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 Background and Purpose: Considering the results of different studies indicating emotion regulation 

difficulties in children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD), efforts are made here 

to determine the effect of cognitive emotion regulation training on the anger of boys with ADHD.   

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

sample consisted of forty 12-year-old primary school boys with ADHD in Tehran in the academic 

year 2016-2017, selected by multi-stage cluster sampling and then randomly placed into the control 

and experimental groups. After running the pretest on both groups, the experimental group underwent 

twelve 45-min sessions of cognitive emotion regulation training while the control group received no 

intervention. Questionnaire of Children's Behavioral Problems- Parent Form (Conners, 1970) and 

State-Trait Anger Expression Inventory (Spielberger, 1999) were used to gather the data. ANCOVA 

was used to analyze the data.      

Results: The results of data analysis showed that cognitive emotion regulation training significantly 

decreased the anger in boys with ADHD (F=27.83, p> 0.05). 

Conclusion: Students with ADHD are not so much capable to control their negative emotions. 

Cognitive emotion regulation training can reinforce the positive emotions in these children and led 

to the reduction of anger in them.    
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مقاله پژوهشی

 کنشیتوجه/ فزون پسر با اختلال نارسایی های خشم کودکانتأثیر آموزش تنظیم شناختی هیجان بر نشانه
 

 5، زهرا افتخار2زادهاحتشام، پروین 4و  3، فریبرز درتاج2*، پرویز عسگری1مرجان کاشانی
 دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران پردیس علوم و تحقیقات خوزستان،شناسی عمومی، گروه روان یدانشجوی دکترا. 1

 نواحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایرا شناسی،گروه روان دانشیار. 2

 شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران گروه روانمدعواستاد . 5

 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایرانشناسی و علوم تربیتی، داتشکده روانشناسی، استاد گروه روان. 4

 شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایرانگروه روان استادیار. 3

 

 مشخصات مقاله
 

 چکیده

 :هادواژهیکل

 تنظیم شناختی هیجان،

 خشم،

  کنشینارسایی توجه/ فزون

 

 

 
 

 

 
 

 12/35/79دریافت شده: 

 21/39/79پذیرفته شده: 

 19/37/77منتشر شده: 

کنشی، توجه/ فزون با توجه به نتایج مطالعات مختلف حاکی از مشکلات خودتنظیمی هیجانی در کودکان با اختلال نارسایی زمینه و هدف: 

 تعیین اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر نمره خشم کودکان پسر مبتلا به این اختلال انجام شد. با هدف پژوهش حاضر 

نفر از کودکان با اختلال نارسایی  43نمونه مورد مطالعه بود. گواه آزمون و گروه پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش نیمه روش:

ای ای چندمرحلهگیری خوشهصورت نمونهبوده است که به  73-79ساله مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی  12ی کنشتوجه/ فزون

ش گروه آزمایافراد آزمون به عمل آمد و سپس جایدهی شدند. ابتدا از هر دو گروه پیش به تصادف در دو گروه آزمایش و گواهو انتخاب 

ه آزمون بو بعد از پایان جلسات آموزشی از هر دو گروه پسرا دریافت کردند تنظیم شناختی آموزش  ایدقیقه 43به مدت دوازده جلسه 

و  ( بود. جهت تجزیه1777صفت خشم اسپیلبرگر ) –(، پرسشنامه حالت 1793پرسشنامه سنجش والد کانرز ) املش عمل آمد. ابزار پژوهش

 تحلیل کوواریانس استفاده شد. آزمون ها ازتحلیل داده

کان پسر با کود خشم طور معنادار موجب کاهش نتایج تحلیل کوواریانس نشان داده است که آموزش تنظیم شناختی هیجان به ها:یافته

 ((F=271/83 , P>0/05ت کنشی شده اساختلال نارسایی توجه/ فزون

تی مهارت چندانی ندارند. با آموزش تنظیم شناخ ،هیجانات منفیدر مهار کنشی فزونآموزان با اختلال نارسایی توجه/ دانش :گیرینتیجه

منجر  نشیکنارسایی توجه/ فزوناختلال به کاهش خشم کودکان با موضوع توان جایگزینی هیجانات مثبت را تقویت کرد و این هیجان می

 شود. می
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 مقدمه
راهنمای  ویرایش پنجم بر اساااا  1کنشااایتوجه/ فزون اختلال نارساااایی

 ،توجهیتکانشگری، بی هایبا نشانه 2تشخیصی و آماری اختلالات روانی

 سیاریمنفی ب یامدهای کارکردیپشوند که پذیری مشخص میو تحریک

مانند کاهش عملکرد تحصاایلی، عدم پیشاارفت تحصاایلی و تعارضااات 

. (1)را برای کودکااان بااا این اختلااال بااه همراه دارد فردی بااالااا میااان
حرکتی،  قراریبرانگیختگی و بی مانندهاای رفتاری این کودکان ویژگی

و پرخاشاگری معلال اساسی برای  ،مشاکلات تحصایلی، نارساایی توجه

(. 2آید )آموزشااگاهی به شاامار میاندکاران دسااتوالدین، همسااالان و 

های و واکنش ،هاعنوان نشاااانگانی از احسااااساااات، شاااناختخشااام به 

دن به زتاً مشخصی تعریف شده است که با میل به آسیبفیزیولوژیک نسب

، پرخاشگری از سه 5(. بر اساا  مدل با  و پری 5هدفی همراه اسات ) 

بعد ابزاری یا حرکتی: این بعد به شاااکل  .1 :شاااودبعد کلی تشاااکیل می

شاود و هدف اصلی آن آسیب پرخاشاگری کلامی و جسامانی نمایان می

عاااطفی و هیجااانی: این بعااد از  بعااد.-2 ؛رسااااناادن بااه دیگران اسااات

کند، عوامل و شرایط درونی صاورت خشام بروز میپرخاشاگری که به 

سازد. این ارگانیزم را برای برانگیختگی فیزیولوژیک و هیجانی آماده می

سااازی رفتار پرخاشااگرانه را به عهده وظیفه تدارک و آماده همچنین بعد

ت نام دارد سااابب ایجاد بعد شاااناختی: این عامل که خصاااوم .5 ؛ ودارد

د. شااوتوزی نساابت به دیگران میو کینه ،ورزی، دشاامنیاحسااا  ضر 

صااورت خشاام، خصااومت، پرخاشااگری  تواند بهرفتار پرخاشااگرانه می

روز تواند زمینه بجسامانی و کلامی نمایان شود و این بعد پرخاشگری می

 (.4شناختی را فراهم آورد )های جسمانی و روانانواع آسیب
پرخاااشاااگری را یکی از  لاااکمن، پاااول،کلااانتون و مااک الروی 

دانند که با پیامدهای پاایادارترین مشاااکلات در طول دوران کودکی می

ت گذرانی و افمنفی در دوره نوجوانی مانند استفاده از مواد و الکل، وقت

و خشاااوناات همراه اسااات. همچنین رفتااارهااای  ،تحصااایلی، بزهکااری

های منفی قانونی و ارتباطی جدی را برای تواناد پیامدپرخااشاااگراناه می

کودک در پی داشاته باشااد که اثرات منفی آن محدود به فرد پرخاشااگر 

(. پژوهش کوکو، 3تواند به دیگران نیز آساایب برساااند )که می، نیساات
                                                           

1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

2. Diagnostic and stastistical manual of mental disorder 

3. Buss, Peery 

ی نشاااان داد که پرخاشاااگری فیزیک نیز ترمبلی، لااکورز، نگین و ویتارو

 (.9های آتی اساات )ر سااالبینی کننده خشااونت و افت تحصاایلی دپیش

ان کنشاای بیشااتر از سااایر کودککودکان با اختلال نارسااایی توجه/ فزون

اند این ها نشااان داده(. پژوهش9)دهند را بروز می رفتارهای پرخاشااگرانه

های ناگهانی کنناد از طییاانکودکاان و افرادی کاه باا آنهاا زنادگی می

هم به  ،د و خلککننپذیری شاااکایت میخشااام، نوساااان خلک و واکنش

و هم بدون این  ،های محیطیصااورت چشاامگیر و ناهماهن  با محرک

 (.3ها نوسان دارد )محرک

اختلال در »( تحت عنوان 7) 4در پژوهش کوچل، لاتگب و اِساااکینل

های خشااام در کودکان با اختلال نارساااایی توجه/ مهار پاساااه به جلوه

نشی نسبت به کوجه/ فزوننارسایی ت اختلال کودکان مبتلا به« کنشیفزون

دیدتری در مهار پاساااه به نمایش فاقد این اختلال ضاااعف شاااکودکان 

 توجه/ نارسااااییاختلال در بسااایاری از موارد  های خشااام داشاااتند.جلوه

(. فقدان دانش 3کنشااای باا اختلاال در تنظیم هیجان همراه اسااات )فزون

شناختی مانند روانهای هیجانی، کودکان و نوجوانان را در معر  آسیب

 ( .13دهد )پرخاشگری و افسردگی قرار می

و هیجانی کودکان و  ،شناختی، اجتماعیهای روانجهت بهبود مؤلفه

ت شده اس های آموزش و درمانی گوناگونی به کار گرفتهنوجوانان روش

ترین راهبردهااای تنظیم هیجااان، آموزش تنظیم کااه یاکای از متااداول

له کنشای است که به وسی ،هیجانی گرا  اسات. تنظیم هیجان -شاناختی

بااه کاادام هیجااانااات دارنااد تجر .1کنااد: بر این موارد مهااار میآن فرد 

. 5، و شوندوسیله فرد احسا  میچگونه و چه زمانی آنها به . 2، شوندمی

دام شوند کوسیله دیگران مشاهده میشوند یا به روشای که آنها ابراز می

 (.11هستند )

پنج مجموعااه از فرایناادهااا )انتخاااب موقعیاات، تیییر  1773  3گرا 

ر تنظیم د و تعدیل پاسااه( که ،موقعیت، گسااترش توجه، تیییر شااناختی

توانایی تفساایر  انتخاب موقعیت  :اند را شاارح داده اسااتها دخیلهیجان

ی استفاده ، توانایتیییر موقعیت ؛یابدبافتی اسات که فرد خود را در آن می

 ؛از تفکر و توانایی حل مسااهله برای تیییر تأثیر هیجانی آن موقعیت اساات

4. Köchel, Leutgeb, & Schienle 

5. Gross 
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ننده هیجان کفعالباشاااد که ، تیییر تمرکز از موقعیتی میگساااترش توجه

نوعی که ، اشااره به بازتفسیر بافت دارد، به تیییر شاناختی؛ خاصای اسات

صااورت شاادید یا ضیرمنطقی یا نامناسااب احسااا   تجربه آن موقعیت به

 برای جدا کردنکه ، به راهبردهایی اشاره دارد تعدیل پاسه ؛ وشاودنمی

هار فرایند . چلازم هسااتند ،شااودهیجانی که در آن موقعیت احسااا  می

نوان تمرکز عو فرایند پنجم به ایند عنوان تمرکز پیشاا توانند بهینخسات م

 (.11شوند )به نقل از پاسه در نظر گرفته 

ای از دساااتههر مرحلاه از مادل فرایناد تنظیم هیجان گرا  شاااامل 

ه در است ک نایافتهای از راهبردهای سازشدستهو  یافتهزشراهبردهای سا

دی کاه دارای مشاااکلاات هیجاانی هساااتناد از راهبردهای این میاان افرا

 ،5، ساارزنش دیگران2، ساارزنش خود1نشااخوار فکریمانند  نایافتهسااازش

 کنند. بنابراین لازمه مداخله در مشکلاتبیشتر استفاده می ،4ساازیفاجعهو

و آموزش راهبردهای نایافته سازشاصالاح یا حذف راهبردهای  ،هیجانی

، توساااعه 9، ارزیابی مجدد مثبت3تمرکز مجدد مثبت مانندیاافته شسااااز

(. 12اسااات ) 7، و پذیرش3ریزی، تمرکز مجادد بر برنااماه9انادازچشااام

اند که کودکان با اختلال نارساااایی توجه/ مطاالعات مختلف نشاااان داده

کنند یمهار هیجان استفاده م نایافتهسازش کنشی بیشتر از راهبردهایفزون

یافته برای مهار هیجان دچار نارسایی دهای سازشکارگیری راهبرو در به

 (.15هستند )

دهند، راهبردهای تنظیم شاااناختی هیجان به افراد مطالعات نشاااان می

(. 14های منفی را تنظیم کنند )ها و هیجانکنند تا برانگیختگیکمک می

 یافته تنظیم شااناختی هیجانگیری مطلوب از راهبرد سااازشهمچنین بهره

و افزایش احساسات  ،ابی مجدد، باعث کاهش احساسات منفیمانند ارزی

تواننااد هم هااا میهیجاان (.13شاااود ) یااافتااه میمثبات و رفتااار ساااازش

هم  ؛دهی توجه باشااانددهنده توجه و هم مانعی برای ساااازمانساااازماان

 باعث ایجاد روابطو هم  توانند حل مساهله را تسهیل و هم مختل کنندمی

این تعاملات دوسویه ضرورت کمک به کودکان و هم تخریب آن شوند. 

مهار  دانیم کهکند. میبرای یادگیری تنظیم هیجاناتشاااان را تشااادید می

وجه، حل مشکل و روابط سالم، برای موفقیت تحصیلی و رضایت فردی ت

                                                           
1. Rumination 

2. self-blame 

3. Other-blame 

4. Catastrophic 

5. Positive refocusing 

تواند یاست و م ضروریحیاتی هستند. تنظیم هیجان برای عملکرد مثبت 

 (.11را بهبود بخشد ) فرد عملکرد

آموزان بااا انااد مهااار مطلوب هیجااان در دانشمطاالعااات نشاااان داده

 و نمره ،د بودن، رفتار مناساااب کلاسااایعملکرد خوب تحصااایلی، مول ا

(. رقیه مهربان و شااعله لیوارجانی 15خواندن و ریاضای رابطه مثبت دارد )

( در پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر 19)

آوری، پرخاشاااگری واکنشااای و هوش هیجانی در ابفنون گرا  بر تا

آموزان نشان دادند آموزش تنظیم هیجان بر اسا  مدل گرا  یک دانش

(، 19) روش مؤثر در کاهش پرخاشااگری اساات. پژوهش فریده احمدی

در بررسااای تااأثیر آموزش تنظیم هیجاان مبتنی بر مادل فراینااد گرا  بر 

 آموزان در آستانه تشخیصمهارت تنظیم هیجان و مهارت اجتماعی دانش

کنشاای نشااان داد که آموزش مهارت تنظیم نارسااایی توجه/ فزون اختلال

هیجان مبتنی بر مدل فرایند گرا  سااابب بهبودی مهارت تنظیم هیجان و 

    های مختلفآموزان شااد. بر اسااا  نتایج پژوهشمهارت اجتماعی دانش

آموزش تنظیم  توان اظهااار داشاااات کااه( می29، 25، 22، 17، 13، 13)

شااناختی مانند خشاام، کاهش های روانشااناختی هیجان در بهبود مؤلفه

 و مهار هیجانی یک ،گری، کاهش پرخاشگری، پردازش هیجانیتکانش

(، 23(، هسی و چن )19روش تأثیرگذار مؤثر است. مهربان و لیوارجانی )

دی (، موحدی،خالقی پور، وهابی همابا21میلز، تامپساون، استنلی، کنت )

اند که تنظیم ( نیز نشاااان داده23سااااز، سااازنتاگوتای، و هافمن ) و (،24)

تواند نقش مهمی در کاهش پرخاشااگری واکنشاای و شااناختی هیجان می

ملاحظه ناشی های قابل با توجه به آسیب تنظیم هیجان به دنبال داشته باشد

 کنشاای وشاام در کودکان با اختلال نارسااایی توجه/ فزونمهار خاز عدم 

ضاارورت شااناسااایی راهبردها و مداخله مؤثر در  و فقدان مطالعات کافی

این حوزه، پژوهش حاضار با هدف بررسای تأثیر آموزش تنظیم شناختی 

شاای کنهیجان بر کاهش خشاام کودکان با اختلال نارسااایی توجه/ فزون

 انجام شد.

 

6. Positive reappraisal 

7. Putting in to perspective 

8. Refocus on planning 

9. Acceptance 



 و همکاران مرجان کاشانی                                                             کنشیتوجه/ فزون با اختلال نارسایی های خشم کودکانتأثیر آموزش تنظیم شناختی بر نشانه 

513 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

9
، شماره 
5

، پاییز  
1577

 

 

 روش
طرح پژوهش حاااضااار  :کننردگرانالف( طرح پژوهش و شرررکر 

است. جامعه آماری  گواهآزمون با گروه آزمون و پسآزمایشی، پیشنیمه

ساله مقطع ابتدایی شهر تهران در  12آموزان پسر این پژوهش شامل دانش

از جامعه آموز دانش 43اساات. نمونه پژوهش  73 – 79سااال تحصاایلی 

که با استفاده از مقیا  سنجش والد کانرز کودکان و آماری مذکور بود 

ورت ص و به شده ها انتخابخشم اسپیلبرگر ، آزمودنی – آزمون صافت

گیری روش نمونهگواه جایدهی شااادند. تصاااادفی در گروه آزمایش و 

ای بود که در مرحله ای چندمرحلهخوشهبرای انتخاب افراد مورد مطالعه، 

 1منطقه و در مرحله دوم از هر منطقه  4ز منااطک شاااهر تهران نخسااات ا

ان، پیشنهاد متخصصفی انتخاب شدند. بر اسا  صاورت تصاد مدرساه به

نفر در  13آزمایشااای برای مطالعات آزمایشااای و نیمه حجم نمونهتعداد 

نفر برای  23با در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه، تعداد گروه اساات که 

در نظر گرفتااه در این مطااالعااه نفر برای گروه گواه  23گروه آزماایش و 

بود و در پایه  7/12و حداکثر 9/11 کنندگانحداقل ساان شاارکتشااد. 

 سن. معیارهای ورود به پژوهش شااامل شاشام مشایول به تحصایل بودند

نارسایی توجه/  اختلال تشاخیص ،، جنسایت مذکرساال 12ای شاناسانامه

مصاارف  عدم ،کودک شاانا پزشااک و روانکنشاای توسااط روانفزون

ناشااانوایی، انواع مانند (باه اختلال جسااامانی و روانی ، و عادم ابتلاا دارو

های حسااای و حرکتی، بیماری دیابت، ساااایر اختلالات روانی مانند نقص

افساردگی، اضطراب و ضیره ( بود. معیار خرو  از پژوهش ضیبت بیش از 

 آموزان گروه آزمایش بود.جلسه( برای دانش 12جلسه از ) 2

 ب( ابزار

 : مقیااا 1فرم والاادین مقیااا  مشاااکلااات رفتاااری کودکااان کااانرز .1

برای ارزیابی تأثیر داروهای محرک  1793بنادی کاانرز در ساااال درجاه

کنشااای و جهت تمیز آنان از روی کودکاان باا ناارساااایی توجاه/ فزون

ویت، گفرم کوتاه این مقیا  توسااط ساااخته شااد.  فاقد اختلالکودکان 

گویه است و  43تهیه شد. این پرسشنامه شامل  1793در  2کانرز و اولریچ

تنی، اختلال نارساااایی توجه/ ، اختلال روان5رفتار هنجاری عامل اختلال 3

                                                           
1. Conner's parents rating of chilhood behavior problems 1969 

2. Goyett, Conners, Ulrich 

3. Conduct disorder  

4. El-hassan Al-awad &Sonuga Barek 

5. Inventory Spielberger’s state-trait anger expression inventory-2 

گیری و مشکلات یادگیری را اندازه ،کنشی و تکانشگری، اضطرابفزون

=  1= هرگز،  3ای لیکرت )کند. ساؤالات بر اسا  مقیا  چهارگزینهمی

 43حاصل از امتیازات  شوند.بندی می= بیشتر( درجه 5= اضلب،  2گاهی، 

 144و حداکثر  3شااود و حداقل امتیاز ممکن دیگر جمع میعبارت با یک

 (.23است )

روایی و پایایی این مقیا  در مطالعات متنوع در کشااورهای مختلف 

( همبستگی درونی را بین 1793ده است. گویت، کانرز و اولریچ )أیید شت

آزمایی را ( پایایی باز2332) 4، الحسن الاواد و سونگا بارک39/3و  41/3

 32/3های مختلف را از زیر مقیا و همسانی درونی بین زیر 35/3معادل 

وکانرز و  ،کنشی() نارسایی توجه/ فزون 33/3مقیا  اضاطراب( تا ) زیر

اند. هنجاریابی و تعیین گزارش کرده 73/3این مقیا  را  اعتبارهمکااران 

والدین  هبندی پرسشنامه کانرز فرم کوتاه ویژروایی و پایایی مقیا  درجه

توسط شهائیان، شهیم، بشاش و یوسفی انجام شد و ضریب  1539در سال 

برای مقیا  مشاااکلات  41/3برای نمره کال،  33/3آزماایی پاایاایی بااز

گزارش کردند.  رفتار هنجاری برای مقیا  مشاااکلات 99/3اجتمااعی و 

 39/3و از  95/3همچنین ضااارایب آلفای کرونبار برای نمره کل، معادل 

خجالتی(  –مقیا  اضطراب )زیر 39/3مقیا  مشکلات اجتماعی( تا )زیر

 (.23) گزارش شدها مقیا برای زیر

در  این پرسشنامه :3اسپیلبرگر 2حالت  –ابراز خشام صفت پرساشانامه  .2

لواسانی، فرد، ضلامعلی و خدایاریشد  توسط اسپیلبرگر ساخته 1777سال 

آن را استانداردسازی کردند. این  1537زردخانه و لیافت در سال اکبری 

، گویه 13بخش است. بخش نخست دارای  5و  گویه 39پرسشنامه شامل 

اسااات. تمام  گویه 52و بخش ساااوم دارای  گویه، 13بخش دوم دارای 

بندی بخشاای درجهچهارابزار با اسااتفاده از یک مقیا  لیکرت  هایگویه

یکی از چهار حالت  بزار با استفاده ازنخسات ابخش  هایگویهشاود. می

خش ب هایگویه و شااودبندی میو بساایار زیاد درجه ،اصاالاً، کمی، نساابتاً

و  ،دوم و سوم با استفاده از یکی از چهار حالت تقریباً هرگز، گاهی، ضالباً

، صفت 9مقیا  حالت خشم 9شود. این ابزار بندی میتقریباً همیشه درجه

مهار ، و  7طرف درون، بیان خشم به  3طرف بیرون، بیان خشام به 9خشام

6. State anger 

7. Trait anger 

8. Anger expression-out 

9. Anger expression-in 



 و همکاران مرجان کاشانی                                                             کنشیتوجه/ فزون با اختلال نارسایی های خشم کودکانتأثیر آموزش تنظیم شناختی بر نشانه 

517 

ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

ره 
دو

9
ره 
ما
 ش
،

5 ،
یز 
پای
 

15
77

 

 

گیری را اندازه  2طرف درونخشااام به مهار ، و   1طرف بیرون خشااام باه

مهارگری کند. برای محاسااابه میزان کلی بیان خشااام مجموع نمرات می

شود بیرونی و درونی از مجموع نمرات بیان درونی و بیرونی خشم کم می

ود. نمره فرد در این شاااخص در شااجمع می 43مانده با نمره ثابت و باقی

 اسااتدهنده بیان خشاام گیرد و نمره بالا نشااانقرار می 79تا  3 ای ازدامنه

(27. ) 

ایج شااده است. نتتأیید  در مطالعات مختلفاین ابزار روایی و پایایی 

فرد و همکاران نشانگر حمایت از روایی و اعتبار نسخه پژوهش خدایاری

های ها و زیرمقیا یج نشان داد هر یک از بخشایرانی این سیاهه است. نتا

 39/3(، ضریب تنصیف )75/3تا  93/3این سیاهه، دارای همسانی درونی )

اسپیلبرگر در  .(27( اساات )75/3تا  92/3آزمایی )( و ضاریب باز37/3تا 

ار مه های بیان خشم وضریب اعتبار برای مقیا  1779و  1777سال های 

اورکی  ،32/3طور متوسط برابر با م را به خشام و شااخص کلی بیان خش

( 1572و اعظمی ) ،درصد 33تا  93را بین این ابزار ( ضرایب اعتبار 1573)

 33/3مقیا  را با اسااتفاده از ضااریب آلفای کرونبار  اینهمسااان درونی 

در این پژوهش از قسمت دوم این سیاهه  (.17اند )به نقل از کردهگزارش 

ای سنجش خشم صفت است، استفاده شده است و بر گویه 13که دارای 

خشم متوسط، نمرات  23تا  13کمترین خشم، نمرات بین  13کسب نمره 

، بسیار خشمگین را نشان 43تا  53و کساب نمره  ،خشام بالا 53تا  23بین 

 دهد.می

برای مداخله از پروتکل آموزش تنظیم هیجان  ای:ج( برنرامره مداخله

مبتنی بر مدل فرایند گرا  که یک شایوه پیشنهادی برای آموزش تنظیم 

شده و  استفاده شد. این پروتکل توسط جیمز گرا  ساخته ،هیجان است

شود. برای آموزش چگونگی مدیریت و تنظیم هیجانات افراد استفاده می

مرحله انتخاب موقعیت،  پنج املشااا گرا  هیجان تنظیم فرایند مدل

 است. هر و تعدیل پاسه ،اصلاح موقعیت، گسترش توجه، تیییر شناختی

 است.  نایافتهیافته و ساازشای از راهبردهای ساازشدامنه شاامل مرحله

 مانندنایافته سااازش راهبردهای از بیشااتر هیجانی، مشااکلات دچار افراد

و سااارزنش دیگران  ،ساااازیاجتناب، فاجعه نگرانی، فکری، نشاااخوار

حذف  یا اصاالاح هیجانی مشااکلات در مداخله کنند . لازمهاسااتفاده می

 (17) .است یافتهسازش راهبردهای آموزش و نایافتهسازش راهبردهای

ای دقیقه 43جلسه آموزشی  12در  آموزش پروتکل تنظیم هیجانی گرا 

جلسه در طی یک ماه و  2ای صاورت گروهی و پرسش و پاسه، هفته به

اجرا شد. در هر جلسه پس از آموزش مطالب تعیین پژوهشگر نیم توسط 

آموزان داده شد تا های مربوط به همان جلسه به     دانشبرگشاده، کار

برای جلسااه بعد تکمیل کنند و در صااورت نیاز رفع اشااکال انجام شااد. 

ل در تفصاایوای جلسااات آموزش تنظیم شااناختی هیجان به برنامه و محت

شاااده اسااات. اولین جلساااه با والدین جهت معارفه و گزارش  1جدول 

همچنین بیان هدف آموزش تنظیم شاناختی هیجان تشااکیل شد. جلسات 

، گواهدر گروه  صاااورت پیوساااته انجام شاااد. آموزان بهبعدی با دانش

آموزش ، بساااته مساااائل اخلاقی اما جهت رعایتانجام نشاااد،  ایمداخله

تنظیم شاااناختی هیجان بعد از اتمام آموزش گروه آزمایشااای، در اختیار 

 گروه مقایسه نیز قرار داده شد.

 
 آموزش تنظیم شناختی هیجانی گراسجلسات : 1جدول 

 تکلیف آموزش هدف جلسه

 یکم

 آشنایی با مراحل و

قواعد شرکت در 

 جلسات

صورت مختصر در اهداف شرکت در جلسات آموزشی صحبت شد و به  دربارهدر ابتدا 

هایی چون اضطراب و نارسایی توجه/ های اختلالمورد مشکلات هیجانی و ارتباط آن با نشانه

کنشی توضیح داده شد؛ و اندکی درباره تعداد جلسات و مراحل مختلف مداخله فزون

ع موقصحبت شد. در آخر قواعد شرکت در جلسات همانند سر وقت حاضر شدن، اجرای به 

 تکالیف و ... بیان شد.

آموزان خواسته شد تا هفته آینده اگر به دلیل رویداد از دانش

ر یک حالت هیجانی خاصی یا تفکر در مورد یک رویداد، د

)ضم، تر ، نگرانی، تنفر، احسا  گناه و ...( قرار گرفتند، آن را 

 در یک دفتر یادداشت کرده و در جلسه بعد همراه بیاورند.

 

 دوم
آشنایی با انتخاب 

 موقعیت

ها فرم یادداشت روزانه تهیه شد. عملاً هیجانات مثبت و منفی معرفی و برای ثبت هیجان

آموزان چند هیجان اصلی را تجربه کرده و در حین آن به که دانشفرصتی فراهم شد 

 تفکیک ابعاد بدنی، ذهنی و احساسی هر هیجان بپردازند.

هفته پیش رو  یآموزان خواسته شد که در طاز دانش

شوند در فرم یادداشت روزانه هایی را که با آن روبرو میهیجان

 .ثبت کرده و برای جلسه آینده با خود بیاورند

                                                           
1. Anger control-out 2. Anger control-in 
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 سوم

ارزیابی میزان 

پذیری آسیب

هیجانی و 

های هیجانی مهارت

 آموزاندانش

ای مهیا هگونهای هیجانی، به این صورت که فلای جلسه بهتکمیل فرم خودارزیابی پاسه

آموزان در یک حالت هیجانی قرار بگیرند و بعد از تجربه آن، بلافاصله به شد که دانش

 تکمیل فرم مخصوص بپردازند.

هفته آینده، در هنگام  یآموزان خواسته شد که در طدانش از

ها، فرم یادداشت روزانه، فرم خودارزیابی رویارویی با هیجان

های هیجانی را پذیری هیجانی و فرم خودارزیابی پاسهآسیب

 نند و در جلسه بعد همراه خود بیاورند.تکمیل ک

 چهارم

ایجاد تیییر در 

های موقعیت

 انجبرانگیزاننده هی

ند هایی که نیاز به اصلاح داشتپذیری هیجانی، موقعیتبا توجه به فرم خودارزیابی آسیب

بخش و های لذتآموزان فهرستی از فعالیتبندی شدند و دانششناسایی و اولویت

شان های برانگیزاننده هیجان برایکننده را تهیه کردند که در هنگام رویارویی با موقعیتآرام

های مورد نیاز مانند تنفس شکمی، خودگویی مثبت و است. همچنین مهارتدهنده تسکین

 آرامش عللانی نیز آموزش داده شد.

ی هاهفته آینده، همانند هفتهی آموزان خواسته شد در طاز دانش

ن در نند و علاوه بر آتکمیل کگذشته سه فرم یادداشت روزانه را 

ک ش، بر طببخهای لذتفرم جدیدی به نام فرم ثبت فعالیت

ی کرده بودند به اصلاح موقعیت هیجان فهرستی که در جلسه تهیه

 آزاردهنده بپردازند.

 پنجم
های آموزش مهارت

 تیییر توجه

د های جدیآموزان در به کار بردن مهارتتکالیف جلسه قبل مرور شدند و مشکلات دانش

 رفع شد.

 یم هیجان توضیح داده شد.پرتی و نقش آنها در تنظاندکی درباره راهبردهای حوا 

صورت عملی در جلسه تجربه کنند؛ و راهبردهای شرایطی فراهم شد تا هیجان منفی را به 

پرتی شامل تفکر درباره چیزهای ناهمخوان، نقاشی کردن تصویری متلاد با متفاوت حوا 

 نند.کشده یا گوش دادن به یک قطعه آموزشی برای تنظیم هیجان استفاده هیجان تجربه 

های آموزان خواسته شد که هنگام رویارویی با هیجاناز دانش

پرتی همانند گوش کننده از راهبردهای متفاوت حوا ناراحت

دادن به یک موسیقی شاد، نقاشی کردن یک منظره دلخواه یا 

عی علاوه در سطح تفکر س حل کردن یک پازل استفاده کنند. به

ال کنند، هیجان برانگیخته را فع ارتباط باکنند افکار مثبت یا بی

ه شده در جلسسپس نتایج کار خود را در فرمی مانند فرم ارائه 

 بعد همراه بیاورند.

 ششم
های آموزش مهارت

 مربوط به تمرکز

آموزان در به کار بردن آنها رفع شد. اندکی تکالیف جلسه گذشته بررسی و موانع دانش

در تنظیم هیجان توضیح داده شد.شرایطی فراهم شد درباره راهبردهای تمرکز و نقش آنها 

آموزان هیجان منفی را در جلسه تجربه کرده و از راهبردهای متفاوت تمرکز شامل که دانش

نها و تمرکز کردن بر علت، معنا و پیامدهای ها بدون قلاوت کردن آتوجه آگاهانه به هیجان

 ها استفاده کنند.نظیم آن هیجانهای برانگیزاننده آنها برای تها و موقعیتهیجان

هفته آینده هنگام  یآموزان خواسته شد که در طاز دانش

 های منفی از دو شیوه استفاده کنند:رویارویی با هیجان

 ها وبخش و توجه آگاهانه به هیجانانجام یک فعالیت لذت. 1

 احساسات خوشایند برآمده از آنها.

منفی با جواب دادن به تمرکز بر معنا و پیامدهای هیجان . 2

احساسات شما چه معنایی ممکن است داشته باشد  مانندسؤالاتی 

پس س« و پیامدهای احتمالی شیوه بیان احساسات شما چیست؟

 نتایج کار خود را در فرمی مانند جلسه پیش ارائه دهند.

 هفتم
 هایتیییر ارزیابی

 شناختی

های هیجانی )نمودار مراحل کاهش پاسههای شناختی در افزایش و درباره نقش ارزیابی

ت عملی صورپسایند( توضیح داده شد و راهبرد ارزیابی مجدد پاسه هیجانی به  -پیشایند 

ضلطی  هایدر جلسه آموزش داده شد و سپس فهرستی از افکار برانگیزان که اضلب ارزیابی

 ارائه شد.آموزان کنند، به دانشاندازی میهای منفی را راههستند که هیجان

هفته آینده هرگاه با  یآموزان خواسته شد که در طاز دانش

های منفی مواجه شدند از راهبرد ارزیابی مجدد پاسه هیجان

 هیجانی به شکل زیر استفاده کنند:

هایی که در مورد افکار و احساسات خود را همراه با قلاوت. 1

 آنها دارید یادداشت کنید.

کنید و این احسا  گونه احسا  میاینبررسی کنید چرا . 2

 برای شما چه معنایی دارد.

 هشتم
 هایتیییر ارزیابی

 شناختی

های هیجانی توضیح داده شد و های شناختی در افزایش و کاهش پاسهدرباره نقش ارزیابی

صورت عملی در جلسه آموزش داده شد و سپس راهبرد ارزیابی مجدد پاسه هیجانی به 

ی را های منفهای ضلطی هستند که هیجانکار برانگیزان که اضلب ارزیابیفهرستی از اف

 آموزان ارائه شد.کنند، به دانشاندازی میراه

هفته آینده هنگام رویارویی  یآموزان خواسته شد در طاز دانش

های منفی از راهبردهای تیییر پیامد و در دورنما قرار با هیجان

ر خود را در جدولی همانند هفته دادن استفاده کنند و نتایج کا

 گذشته همراه بیاورند.

 نهم

تیییر پیامدهای 

رفتاری و 

 فیزیولوژی هیجان

صورت عملی آموزش داده شد. های هیجانی در جلسه به مواجهه و رویارویی با حالت

راهبردهای فرونشانی بیانی، فرونشانی تجربه هیجان و فرونشانی تفکرات مرتبط با هیجان به 

آموزان به رت عملی و از طریک ایجاد هیجان منفی در جلسه آموزش داده شد و دانشصو

 مقایسه ایراد و عدم ابراز هیجان پرداختند.

آموزان خواسته شد در طی هفته آینده هرگاه با از دانش

های دردسرساز مواجه شدند، از راهبردهای رویارویی و هیجان

در  13تا  3در مقیا  فرونشانی استفاده و اثربخشی آنها را 

 های گذشته مقایسه کنند.جدولی مانند هفته

 دهم

تیییر پیامدهای 

رفتاری و 

 فیزیولوژیکی هیجان

 آموزی شامل:مهارت

 الف( آموزش و تمرین ابراز و تخلیه هیجان.

 های محیطی.کنندهب( آموزش و تمرین برای اصلاح رفتار از طریک تیییر تقویت

شده را در های آموزش دادهخواسته شد مهارتآموزان از دانش

ه های هیجانی بابتدای جلسه را در هنگام درگیر شدن در تجربه

 کار برند و اثربخشی هر یک را ارزیابی کنند.
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 یازدهم

ارزیابی مجدد و 

ریزی برای برنامه

 هاکاربرد آموزش

 .بندی شودهیجان طبقه های برانگیزاننده هر هیجان و راهبردهای مؤثر در مورد آنموقعیت

شده و آموزش بندی ارائه آموزش عمل کردن برخلاف امیال شدید هیجانی بر طبک طبقه

 مهارت حل مسهله.

هفته آینده هنگام رویارویی  یآموزان خواسته شد در طاز دانش

صورت متلاد عمل کنند و در اجرای  ها بهبا هر یک از هیجان

 بندی ایجاد شده در جلسات استفاده کنند.این تکلیف از طبقه

 

  شده در کل جلسات مطرح شد.ای از راهبردهای ارائه خلاصه بندی جلساتجمع دوازدهم

 

نامه از دانشاااگاه آزاد اسااالامی واحد پس از دریافت معرفی: روش اجرا

از این سااازمان و پرورش تهران، مجوزهای لازم از اهواز به اداره آموزش 

 -مقیا  مشکلات رفتاری کودکان کانرز های اخذ شاد. سپس پرسشنامه

برای تمامی  اسپیلبرگر 2حالت  –فرم والدین و سایاهه ابراز خشام صفت 

آموز بر اسااا  دانش 43یه شااشاام اجرا شااد و در نهایت آموزان پادانش

 هایها و مصاحبه تشخیصی و احراز ملاکنمرات اخذ شاده از پرساشنامه

تصااادف در دو  عنوان نمونه نهایی انتخاب شاادند و به ورود و خرو  به

گر پژوهشگرفتند. گروه آزمایش توساط  جایدهی گروه آزمایش و گواه

جلسااه تحت آموزش  12هفته در  9به مدت  ،3ر یکی از مدار  منطقه د

ای آموزان گروه گواه مداخلهتنظیم شااناختی هیجان قرار گرفتند و دانش

دریافت نکردند. پس از اتمام دوره آموزشااای، گروه آزمایش و گواه در 

و  SPSS 21افزار ها با اسااتفاده از نرمآزمون شاارکت کردند و دادهپس

. جهت رعایت ملاحظات اخلاقی، دندتحلیل شآزمون تحلیل کوواریانس 

آموزان فرم پس از توضااایح هادف و نحوه انجام پژوهش، والدین دانش

و به آنها اطمینان داده شد  کردندنامه آگاهانه را تکمیل و املاا رضاایت

 خواهد ماند. باقی محرمانهشان شخصیکه اطلاعات 

 هایافته
م آزمون متییر خشاپس-آزمونمیانگین و انحراف اساتاندارد نمرات پیش

نتاایج آزمون کالموگروف اسااامیرنوف در گواه و دو گروه آزماایش و 

استفاده از تحلیل کوواریانس مستلزم وجود  گزارش شده است. 2جدول 

های پارامتریک اسااات و از آزمون کالموگروف هاای آزمونفر پیش

فاده اساات هابررساای نرمال بودن توزیع متییرها در گروه اساامیرنوف جهت

ها در متییر مورد مطالعه اسااات بیاانگر نرماال بودن توزیع دادهشاااد کاه 

(329/3=F، 33/3<P) ، و همچنین از آزمون لوین جهت بررسی همگنی

ها اساااتفاده شاااد که نتایج آن معنادار نبود و این یافته های دادهواریانس

هااا رعااایاات شاااده اسااات فر  همگنی واریااانسدهااد پیشنشاااان می

(349/3=F، 33/3<P). همگنی شایب رگرسیون،  فر در بررسای پیش

آزمون آزمون با متییر گروه در مرحله پسنتایج نشااان داد که تعامل پیش

 سات که فر  همگنی شیبا در متییر مورد نظر معنادار نبود و بدین معنا

 .(F، 33/3<P=19/3) ییرها برقرار بوده استخط رگرسیون در این مت

 
 و گواه های توصیفی نمره خشم گروه آزمایششاخص :2جدول 

 P کالموگروف اسمیرنوف انحراف استاندارد میانگین گروه وضعی  متغیر

 خشم

 آزمونپیش
 33/3 45/3 29/7 2/24 آزمایش

 51/3 71/3 93/19 4/24 گواه

 آزمونپس
 233/3 39/3 3/9 13 آزمایش

 15/3 94/3 49/3 2/23 گواه

 شده است.گزارش  5راهه استفاده شد که در جدول یکمتییری تکمنظور بررسی تأثیر آموزش تنظیم شناختی بر متییر خشم از تحلیل کوواریانس به 

 
 متغری یکراهه تحلیل کوواریانس تکنتایج آزمون  :3جدول 

 اندازه اثر F Pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 31/3 929/3 242/3 93/13 1 93/13 آزمونپیش

 45/3 319/3 35/291 35/291 1 357/291 علویت گروهی

    21/42 59 49/1317 خطا
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شاااده، بین محاساابه  Fبا توجه به ضاااریب  5بر اسااا  نتایج جدول 

 ها برحسب علویتشاده نمره صفت خشم آزمودنی های تعدیلمیانگین

آزمون تفاااوت گروهی )گروه آزمااایش و گروه گواه( در مرحلااه پس

 شده استگزارش  45/3(. اندازه اثر P≤33/3معنادار آماری وجود دارد )

های بنابراین آموزش تنظیم شااناختی هیجان بر نشااانه که مطلوب اساات،

یر معناداری تأث کنشی،/ فزونتوجهنارسایی خشام کودکان مبتلا به اختلال 

 .داشته است

 گیریبحث و نتیجه
پژوهش حاضار با هدف بررسای اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان 

انجام  کنشااینارسااایی توجه/ فزونهای خشاام کودکان با اختلال بر نشاانه

ها گزارش شد نتایج تحلیل کوواریانس طور که در بخش یافته شد. همان

خشم  کاهشاثربخشای آموزش تنظیم شاناختی هیجان بر أیید حاکی از ت

 هکنشااای بود. نتایج بکودکاان مبتلاا باه اختلاال ناارساااایی توجاه/ فزون

(، 19) های مهربان و لیوارجانیهای پژوهشآمده با بخشای از یافتهدسات

(، زرگرانی، مشهدی و 23(، ساز، سزنتاگوتای و هافمن )23هس و چن )

( همساااو بوده اسااات. مهرباان و لیوارجانی در پژوهش خود با 29طیبی )

عنوان اثربخشااای آموزش گروهی تنظیم هیجااان مبتنی بر فنون گرا  

آموزان و هوش هیجانی در دانش ،آوری، پرخاشاااگری واکنشااایبرتاب

ه آموزش تنظیم هیجان بر اسااا  مدل گرا  یک روش اند کنشااان داده

مؤثر در کاهش پرخاشگری است. هس و چن نیز در مطالعه خود با عنوان 

یجه بر پرخاشااگری به این نتمهارگری بررساای تأثیر تنظیم هیجان و خود

و مهار پرخاشاااگری مؤثر مدیریت رسااایدند که آموزش تنظیم هیجان بر 

ود، اثرات راهبردهای تنظیم هیجان . ساز و همکاران در پژوهش خاسات

دادند و نشاااان دادند که  بر تجرباه و ابراز خشااام را مورد بررسااای قرار

اثربخشاای تکنیک ارزیابی مجدد شااناختی در تعدیل تجربه و ابراز خشاام 

 د ازبیشاتر است و اعتقاد دارن ،های پذیرش و سارکوبنسابت به تکنیک

گذارد، ها مییمی بر ارزیابیکه ارزیابی مجدد شناختی تأثیر مستقآنجایی

گیری از آن، واکنش هیجانی خود را به رویدادهای توانند با بهرهافراد می

جهات بهبود عملکرد تیییر دهند. همچنین زرگرانی و همکاران آور تنش

در پژوهشاای با عنوان هدف مقایسااه تأثیر آموزش گروهی تنظیم هیجان 

ابی مجدد فرونشاااانی اختلال مبتنی بر الگوی گرا  باا راهبردهاای ارزیا

کنشاای، نشااان دادند که شااخصاایت مرزی و اختلال نارسااایی توجه/ فزون

اساااتفااده از الگوی گرا  موجب تیییرات معناداری در میانگین نمرات 

نشی کارزیابی مجدد و فرونشاانی دختران با اختلال نارساایی توجه/ فزون

قیم با تسو ضیرم مجموع نتایج مطالعات ذکر شاده به صورت مستقیم شاد.

 تواند در تبیین نتیجه بهنتایج این مطالعه همساااو و همخوان اسااات که می

 دست آمده به کار آید.

همسو نیز ( 13های پژوهش حاضار با یافته محمدی و موساوی )یافته

اسااات. این پژوهشاااگران در مطاالعاه خود دریاافتناد کودکان با اختلال 

ارای د فاقد این اختلالن کنشااای نسااابت به کودکانارساااایی توجه/ فزون

تری از ارزیابی مجدد شااناختی و بازداری هیجانی هسااتند. سااطوح پایین

 نمود و رفتار مخربکودکاان و نوجواناان مبتلاا باه اختلاال رفتااری برون

از  بیشاااتر ،کنشاااینارساااایی توجه/ فزوناختلال همچون پرخاشاااگری و 

گیری کارهنند و در بکنایافته استفاده میراهبردهای تنظیم هیجانی سازش

یافته دچار نارسایی هستند. همچنین یافته راهبردهای تنظیم هیجان ساازش

( نیز همسو است. احمدی در پژوهش 19حاضر با نتیجه پژوهش احمدی )

خود نشاااان داد آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند گرا  

آموزان با نشساااباب بهبودی مهارت تنظیم هیجان و مهارت اجتماعی دا

( 29( و بونکمپ و همکاران )7کنشی شد. گوچل )نارساایی توجه/ فزون

و در مهار  یکنشاااختلال نارسااایی توجه/ فزون بانیز معتقدند که کودکان 

ها دارای مشاکلات اسااسای هستند و از راهبردهای تنظیم پاساهبازداری 

 کنند. خشم نامناسب استفاده می

هیجانی حول تگونه اعلام کرد که توان اینها میبنابراین در تبیین یافته

و داشااتن  ،دهی رفتار و هیجانو عاطفی نابساانده، دشااواری در سااازمان

شااود که احساااسااات و عواطف فرد بر قدرت هیجانات منفی، باعث می

ی هامنطک و اساااتدلالش ضلبه داشاااته باشاااد و فرد در شااارایط و موقعیت

احساسی و عوامل محیطی و بدون توجه  مختلف تنها با در نظر گرفتن جو 

گیری کند و دست به عمل بزند. بر تصامیم ،های منطقی ممکنحلبه راه

همین اساااا  گرا  متحمال دانساااتن اساااتفااده از راهبردهای منفی و 

ناکارآمد تنظیم هیجان و عدم توانایی مناساااب تنظیم هیجان را از عوامل 

 (.12داند )ی روانی و رفتاری میهاساز خطر ابتلا به اختلالمهم و زمینه

های تنظیم هیجانی به مطالعه پژوهش حااضااار ماانند ساااایر پژوهش

لال آموزان با اختاثربخشای آموزش تنظیم شاناختی هیجان بر خشم دانش
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کنشاای پرداخت. این بررساای نیز اثر معنادار خاص نارسااایی توجه/ فزون

ن ی اییاژوهش گوکرده اسااات و یافته این پأیید این روش درماانی را تا

های خشااام واقعیات اسااات کاه آموزش تنظیم هیجان گرا  بر نشاااانه

ه و کنشی تأثیر مطلوبی داشتآموزان با اختلال نارساایی توجه/ فزوندانش

آموزان شاااده اسااات. در تبیین احتمالی این موجب کاهش آن در دانش

ن و اکه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجتوان گفت از آنجایی یافته می

هااا بااا توان گفاات هیجاانپس می ،اختلاالاات هیجاانی رابطااه وجود دارد

های هر فرد است اند و این چگونگی شناختهای ما پیوند خوردهشناخت

هاا و در نتیجاه، شااادت و نوع هیجان وی اثر کاه بر میزان تاأثیر محرک

لًا در و رفتار کام ،که شناخت، احسا گذارد. بدین ترتیب از آنجاییمی

واقب توجه و عمهار عامل با یکدیگر هساااتند، تنظیم شاااناختی هیجان با ت

 (.24شود )شناختی هیجان موجب تنظیم هیجان و رفتار می

وجود برخی متییرهاای کنترل نشاااده در این مطالعه مانند وضاااعیت 

هاا، تعاداد فرزنادان، ترتیاب تولد، موقعیت اجتماعی اقتصاااادی خاانواده

ی هاگیری تصادفی، از محدودیتروش نمونهاز  اساتفادهو عدم  ،والدین

پذیری شااود تا برای افزایش تعمیمبنابراین پیشاانهاد می ؛این پژوهش بود

هااای متفاااوت و نتااایج، این پژوهش در سااااایر جوامع دارای فرهناا 

کنترل عوامل با اجتماعی مختلف،  -های با وضاااعیت اقتصاااادیخانواده

 گیریاساااتفاده از روش نمونهو در صاااورت امکان با  ،مزاحم تأثیرگذار

ی شود که طتصاادفی، اجرا شاود. همچنین در سطح پژوهشی پیشنهاد می

هاای آتی، کاارایی تنظیم شااانااختی هیجاان در کودکان دارای پژوهش

لال اختو  های یادگیری،هاای بالینی مانند افساااردگی، ناتواناییآسااایاب

اختی شااای تنظیم شااانبا توجه به اثربخ انجام شاااود.نیز ای نافرمانی مقابله

های خشاام در کودکان با اختلال نارسااایی توجه/ هیجان بر کاهش نشااانه

ها ود تمرینشبسته پیشنهاد می کاربهکنشی در این مطالعه، در سطح فزون

وزش این اختلال آم باآموزان های تنظیم شناختی هیجان به دانشو فعالیت

ایندهای هیجانی این داده شاااود و این برنااماه در مدار  جهت بهبود فر

آموزان )شاااامال پنج مرحلاه انتخااب موقعیات، اصااالاح موقعیت، دانش

 و تعدیل پاسه ( اجرا شود. ،گسترش توجه، تیییر شناختی

 ملاحظات اخلاقی

رجان نامه دکترای ماین پژوهش برگرفته از پایان پیروی از اصول اخلاق پژوهش:

شناسی با گرایش عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز رشته روان یکاشانی دانشجو

بر روی افراد نمونه از ساااوی دانشاااگاه آزاد نیز اسااات. مجوز اجرای آن  53313با کد 

همچنین سااایر . صااادر شااد 3/13/73به تاریه   35372اساالامی واحد اهواز با شااماره 

و محرمانه ماندن  ملاحظات اخلاقی مانند رضاااایت افراد نمونه و رعایت اصااال رازداری

 اطلاعات شخصی افراد نمونه در این مطالعه کاملاً رعایت شده است.

 این مطالعه به طور مستقل و بدون حامی مالی انجام شد. حامی مالی:

نویساانده نخساات این مقاله خانم مرجان کاشااانی به  نقش هریک از نویسررندگان:

به عنوان نوینسااده سااگری پرویز عآقای نویساانده دوم ، جری اصاالی این طرحعنوان م

ه عنوان بویسنده سوم آقای فریبرز درتا  نخسات این رسااله، ناساتاد راهنمای مساهول و 

احتشام  پروین ، و نویسندگان چهارم و پنجم به ترتیب خانماستاد راهنمای دوم پایان نامه

 به عنوان استادان مشاور در این پروژه نقش داشتند. زهرا افتخار و خانم زاده

 ته است.گونه تلاد منافع نداش نتایج این پژوهش برای نویسندگان، هیچ د منافع:تضا

افراد  تمامیبدین ترتیب از اسااتادان راهنما و مشاااور این رساااله و  تشررکر و قدردانی:

 شود. تشکر و قدردانی می داشتند، نمونه که در اجرای این پژوهش مشارکت
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