و درخواست.مربوط به

 چهارم
های کاهش رفتار آموزش تکنیک

 نامطلوب
 تکلیف. های کاهش رفتارهای نامطلوب در کودکان، ارائهوالدین، آموزش روش تکلیف خانه بازخورد به قبل و ارائه مرور مطالب جلسه

پنجم و 

 ششم

آموزش تنظیم هیجان و شناخت و 

 مدیریت رفتارهای مرتب  با هیجان

هایی تها و فعالین، شناخت و مدیریت رفتار، آموزش بازیوالدین، آموزش تنظیم هیجا تکالیف خانهبازخورد به قلب و ارائه مرور مطالب جلسه

 برای تفکیک و همچنین ارتباط شناخت و هیجان و رفتار از یکدیگر و جایگزینی افکار مثبت و یافتن خطاهای شناختی در کودکان قلدر، ارائه

 تکلیف.

 هفتم
آموزش تفکیک شناخت و هیجان و 

 رفتار از یکدیگر

 هها مربوط، ارائتکنیک والدین، آموزش شناخت و ابراز هیجانها و احساسات و ارائه تکلیف خانهبازخورد به و ارائه قبل مرور مطالب جلسه

 تکلیف.

 هشتم
سازی های آرامآموزش تکنیک

 کودک
 لیف.تک ها و احساسات، ارائههای آرمیدگی برای مهار هیجانوالدین، آموزش تکنیک تکلیف خانه بازخورد به قبل و ارائه مرور مطالب جلسه

 نهم
آموزش مهارت همدلی برای تقویت 

 رواب  اجت ماعی و دوستی کودک

ابی یهای دوستهای آن، آموزش مهارتوالدین، آموزش مهارت همدلی کردن و تکنیک تکالیف خانهبازخورد به قبل و ارائه مرور مطالب جلسه

 تکلیف. والدین کودکان قلدر، ارائه ی تأکیدی بههاهای آن، توصیه)ارتباط مؤثر( و تکنیک

 

ابتوودا  و اجرای این مطوالعوه، جهوت انتخواب افراد نمونووهروش اجرا:  د(

شووود و پس از بیان اهداف هوای لوازم از آموزش و پرورش گرفتوه مجوز

مانند محرمانه ماندن اطلاعات و  پژوهش و بوا رعوایوت ملواحظات اخلاقی

طور تصادفی  آموزان وارد پژوهش شوده و به، والدین این دانشرازداری

والدین منتخب شووودند. سوووپس از جایدهی دو گروه آزمایش و گواه در 

که اجازه برگزاری جلسات  های مدرسهواسته شد که در یکی از کلاسخ

                                                           
1. Lawshe  

رای ب . در مرحله بعدحضووور یابند ،در آن توسوو  مدیر صووادر شووده بود

 ای بهدقیقه 72 جلسوووه 7مدت  به ایموداخله جلسوووات ،گروه آزموایش

 که گروهدر حالی ؛شکل گروهی اجرا شد و به جلسه در هفته 6صوورت 

 آزمون. در پایان مداخلات انجام شده، پسای دریافت نکردگواه مداخله

ه های بام شد و دادهکننده هر دو گروه ازمایش و گواه انجاز افراد شرکت
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دسووت آمده با روش تحلیل کوواریانس یکراهه مورد وارسووی و تجزیه و 

 تحلیل شدند.

   هایافته
آموزش برنامه مدیریت "جهت بررسووی فرضوویه نخسووت این مطالعه یعنی 

فی های توصی، در ابتدا شاخ "آموزان تأثیر داردوالدین بر قلدری دانش

آزمون قلدری دو پس-آزموننمرات پیشمیانگین و انحراف اسوووتاندارد 

همچنین در این  گزارش شووده اسووت. 2گروه آزمایش و گواه در جدول 

( برای بررسی نرمال بودن S-W Zویلک )-آزمون شاپیرو جدول مقادیر

 دهددر این جدوا ارائه شووده است که نشان میها توزیع متغیرها در گروه

 توانمینیسوووت؛ بنابراین  ادارمعن، در تموام متغیرهوا این آزمون Zآمواره 

 نتیجه گرفت که توزیع این متغیرها نرمال است.
 

 (63تعداد: پس آزمون قلدری در دو گروه آزمایش و گواه )-های توصیفی نمرات پیش آزمون: شاخص2جدول 

 S-W Z P انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر

 قلدری کلامی

 آزمونپیش
 29/2 76/2 95/2 69/62 آزمایش

 12/2 71/2 16/6 17/7 گواه

 آزمونپس
 12/2 71/2 97/6 16/5 آزمایش

 16/2 71/2 79/6 11/7 گواه

 قلدری رابطه ای

 آزمونپیش
 66/2 72/2 91/6 19/1 آزمایش

 61/2 71/2 61/6 19/1 گواه

 آزمونپس
 26/2 71/2 16/6 71/1 آزمایش

 62/2 76/2 21/6 17/1 گواه

 قلدری جسمانی

 آزمونپیش
 51/2 71/2 52/2 19/62 آزمایش

 65/2 72/2 21/2 22/66 گواه

 آزمونپس
 66/2 72/2 21/6 22/1 آزمایش

 21/2 71/2 21/2 92/66 گواه

 قلدری الکترونیکی

 آزمونپیش
 21/2 72/2 11/6 71/1 آزمایش

 22/2 71/2 51/6 11/9 گواه

 آزمونپس
 29/2 76/2 71/2 17/1 آزمایش

 21/2 71/2 51/6 21/9 گواه

 

زن از آموبرای بررسی تأثیر آموزش مدیریت والدین بر قلدری دانش

تحلیل کواریانس چندمتغیره اسووتفاده شوود. نتایج آزمون بررسووی همگنی 

گروه  آزمون مؤلفه های قلدری درآزمون و پسشووویب رگرسووویون پیش

 آزمایش و گواه نشوان داد که شیب رگرسیون در هر دو گروه برابر است

(27/2=p ،16/6=27، 1F نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس .)

های قلدری نشووان داد که واریانس مؤلفهنیز ها متغیرهای وابسووته در گروه

 ،p ،21/2=11=12/2ای)(، قلوودری رابطووهp ،26/2=11، 6F=22/6کلووامی)

6F،) قلدری جسووومانی (15/2=p ،21/2=11، 6F و قلدری الکترونیکی ،)

(22/2=p ،51/6=11، 6Fدر گروه ) نتایج آزمون باکس برای است. ها برابر

بررسی برابری ماتریس کواریانس متغیرهای وابسته در بین گروه آزمایش 

وه رو گواه نیز نشان داد که ماتریس کواریانس متغیرهای وابسته در دو گ

نتایج آزمون  همچنین (.Box M= 62/7؛ F=12/2؛ p=11/2) برابر است

ای هداری رابطه بین مؤلفهخی دو بارتلت برای بررسوووی کرویت یا معنی

، p<25/2) دار اسوووتاقلودری نشوووان داد که رابطه بین این مؤلفه ها معن

7=d.f ،16/21=2χهووای تحیول کواریووانس فرض(. پس از بررسوووی پیش

های قلدری نتایج آزمون نشووان داد که بین دو گروه در مؤلفهچندمتغیره، 

، p ،91/12=12، 1F=226/2داری وجوووود دارد )اتوووفووواوت موووعووونووو

65/2=Wilks's Lambda برای بررسی اینکه گروه آزمایش و گواه .)

، 1های قلدری با یکدیگر تفاوت دارند، در جدول در کدام یک از مؤلفه

 گزارش شده است.متغیره نتایج تحلیل واریانس تک
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 های قلدریلفهؤمتغیری تفاوت گروه آزمایش و گواه در منتایج تحلیل واریانس تک :6جدول 

 اندازه اثر F P خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین  

 قلدری کلامی
 11/5 آزمایش

11/1- 51/2 51/12 226/2 51/2 
 12/7 گواه

 ایرابطهقلدری 
 79/1 آزمایش

17/2- 11/2 11/91 226/2 17/2 
 11/1 گواه

 قلدری جسمانی
 22/1 آزمایش

11/5- 51/2 67/627 226/2 99/2 
 92/66 گواه

 قلدری الکترونیکی
 72/1 آزمایش

19/1- 12/2 95/11 226/2 11/2 
 29/9 گواه

 

( 51/12های قلدری کلامی )برای مؤلفه Fآماره  1بوا توجه به جدول 

، برای 226/2( در سووط  11/91ای )، برای قلدری رابطه226/2در سووط  

، و برای قلدری الکترونیکی 226/2( در سط  67/627قلدری جسومانی )

گر آن هستند که ها نشاندار است. این یافتهامعن 226/2( در سط  95/11)

داری وجود دارد. نتایج بررسوووی اها تفاوت معنهوا در این مؤلفهگروهبین 

دهود کوه میانگین گروه آزمایش در نشوووان می 1هوا در جودول میوانگین

(، و 21/1(، جسووومانی )79/1ای )(، رابطه11/5های قلدری کلامی )مؤلفه

 ها بهگواه در این مؤلفوهگروه هوای ( کمتر از میوانگین72/1الکترونیکی )

( اسووت. با توجه به 29/9(، و )92/66(، )11/1(، )12/7ب با میانگین )ترتی

توان بیوان داشوووت که آموزش مدیریت والدین موجب هوا میاین یوافتوه

 ،ای، جسمانیآموزان در هر چهار بعد کلامی، رابطهکاهش قلدری دانش

 1د. همچنین اندازه اثرهای گزارش شده در جدول شووو الکترونیکی می

درصد از تغییرات قلدری کلامی،  51هد که عضویت گروهی دنشوان می

درصووود از تغییرات قلدری  99ای، درصووود از تغییرات قلودری رابطه 17

 ند.کدرصد از تغییرات قلدری الکترونیکی را تبیین می 11و   ،جسمانی

 آموزش برنامه مدیریت"برای بررسوی فرضیه دوم این پزوهش یعنی 

میانگین و ، "آموزان تأثیر داردهیجانی دانش والودین برتنظیم شوووناختی

 -آزمون تنظیم شوووناختیپس -آزمونانحراف اسوووتوانودارد نمرات پیش

ارائه شده است. با توجه به  1هیجانی دو گروه آزمایش و گواه در جدول 

ویلووک در تموام متغیرهووا فوواقوود  -آزمون شووواپیرو Zآمواره  ،این جوودول

ن توان نتیجه گرفت که توزیع ایمی؛ بنابراین ری بوده اسووتمعناداری آما

متغیرها نرمال است. 
 

 (63تعداد: هیجانی در دو گروه آزمایش و گواه )-آزمون تنظیم شناختیپس-آزمونهای توصیفی نمرات پیششاخص: 4جدول 

 S-W Z P انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر

 نایافتهسازشهیجانی -تنظیم شناختی

 آزمونپیش
 67/2 71/2 29/1 21/57 آزمایش

 17/2 75/2 11/9 51/51 گواه

 آزمونپس
 29/2 76/2 91/1 91/11 آزمایش

 61/2 71/2 21/1 21/51 گواه

 یافتهشهیجانی ساز-تنظیم شناختی

 آزمونپیش
 21/2 71/2 59/62 11/11 آزمایش

 11/2 71/2 95/7 71/11 گواه

 آزمونپس
 27/2 76/2 12/7 91/11 آزمایش

 11/2 71/2 12/7 91/11 گواه

 

هیجانی -برای بررسی تأثیر آموزش مدیریت والدین بر تنظیم شناختی

آموزن از تحلیل کواریانس چندمتغیره اسوووتفاده شووود. نتایج آزمون دانش

 هایآزمون مؤلفهآزمون و پسبررسوووی همگنی شووویب رگرسووویون پیش

هیجانی در گروه آزمایش و گواه نشووان داد که شوویب  -تنظیم شووناختی
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(. نتایج p ،19/2=12، 6F=52/2) رگرسووویون در هر دو گروه برابر اسوووت

ا هآزمون لون برای بررسووی همگنی واریانس متغیرهای وابسووته در گروه

 یافتهناهیجانی سووازش -های تنظیم شووناختینشووان داد که واریاانس مؤلفه

(97/2=p ،29/2=11، 6Fو تنظیم شناختی )-11/2یافته )هیجانی سازش=p ،

21/2=11، 6Fها برابر اسووت. نتایج آزمون باکس برای بررسووی ( در گروه

برابری ماتریس کواریانس متغیرهای وابسته در بین گروه آزمایش و گواه 

ابر سووته در دو گروه برنیز نشووان داد که ماتریس کواریانس متغیرهای واب

دو بارتلت (. نتایج آزمون خیBox M= 61/5؛ F=16/6؛ p=61/2) است

 -تیهای تنظیم شوووناخداری رابطه بین مؤلفهابرای بررسوووی کرویت یا معن

، p<25/2) دار اسوووتاها معنهیجوانی نشوووان داد که رابطه بین این مؤلفه

2=d.f ،67/9=2χریووانس هووای تحیوول کوافرض(. پس از بررسوووی پیش

نظیم های تچندمتغیره، نتایج آزمون نشوووان داد که بین دو گروه در مؤلفه

 ،p ،21/12=12=226/2) داری وجود دارداهیجانی تفاوت معن -شوووناختی

1F ،2/2=Wilks's Lambda برای بررسوووی اینکه گروه آزمایش و .)

هیجانی با یکدیگر  -های تنظیم شوووناختیگواه در کودام یوک از مؤلفوه

متغیره گزارش ، نتوایج تحلیول واریانس تک5دارنود، در جودول تفواوت 

شده است. 

 
 هیجانی-های تنظیم شناختیمتغیری تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفهنتایج تحلیل واریانس تک :5جدول 

 اندازه اثر F P خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین  

 نایافتهسازشهیجانی -تنظیم شناختی
 22/11 آزمایش

12/62- 15/2 71/69 226/2 15/2 
 12/51 گواه

 یافتهسازشهیجانی -تنظیم شناختی
 71/17 آزمایش

16/21 11/2 65/19 226/2 91/2 
 59/11 گواه

 

 هیجانی-های تنظیم شووناختیبرای مؤلفه Fآماره  5با توجه به جدول 

هیجانی -و برای تنظیم شووناختی 226/2( در سووط  71/69نایافته )سووازش

ها نشانگر آن . این یافتهاست دارامعن 226/2( در سط  65/19یافته )سازش

ج داری وجود دارد. نتایاها تفاوت معنها در این مؤلفههستند که بین گروه

دهود که میانگین گروه نشوووان می 5در جودول نیز هوا بررسوووی میوانگین

( 22/11) نایافتههیجانی سوووازش-شوووناختیهای تنظیم آزمایش در مؤلفه

در مؤلفووه تنظیم شووونوواختی هیجووانی و  (12/51) کومتر از گروه گواه

( اسووت. با توجه به این 59/11) ( بیشووتر از گروه گواه71/17یافته)سووازش

توان بیان داشوووت که آموزش مدیریت والدین موجب کاهش ها مییافته

جانی یش تنظیم شووناختی هینایافته و افزاهیجانی سووازش-تنظیم شووناختی

همچنین اندازه اثرهای گزارش شووده شووود. آموزان مییافته دانشسووازش

درصوود از تغییرات  15 ،دهد که عضووویت گروهینشووان می 5در جدول 

درصووود از تغییرات تنظیم  91یافته و هیجانی سوووازش -تنظیم شووونواختی

 کند.نایافته را تبیین میهیجانی سازش-شناختی

 

 

 گیریجهبحث و نتی
پژوهش حاضووور، بررسوووی اثربخشوووی الگوی آموزش مدیریت ز هدف ا

ان بود. آموزوالدین بر کاهش قلدری و بهبود تنظیم شناختی هیجان دانش

واه داری بین گروه آزمایش و گانشان داد تفاوت معننخست  نتایج فرضیه

الگوی آموزش موودیریووت  آزمون قلوودری  وجود دارد ودر نمرات پس

آموزان شوووده اسوووت. این های قلدری دانشباعث کاهش مؤلفهوالودین 

همخوانی ( 27 -29)مانند  برخی پژوهشوووگرانمطالعات  ها با نتایجیوافته

های مدلتوان گفوت که با توجه به یمپژوهش این در تبیین نتوایج  دارد.

قلدری، نقش آموزش مدیریت والدین و تغییر  نظری ارائه شووده در حوزه

دگری و نیز الگوهوای رفتاری والدین در یادگیری و بروز والو در شووویوه

ای هو به کاهش رفتاربوده رفتوارهای قلدری فرزندان بسووویار چشووومگیر 

رفتار قلدری کردن را از طریق  ان. کودکشوووودمیقلدری فرزندان منجر 

نها ویژه کسانی که رواب  نزدیک با آه مشواهده و تقلید رفتار افراد الگو ب

ل و یا را قبوآمیز ؛ چون افراد الگو، رفتارهای خشونتگیرندیاد می ،دارند

ی بر کودکیل خصووووص در اوا کنند. اگر رفتارهای والدین بهتقویت می

 ،باشوود بدنی، مبتنیهای های سوختگیرانه و تنبیهی و خصوووصوواً تنبیهروش

اری بسیشووود. تواند عامل مهمی در تقویت رفتارهای قلدرانه فرزندان می
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گران در حیطه یادگیری نیز معتقدند که خشونت و پرخاشگری از پژوهش

نقش در کودکوان فطری نبوده، بلکه مبتنی بر یادگیری اسوووت و توجه به

 ،و تماشووواچی ،قلدر، قربانیرفتاری های مهم والودین در آموزش قوالوب

آموزش  بنابراین با توجه به شیوه(؛ 61و  66، 7) بسویار حائز اهمیت است

 هوالدین بمشوووارکت دادن های کاربردی آن، و تکنیک مدیریت والدین

ود شآن باعث می عنوان رکن اساسی پدیده قلدری و پیامدهای مربوط به

ها و مضّرات آن کاملاً آگاهی یابند. همچنین  و شکل پدیده این ازآنها که 

رفتار باعث  هوای آموزش مدیریتهودایوت والودین بوه کواربرد تکنیوک

در  تغییر یابد و قلدری نسووبت بهرها، و دیدگاه آنها شووود نگرش، باومی

 توانند رفتارهای قلدرانه نامناسب فرزندان خود را مدیریت کردهنتیجه می

 (.17و  22)کاهش دهند و 

 از اصوووولالهام گرفته همچنین آموزش مدیریت رفتاری والدین که 

سوووازی عامل و تحلیل رفتار کاربردی اسوووت، اغلب بر یادگیری شووورطی

رابر تحسین و پاداش در بانند ارائه والدین در فراهم کردن تقویت مثبت م

 منطقی وهوای محودودیووت در نظر گرفتن  رفتوارهوای مطلوب کودک و

مامی تمرکز دارد و ت ی،توجهبیرفتار نامطلوب کودک مثل برای مناسب 

های تجویز شوووده در فرایند آموزش مدیریت رفتاری و روش هوابرنواموه

مناسوووبی را به  هوای والدگریروش نهوایوت و بوه طور کلی،والودین در 

بین والد و کوه موجوب تقویوت رابطه دوجانبه دهنود آموزش میوالودین 

در محیطی که فرزندان باید توجه داشوووت (. 19و  21)شوووود میکودک 

، (یپادگان با فضوووای خانواده)دائمواً در معرض تنبیوه و یوا انتقاد هسوووتند 

سوووند راین نتیجه می آموزند و بهرا میانه قلدر فرزندان الگوهای رفتاری

ها فق  با انجام رفتارهای پرخاشووگرانه اهداف و خواسووته که رسوویدن به

های بیرون از نقش والدین خود را در محی  در نتیجه شوووود وممکن می

مستقیم طور غیرصورت مستقیم با نمایش رفتارهای قلدری و یا به خانه به

باط در این ارتکنند. می و اجرا تقلید، شوگری همسالانبا اسوتهزاء و سورزن

تارهای رف )یعنی دیگران با مشاهده اگر پیامدهای قلدری آنها مثبت باشود

در نقش قل ،هایشان تن دهند و از آنها اطاعت کنند(خواستهقلدری آنها به

دامه ا در بزرگسالی نیزرا حتی  رفتارهای خود شده وبودن در آنها تثبیت 

رفتارهای منفی و نامطلوب والدین و رفتارهای منفی  هند. نتیجه اینکهدمی

شوند که در آن یک کودک هر دو با هم در یک حلقه معیوب درگیر می

ا تا بکنود تلواش می و نوامطلوب قلودرموأبوانوه رفتوارانجوام بوا  )والود( فرد

یز با کودک نهمچنین مهار کامل داشووته باشوود.  ،رفتارهایش بر فرد دیگر

 دهد و این چرخه رفتار)والد( پاسخ می فرد مهارگر رفتارهای نامطلوب به

بین دو فرد تا زمان پیروزی یک نفر بر دیگری در جنگ  تبادلی نامطلوب

موزش (. در این چرخه بسیار معیوب و نامطلوب، آ11و  21) یابدادامه می

 ،فرزندی -والد سووویکل مخربتواند در بر هم زدن مودیریت والدین می

ه این مطالعه نیز مورد، گواه همین نکت که نتیجه نقش مؤثری داشووته باشوود

 بوده است.  

مثبت ر پژوهش یعنی تأثیمربوط به فرضیه دوم این های در تأیید یافته

توان همسوووو با می آموزش مودیریوت والودین بر تنظیم هیجانی فرزندان،

 گونه بیان کرداین  ،(21و  29مانند ) پژوهشوووگراننتایج مطالعات برخی 

سه روش در روند تحول تنظیم هیجان  که خانواده با هر شیوه والدگری به

از طریق یادگیری فرزنودان  اینکوه: نخسوووت دنوگوذارفرزنودان توأثیر می

تنظیم  ،ای، یعنی الگوبرداری از منووابع اجتموواعی و خووانوادگیمشووواهووده

ان، هیج ط بهدوم اینکه رفتارهای والدینی که مربو ؛آموزندهیجوان را می

 تحول تنظیم هیجانی کودکان و مدیریت هیجانی اسووت، ،تربیت هیجانی

سووووم اینکه تنظیم هیجان کودک از خلق هیجانی ؛ و سوووازدرا متوأثر می

و ارتباطات اعضای  ،های والدگری، رواب  خویشاوندیخانواده در شیوه

 اتجانهی گیرد. والدین در تنظیمتأثیر می ،خانواده و رواب  زوجی والدین

های هیجانهای خاص نسوووبت بهالعملعکسارائه فرزندان خود از طریق 

ای هگذارند و تعامل منفی والدین با هیجانتوأثیر می آنهوا، مثبوت و منفی

عملکرد ضوعیف اجتماعی و مشکلات تنظیم هیجان آنها منجر  فرزندان به

الدین یا گری ومشووکلات رفتاری و تنبیهبین علاوه بر این رابطه . شووودمی

 21) شودهای معیوب در فرزندان میآنها مسبب واکنش های آشفتهتعامل

هوای مودیریت کوارگیری تکنیوکآموزش و بوه( کوه در این زمینوه 27و 

یفا انقش مهمی ، هیجانی فرزندان -تواند در تنظیم شوووناختیوالدین، می

 کند. 

 والدین،نتایج پژوهش حاضووور، پس از آموزش مدیریت  بوا توجه به

ایافته نبا کاهش میزان استفاده از تنظیم شناختی سازش یاد گرفتندفرزندان 

تنظیم را کاهش دهند و در نهایت میزان مشوووکلات هیجانی خود  ،هیجان

والدینی که آموزش مدیریت  در آنهوا ارتقا یابد. یوافتوههیجوانی سوووازش

 به درتباط با فرزندر فرایند والدگری و ادر این مطالعه آموختند والدین را 

ابی را ردی فرزند خود روزمره هایروند فعالیت پرداختند؛تبادل اطلاعات 
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د آورروی ،خارج از محی  منزل دردر ارتباط با مسائل فرزند کردند؛ می

با فراهم کردن شووورای  پذیرش نیازها، شوووتند؛ کننده دامثبوت و حمایت

های آور و یا تجربههای تنشو افکار فرزندان در موقعیت ،احسووواسوووات

ظیم نیافته تشزمینه را برای اسووتفاده از راهبردهای شووناختی سوواز ،سووخت

زی( ریو برنامه ،ارزیابی مجدد مثبت ،هیجوان )مواننود تمرکز مجدد مثبت

های در موقعیت آموختندنیز آنها ن افرزندکردنود؛ و نتیجوه اینکوه فراهم 

مؤثری در پیش هووای رویوواروییوقووایع قلوودری، راهکووارهووا و  مربوط بووه

نایافته ازششناختی س ظیمسوویی دیگر باید توجه داشوت که تنبگیرند. از 

و آموزش  شودمیآموزان هیجان موجب افزایش مشکلات هیجانی دانش

ان فرزندای در کمک بهعنوان نقش واسوووطه تواند بهمدیریت والدین می

کند.  عمل هیجانیافته برای تنظیم شناختی راهبردهای سوازش در توسوعه

ران یشنهاد گارنفسکی و همکابر اساس پدر راستای نتایج پژوهش حاضر 

 ،در روش آموزش موودیریووت والوودینراهبردهووا آموزش برخی از  ،(11)

و  ردنقش مؤثری در پیشوووگیری و کاهش مشوووکلات هیجانی در افراد دا

در پایان شوووونود ولی می کودکی آموختوهدوره اغلوب این راهبردهوا در 

 سبک خودکار شناختی فرد تبدیل شده و تا حدی ثابت انی تقریباً بهنوجو

شووود یم پیشوونهادهای پژوهش حاضوور یافته بنابراین با توجه به ؛مانندمی

والدین در جهت کاهش  یوافتهآموزش و یوادگیری راهبردهوای سوووازش

 راهبردهای فرزندان و افزایش های شووناختی هیجانیمشووکلات و آسوویب

د آنها از ابتدای زندگی کودکان مور یافتههیجانی سووازش تنظیم شووناختی

 درعملکردهای خودکار شوووناختی توا این راهبردهوا بوهتوجوه قرار گیرد 

 تبدیل شوند.نوجوانی 

مانند عدم بررسوووی نقش هایی محدودیت با انجوام پژوهش حواضووور

تعدیل کننده متغیر جنسویت و فقدان پیگیری نتایج به دست آمده در بلند 

های مراه بوده سوووت کوه مطوالعوات آتی بوا رفع این محودودیتمودت ه

دهی نتایج به دسوت آمده، کمک توانند بر دقت و تعیمشوناختی میروش

کننوود. همچنین بووا توجووه بووه فراوانی بووالووای رفتووارهووای قلوودری در بین 

ی آموزشوو برنامهشووود آموزان دوره ابتدایی و متوسووطه، پیشوونهاد میدانش

های آموزشی هفتگی یا ماهانه در نوان یکی از دورهبه ع مدیریت والدین

 آموزان اجرا شود.مدارس ایران به طور منظم برای والدین دانش

نصووووره ی خانم مدکترا نامهاین پژوهش برگرفته از پایان: تشکککر و قدردانی

اجرایی آن  مجوزاست که 6/662112/69شوماره تصوویب پروپوزال  به بهرامی 

در تاریخ  12/7511سووازمان آموزش و پرورش اسووتان البرز با شووماره  توسوو 

ان اندرکارنمونه، دست افرادتمامی  بدین وسیله ازصادر شده است. 6171مهرماه 

 ،این پژوهشمشوواور راهنما و  انهمچنین اسووتادسووازمان آموزش و پرورش، و 

  شود. تشکر و قدردانی می

ال نداشته دنب تعارض برای نویسندگان بهگونه  این پژوهش هیچتضاد منافع: 

 است.
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