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        ینیبشو خو ،مسئلهحلپرخاشگری، اجتماعی بر  -هیجانیآموزش شایستگی  تأثیر

 پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین با آموزاندانش
 

 3، رضا سلطانی شال2، منصور حکیم جوادی1*زهرا احمدپورترکی

 شناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن، رشت، ایرانکارشناسی ارشد روانی دانشجو. 7

 گیالن، رشت، ایراندانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه  شناسی،دانشیار گروه روان .2

 رانیرشت، ا الن،یدانشگاه گ ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب شناسی،استادیار گروه روان .9

 09/72/39تاریخ پذیرش:  22/01/39تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 - در تحول هیجانی شناختی، رفتاری، و اجتماعی ای از عناصتر هیجانی،نتایج مطالعات حاکی از آن استت که مجموعهزمینه و هدف: 

 ی براجتماع - هیجانیشتتتایستتتتگی آموزش تأثیر بررستتتی ،حاضتتتر پژوهشاز انجام  هدف کنند. بدین ترتیباجتماعی نقش ایفا می

 .بود اقتصادی پایینپایگاه اجتماعی مربوط بهآموزان ی دانشبینو خوش، اجتماعی مسئلهحل پرخاشگری،

آموزان دختر دانششامل تمامی  یآمار جامعه .استت گواه گروهبا آزمونپس -آزمون شیپ از نوع یشتیآزمانیمهپژوهش  روش روش:

 یتصادف یریگنمونه قیاز طرنفر  90 از بین آنها کهبود  7935ل اسشهرستان بابل در  نییپا یاقتصادیاجتماع گاهیپا بامقطع اول متوستطه 

آوری برای جمعنفر(.  75شتتتدند  هر گروه جایدهی  گواهو  شیگروه آزمادو در انتخاب و برخوردار کممناطق از مدارس  ایخوشتتته

گیری ( و آزمون جهت2002، دی زوریال و همکارانمستتئله اجتماعی  (، حل7332های پرخاشتتگری باس و پری  رستتشتتنامهها از پداده

ه برا  یاجتماع یجانیه یستگیبرنامه آموزش شا ش،یگروه آزماشد.  ستفاده( ا7331شتی یر و کارور، بینی  زندگی برای ستنجش خوش

 را دریافت نکردند. یاگونه مداخله چیهولی گروه گواه  دریافت کردند یاقهیدق 30جلسه  3 مدت

و  ،اجتماعی ئلهمستحل پرخاشتتگری، نمره بین که داد نشتتان چندمتغیره و متغیرهتک کوواریانس تحلیل آزمون از حاصتل نتایجها: یافته

 (.P<05/0  دارد وجود معناداری تفاوت آزمونپسمرحله  در و گواه آزمایش گروه آموزاندانش در بینیخوش

موزان درباره آبا افزایش توانایی دانش هیجانی شتتایستتتگی اجتماعیبر استتاس نتایج حاصتتل از پژوهش حاضتتر، آموزش  یری:گنتیجه

 پرخاشگرانه و افزایش حل مسئله شده است.هیجان، باعث کاهش رفتارهای  و تنظیم شناسایی، بیان

 ینیخوش ب ی،پرخاشگر، حل مسئله ی،اجتماع -یجانیه یستگیشا :ها دواژهیکل
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 مقدمه
نشتینی در شتترایج اجتماعی اقتصادی، طول رشتد فقر و حاشتیه

کنتد و موجتب کتاهش ستتتالمت متدت زنتدگی را کوتتاه می

(. اخیراً شواهد نشان داده است که 7شتود  جستمی و روانی می

نوجوانان دارای پایگاه اجتماعی اقتصتتادی تفاوت در ستتالمت 

 .(2مد در حال افزایش استتتت  آمتفتاوت بته دلیتل نابرابری در

ان نشان داده است که بر روی کودکان و جوان هاپژوهشستایر 

 خودارزیابی ضتتعیس سالمتای با مد ملی و منطقهنابرابری درآ

( و بدرفتاری 5(، حمالت فیزیکی  1قلدری در مدرستتته  (، 9 

 ستتت. در یک مطالعه طولی در آمریکا( در ارتباط ا9کودکی  

( بروز متفاوتی از رفتارهای اضتتطراب/افستتردگی، شتتکایت 1 

جستتتمانی، مشتتتکالت فکری، رفتارهای بزهکارانه و رفتارهای 

 اجتماعی اقتصتتتادی هایپتایگاه افراد بتا پرختاشتتتگرانته را در

( 2گزارش کردنتتد. طبق نظریتته محرومیتتت نستتتبی  مختلس، 

پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین که وابسته به تفکر شخص است 

ه شود. پایگاه اجتماعی اقتصادی بباعث افزایش پرخاشگری می

قیقات تحو بر اساس  طور منفی با پرخاشتگری در ارتباط است

 هجامع طبقه پایینمربوط (، افراد دارای 3کروس و همکارانش  

های د. طبق مدلدهنتری میپاستتتخ پرخاشتتتگرانه هابته تهدید

ر د نارساییپردازش اطالعات شتناختی اجتماعی پرخاشگری ، 

پردازش اطالعتتات شتتتنتتاختی اجتمتتاعی توانتتایی کودکتتان و 

نوجوانتان پرخاشتتتگر را در مقابله موثر با مشتتتکالت اجتماعی 

 دهد.روزانه کاهش می

وستتتیعی از  دامنتتهبتتا موقعیتتت اجتمتتاعی در مواجتته افراد 

اطالعات را به عنوان پایه و استتتاس حل مستتتئله اجتماعی تولید 

ی چندگانه با به کار هاو این اطالعات را از طریق گام کننتدمی

د. فرد کننهای شناختی اجتماعی ویژه پردازش میبردن فعالیت

توانتتد بتتا این اطالعتتات بتته طور موثر و بتتا حتتداقتتل تالش می

تواند رفتار متناستتتب با موقعیت را شتتتنتاختی، مقابله کند و می

های شتتتناختی اجتماعی . نارستتتایی در این فعالیتایجتاد کنتد

ایجتاد کنتد که احتمال به کار خطتا ممکن استتتت در پردازش 

بردن راهبردهتای نامناستتتب حل مستتتئله اجتماعی و رفتارهای 

 (.70پرخاشگرانه را افزایش می دهد  

عریس هدایتی تدفرایند شناختی خویک  عنوانبهحل مسئله 

ی یهاحلکند تا راهآن شتتخص تالش می لهیوستتبهشتتود که می

(. یکی از 77برای مستتتاول و مشتتتکالت خاک کشتتتس کند  

 شتتترکت یافتهستتتازشفرایندهای شتتتناختی که در حل مستتتئله 

ودن قابل حل باعتقاد به  عنوانبهکه  استتتت بینیکند خوشمی

یافتند که در( 72  لوریتو (. اسپینوال 72 شود مساول تعریس می

تری مانند ای فعتالمقتابلته یهتاحتلراهبین آموزان خوشدانش

قوی با  بینی رابطه(. هیجان مثبت خوش71ند  دار حتل مستتتئله

مسئله و  حلهای مقابله مثبت، بهبود بهزیستی روانی مانند روش

بینی را اعتقاد به اینکه وشخ (. ستتتلیگمن75دارد   یآورتتاب

به عوامل  را هاآن توانیمخوبی رخ خواهد داد که  هایاتفتا 

بدی رخ خواهد داد که  هایثتابتت و کلی نستتتبت داد و اتفا 

 .داندو موقت نستتتبت داد می یجزورا به عوامل  هاآن توانیم

مثبت با حل مستتتئله و  طوربهنشتتتان دادنتد کته امید  هتاحقیقت

(. حل مستتتئله، مقابله و 75راهبردهتای مقتابلته مرتبج استتتت  

مفاهیم مرتبطی هستند که اثرات متقابلی بر هم دارند  ینیبخوش

دریتتافتنتتد کتته جوانتتان بتتا ( 71  چتتانتته و همکتتارانش(. 79 

نستتتبتت به افراد با  ،حتل مستتتئلته و امیتدواری بتاا ینیبخوش

 دارند. همچنین درتفکر خودکشتتتی کمتری  ،پایینامیتدواری 

( ارتباط 71چانه و همکاران  تحقیق مشتتتابه دیگری توستتتج 

وم عال ینیبشیپبتتا توجتته بتته  یدواریتتامو  ینیبخوشمعنتتادار 

 افسردگی یافت شد.

و عالوم  ینیبخوشاجتمتتاعی بر  نیشتتتتایستتتتگی هیجتتا

ستتاخت هیجان مثبت نقش  -افستتردگی بر استتاس مدل توستتعه

زانه خ ،مثبت هاین(. فردریکسون اشاره کرد که هیجا72  دارد

بنابراین، این مزایا و یا  ؛دهدیمدانش و عمل افراد را گستتترش 

موجب کاردانی فردی  تواندیمگستترش خزانه اندیشته و عمل 

 یورآتابو اجتماعی پایدار هر فرد شود تا در مواجه با سختی 

 مانند شتتناختی یهامهارت اندداده نشتتان مطالعات(. 73کند  

(. 20است   هیجانی شتایستتگی معادل مستئله حل و تکانه مهار
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 مهارت افزایش موجب هیجانی شایستگی یهامهارت آموزش

 سئلهم حل و هیجانی شایستگی .شودیم اجتماعی مسئله حل در

 ؤلفهم دو از هستند که مثبت یشناختروان ستاختار دو اجتماعی

 رایب یاو شتتالوده اندشتتده ترکیب رفتاری -وشتتناختی هیجان

 یبهزیستتت و خودشتتکوفایی برای که آورندیم وجود به افراد

 .(27 کنند  تالش

اط ارتبی برقرار ( شایستگی در 7339سو، اندریوا   از دیگر

شتتناختی در مورد خود و دیگران، ای از دانش روانرا مجموعه

های هتای ارتبتاطی و راهبردهتای رفتتاری در موقعیتتمهتارت

ج در رواب مؤثرداند که به فرد اجازه ایجاد ارتباط اجتمتاعی می

(. مفهوم شتتایستگی هیجانی اجتماعی 22دهد  بین فردی را می

های هیجان تشتتخیص و شتتناستتایی   خودآگاهی یهامؤلفهاز 

 تشتتتخیص و درک  تتوانتتایی هتمتتدلتی (؛ختود و دیتگتران

 تیح فعالیت شروع و حفظ یک انگیزه دیگران، و هایاحساس

 مهار  یمیخودتنظ؛ (تجربه شکست باشد با و همراه سخت اگر

ی هامهارتو ؛ (ها و هیجاناتنستتتبتت به تکانه بتاا آگتاهتانته

رکت ستتالم، شتت ارتباط حفظ و تشتتکیل توانایی مانند  اجتماعی

شده  تشکیل (تعامل مناستب با افراد اجتماعی، و هایفعالیت در

 .(29  است

برای تقویتتت  دوم اثربخشتتتی برنتتامتته گتتام پژوهشتتتگران

 .شتایستتگی هیجانی اجتماعی بر پرخاشتگری را بررسی کردند

 هیجانی اجتماعی بر کاهش یادگیری تأثیرها نتایج پژوهش آن

به بررستتی  دیگر پژوهشتتی در (.21  پرخاشتتگری را نشتتان داد

آموزان دارای تحول شتتتایستتتتگی هیجتانی اجتماعی در دانش

 ، نتایج پژوهش افزایش تعامالته شدمشتکالت رفتاری پرداخت

 رفع انواع رفتارهایو ای، ، کاهش رفتارهای تکانهاجتماعی فرا

بررستتتی شتتتایستتتتگی هیجانی و  (.25  تهاجمی را نشتتتان داد

جوانان مضتتطرب در  نشتتان داد،اضتتطراب کودکان و نوجوانان 

آگتتاهی از هیجتتان و پتتذیرش و هیجتتان، فهم و  مؤثربتیتتان 

 و کودکان مضطرب پایینی قرار دارنددر سطح مدی خودکارآ

حمایت است  وجویجستای که همراه با راهبردهای مقابله از

                                                           
1. Internalizing 

 راهبردهای . این کودکتان همچنینکننتدبیشتتتتر استتتتفتاده می

در مطالعه . (29 دهند نشان می را کمترییافته شستاز ایمقابله

و  تستترپرستتبیآموزش شتتایستتتگی هیجانی به کودکان  دیگر

کاهش پرخاشتتگری و خشتتم در آنان شتتد بدستترپرستتت باعث 

آموزش شتتتایستتتتگی همچنین نتایج مطالعات نشتتتان داد (. 21 

رد تنظیم/کارب ،هیجتانی اجتمتاعی باعث افزایش دانش هیجانی

رفتاری مشتتتکال و کتاهش  ،هیجتان و شتتتایستتتتگی اجتمتاعی

(. 22  شتتتودمیو ستتتالمت رفتاری  ،2نمودو برون 7نموددرون

فراهم آوردن پشتتتوانه پژوهشی در مورد  منظوربهبدین تریتیب 

 یهابیآسآموزش شایستگی هیجانی اجتماعی بر کاهش  تأثیر

 ،کودکان و نوجوانانرفتاری و بهبود وضتتتعیت ستتتالمت روان 

اصلی پژوهش حاضر این است که آیا آموزش شایستگی  سؤال

 بینیو خوش ،حل مستتتئله ،هیجتانی اجتماعی بر پرخاشتتتگری

 ؤثرمیگاه اجتماعی اقتصتتتادی پایین آموزان مربوط بته پادانش

 است یا خیر؟

 روش
پژوهش حاضتتتر  :کنندگانو شرررکت طرح پژوهشالف( 

 مونآزپس-آزمونپیش با طرح آزمایشتتیکاربردی از نوع نیمه

تمامی جامعه آماری این پژوهش شتتامل  .استتت گواه گروه با

آموزان دختر مقطع اول متوستتتطتته  هفتم، هشتتتتم، نهم( دانش

نمونه آماری  .بود 7935-39 یلیتحصشتهرستتان بابل در ستال 

موزان دختر دارای پتتایگتتاه آنفر از دانش 90عبتتارت بود از 

 یگیری تصتتتادفاقتصتتتادی پایین که از طریق نمونه -اجتماعی

اقتصادی وضعیت اجتماعی   برخورداراز مدارس کم ایخوشه

ح پایین سط، ینیشهرنش هیحاشت پایین، یموزشتآت ناامکا ،پایین

و د در انتخاب و (درآمد والدینکم شغل و تحصیالت والدین،

 نیانفر(.  75شتتتدند  هر گروه  جایدهی گواهگروه آزمایش و 

 یاست که پس از افت آزمودن یتعداد افراد انگریتعداد نمونه ب

مالک تعیین حجم . استتتت لحاظ شتتتده یدر محاستتتبات آمار

نمونتته، برآوردهتتایی استتتت کتته توستتتج محققتتان برای گروه 

2. Externalizing 
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ها به این (. شتترایج ورود نمونه23ستتت  آزمایشتتی رکر شتتده ا

ستتال، رضتتایت  75تا  79، جنستتیت دختر، دامنه ستتنی پژوهش

 ادهپایین خانو پایگاه اجتماعی اقتصتتتادیکتامتل افراد نمونه، و 

  درآمد خانواده، تحصیالت پدر و مادر، شغل( بود.

 :ابزارب( 

کوتاه نسخه  :7پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی .7

 ی( ابزار77پرستتشتتنامه تجدیدنظر شتتده حل مستتئله اجتماعی  

 ستتتؤال 25و دارای  ایگزینهاز نوع لیکرت پنج یخودگزارشتتت

مقیاس هست که پنج بعد ستت. این پرسشنامه دارای پنج خردها

گیری مدل حل مستتئله اجتماعی دی زوریال و همکاران  جهت

، گیری منفی به مسئله، حل مسئله منطقیمثبت به مستئله، جهت

گیری اندازه ( راستتبک اجتنابیو احتیاط، ستتبک تکانشتتی/بی

تا  92/0آزمون مجدد برای این پرستتتشتتتنامه بین  اعتبارکند. می

 .گزارش شده است 35/0تا  93/0بین  و ضریب آلفای آن 37/0

روایی ستتتازه این پرستتتشتتتنامه نیز با استتتتفاده از تحلیل عاملی 

 هایو سازه هحل مسئل یهااسیمقاکتشافی و همبستگی با دیگر 

. در ایران مخبری، (77است  شناختی همپوش، تأیید شده روان

و را برای پنج عامل،  25/0ریب آلفای درتاج و دره کردی، ضتت

را برای پرستتشتتنامه حل مستتئله  22/0 ییبازآزما اعتبارضتتریب 

 روایی، یهالیتحل همهآوردند.  به دستاجتماعی کوتاه شتده 

 یک عنوانبه را یشده حل مسئله اجتماع دنظریتجدپرستشتنامه 

 نداکرده دییتأ اجتماعی مستتئله حلمطلوب و مناستتب  مقیاس

 90.) 

نسخه جدید پرسشنامه  :2پرستشتنامه پرخاشتگری باس و پری.2

پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت 

( مورد بتازنگری قرار گرفت. از 97بود، توستتتج بتاس و پری  

رفتاری ویژه ارزیابی رفتارهای پرخاشتتگرانه،  یهامقیاسمله ج

پرستتشتتنامه پرخاشتتگری باس و پری هستتت. این مقیاس، چهار 

گونه رفتارهای پرخاشتتگرانه  پرخاشتتگری بدنی، پرخاشتتگری 

 کند. نتایج ضتتریبارزیابی می ورزی( راکالمی، خشتتم و کینه

                                                           
1. Revised social problem solving 

2. Buss and Perry's Aggression Questionnaire 

تا  20/0هفته(  3فاصتتتله  مقیاس  باخردهآزمایی برای چهار باز

ا های این پرسشنامه با یکدیگر و بو همبستتگی زیرمقیاس 12/0

متغیر استتتت، بیانگر روایی  13/0تا  92/0 کتل مقیاس که میان

جهت ستتنجش اعتبار درونی مقیاس از  .استتتمناستب این ابزار 

ضتریب آلفای کرونباخ استتفاده شتد که نتایج نشانگر همسانی 

، پرخاشگری کالمی 22/0درونی زیر مقیاس پرخاشگری بدنی 

در ایران نیز اعتبار  بود. 20/0و خشتتتونت  ،29/0، خشتتتم 27/0

پرستشنامه از روش آلفای کرونباخ، بازآزمایی و دونیمه کردن 

به دستت آمد. روایی پرستتشتتنامه  19/0و  12/0، 23/0به ترتیب 

 لها با هم و با کنیز با محاستتتبه ضتتتریب همبستتتتگی زیرمقیاس

بخش به دست آمد و رضایت 12/0تا  91/0بین  محاسبه شد که

 (.92معنادار بود  و 

برای ارزیابی  شتتتی یر و کتارور :بینیپرستتتشتتتنتامته خوش .9

تدوین  را  9گیری زندگیبینی ستتترشتتتتی، آزمون جهتخوش

ده ظر شنسخه تجدیدن .کرده و بعدها مورد تجدیدنظر قراردادند

ه گوی 9استتتت، گویه 9 گیری زنتدگی شتتتامتلآزمون جهتت

دهنده تلقی بدبینانه نشان گویه 9بینانه و دهنده تلقی خوشنشتان

رونباخ ه از آلفای کاین پرسشنامه با استفاد اعتبارضریب هست. 

 .دهنده پایایی باای آزمون استتتمد که نشتتانبه دستتت آ 11/0

بینی و مقیتتاس خوش نبی زمتتانهمهمچنین ضتتترایتتب روایی 

 125/0و  193/0یتتابی بتته ترتیتتب و خودتستتتلج یافستتتردگ

 شد دییأتاست، بنابراین توان اجرایی این ابزار نیز  آمدهدستتبه

 و بازآزمایی روش بر اساس در ایران آمدهدستبه نتایج(. 99 

 .است ینیبخوش مقیاس باای اعتبار از حاکی کرونباخ آلفای

 و افستتردگی با ینیبخوش مقیاس بین زمانهم روایی ضتتریب

 .(91  گزارش شد 10/0 و 91/0 بیترت به یابیجخودتسل

 هیجانی شتتتایستتتتگی آموزش یبرنامه: ایبرنامه مداخلهج( 

کودکان برنامه آموزشتتی گام دوم انجمن  استتاس بر اجتماعی

پژوهشگر توسج  ایدقیقه 30 جلسه 3 تعداد به( 99و  95  سیاتل

های هنظری کردن کپارچهی بر اساسبرنامه گام دوم  .شتد تدوین

3. Life Orientation Test 
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 یتشناخو درمان  ،اجتماعی، فرآیند پردازش اطالعات یادگیری

 تیبرنتامه جهت تقو نیا (.91  استتتت شتتتدهیطراح یرفتتار

در  تیموفق یدانش آموزان برا یاجتماع یجانیه یهتامهتارت

(.92  است یمدرسه و زندگ
 

 : محتوای جلسات آموزش شایستگی هیجانی اجتماعی1جدول 

 اهداف جلسات

 های همدلی، کارگروهی، رهبری و اتحادآموزش مهارت اول  همدلی(

 حل مسئلهورزی و بازخورد سازنده و توهای جررسیدگی به شکایات، مذاکره و سازش، مهارت دوم  همدلی(

 ناظر و نگرانی همدانه ریتأثتشخیص قلدری در روابج دوستانه،  سوم  جلوگیری از قلدری(

 های همدلیها و آموزش مهارتای و تعصبتشخیص برچسب زدن، تصورات کلیشه چهارم  جلوگیری از قلدری(

 روزانه، ارزیابی خطر و اجتناب ایمن از قلدری تشخیص قلدری در روابج پنجم  جلوگیری از قلدری(

 هیجانات بر مغز و بدن، راهبرهای خونسرد بودن و کاهش خشم ریتأثکاهش تدریجی تنش،  ششم  مدیریت هیجان(

 های شخصی و راهبردهایی جهت مقابله با استرسسبک هفتم  مدیریت هیجان(

 کردن و ارزیابی برنامه یزیربرنامه هشتم  تعیین هدف(

 ورزی برای پیشگیری از مصرفجروتمواد، خودگویی مثبت و  سوءمصرفاثرات  نهم  جلوگیری از مصرف مواد(

 

 وپرورشآموزش کتارشتتتنتتاس همتاهنگی بتتا :( روش اجراد

کم برخوردار در  مدارس بین از را مدرسه کی شتهرستان بابل،

 90موردنظر  مدرسه به مراجعه با و کرده انتخاب مناطق محروم

 و آزمونشیپ اجرای از پس شدند انتخاب آموزان دانش از نفر

 و آزمایش گروه در هاآن یدهیجا و موردنظر نمونه انتخاب

 شتتایستتتگی آموزش یبرنامه آزمایش گروه برای ،گواه گروه

برنامه آموزشتتتی گام دوم انجمن  استتتاس بر هیجانی اجتماعی

اجرا  ایدقیقه 30 جلستته 3 تعداد به( 99و  95  ستتیاتلکودکان 

 مامات از پس. نشد انجام یامداخله گونهچیه گواه گروه در .شد

 به گروه دو هر از آزمونپس یهایابیارز آموزش، جلستتتات

 جدول در که ییهاروش و مفاهیم جلستتته هر در. آمد عمل

 دادهافراد گروه آزمایش آموزش  به ای درج شدهبرنامه مداخله

 شد. 

جهتتت رعتتایتتت اخال  در پژوهش بتتا در ایتن پژوهش 

آموزان رضتتایت آنها و هماهنگی مدیر مدرستته با والدین دانش

شتتتد و از تمامی  اخذ آموزان برای شتتترکت در پژوهشدانش

مراحل مداخله آگاه شدند. همچنین به افراد گروه گواه اطمینان 

پس از اتمام فرایند پژوهشی این مداخالت داده شد که آنها نیز 

را دریتتافتتت خواهنتتد کرد. بتته هر دو گروه آزمتتایش و گواه 

 برای ماند.اطمینان داده شتتد که اطالعات آنها محرمانه باقی می

های به دست آمده نیز از تحلیل کوواریانس استفاده تحلیل داده

 شد.

 هایافته
ن آزموپس –آزمون استتتاندارد نمرات پیشمیانگین و انحراف 

اراوه  2جدول متغیرهتای پژوهش دو گروه آزمایش و گواه در 

ک ویل -در این جدول نتایج آزمون شاپیرو نیهمچن. شده است

 هتا گزارشبرای بررستتتی نرمتال بودن توزیع متغیرهتا در گروه

ویلک برای  -شتتده استتت. با توجه به این جدول آماره شتتاپیرو

رفت که توان نتیجه گیبنابراین م ستیندار متغیرها معنیتمامی 

(.p>05/0  استتوزیع این متغیرها نرمال 
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 (33تعداد: آزمون در دو گروه آزمایش و گواه )پس -آزمونهای توصیفی نمرات پیش: شاخص2 جدول

 P ویلک-شاپیرو انحراف استاندارد نیانگیم گروه وضعیت متغیر

 12/0 39/0 91/79 29/705 آزمونپیش گروه آزمایش 

 19/0 39/0 59/70 20/705 آزمونپس  پرخاشگری

 71/0 37/0 92/79 09/23 آزمونپیش گروه گواه 

 12/0 39/0 92/70 19/701 آزمونپس  

 05/0 22/0 79/2 59/70 آزمونپیش گروه آزمایش 

 99/0 35/0 31/7 39/77 آزمونپس  بینیخوش

 72/0 30/0 05/2 19/79 آزمونپیش گروه گواه 

 92/0 39/0 92/2 99/72 آزمونپس  

 52/0 35/0 09/1 90/25 آزمونپیش گروه آزمایش 

 21/0 31/0 27/1 39/99 آزمونپس  مثبت حل مسئله

 93/0 31/0 72/5 59/97 آزمونپیش گروه گواه 

 22/0 39/0 12/5 79/99 آزمونپس  

 25/0 32/0 53/9 20/10 آزمونپیش گروه آزمایش 

 72/0 30/0 23/9 99/10 آزمونپس  منفی حل مسئله

 10/0 31/0 02/5 59/91 آزمونپیش گروه گواه 

 03/0 30/0 20/9 17 آزمونپس  

 

ها از روش تفاوت ها و معنادار بودنبرای بررستتتی فرضتتتیه

 نتایج آزمون بررسیآماری تحلیل کوواریانس استتتفاده شتتد. 

رها آزمون متغیآزمون و پسهمگنی شتیب رگرسیون پیش

در گروه آزمایش و گواه نشان داد که شیب رگرسیون در 

بینی (، خوشP ،01/0=F=12/0 } هردو گروه برابر استتتتت

 30/0=P ،07/0=F) ،22/0اجتتتمتتاعی   حتتل مستتتئتلتته=P ،

19/7=F)} بترای بتررستتتی وجتتود ارتبتتاط خطی بین متغیر .

کوواریانس و متغیر وابستتتته و نیز وجود همگنی رگرستتتیون از 

نمودارها نشان دادند نوعی  شد ونمودارهای پراکندگی استفاده 

ارد و و متغیر وابسته وجود د رییتغهمرابطه خطی بین متغیرهای 

. برای بررستتتی خطای استتتترگرستتتیون موازی  خجبیتشتتت

ها از آزمون لوین استفاده شد. سطح معناداری و میزان انسواری

F   90/0بتترای پتترختتاشتتتگتتری=P ،77/7=Fبتتینی (، ختتوش

 71/0=P ،23/7=F 19/0مثبت:   یحل مستتئله اجتماع( و=F، 

93/0=P 72/7منفی: ؛=F ،23/0=P به دست آمد. چون سطح )

ها استتت، داده 05/0معناداری برای هرکدام از متغیرها بیشتتتر از 

همچنین تخطی نکردند. مفروضتتته تستتتاوی خطای واریانس از 

کوواریانس برای تحلیل -مفروضتتته همگنی متاتریس واریانس

 اجتماعی نشتتان حل مستتئله یهامؤلفهکوواریانس چندمتغیری 

کوواریتتانس -هتتای واریتتانسداد، فرض یکستتتتانی متتاتریس

 99/2=M 17/0، بتتاکس=F ،51/0=P در ستتتطح معنتتاداری )

05/0<P های مربوط به تحلیل کوواریانس رعتایت شتتتد. داده

است. با توجه به نتایج مندرج  شده اراوه 2متغیره در جدول تک

 در بین شتتتدهمشتتتاهدهتوان نتیجه گرفت تفاوت در جدول می

 در گروه آزمتتایش و گواهمتیتتانتگین نمرات پرختتاشتتتگری 

 000/0=P ،17/25=F .اندازه اثر نشتتان  عالوهبه( معنادار استتت

زمون آدر نمرات پس شدهمشتاهدهدرصتد تغییرات  12دهد می

بته دلیتل دریافت آموزش شتتتایستتتتگی هیجانی اجتماعی بوده 

هم  زمونآبینی در مرحله پساست. این تفاوت در متغیر خوش

 07/0=P ،92/1=F درصتتتتد تغییرات  22( معنتتادار استتتتت و

حاصل دریافت  بینیآزمون خوشدر نمرات پس شتدهمشتاهده

آموزش شایستگی هیجانی اجتماعی بوده است.
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 یبینمتغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در دو متغیر پرخاشگری و خوشنتیجه آزمون تحلیل کوواریانس تک :3جدول 

 

حل  مؤلفهحتل مستتتئلته اجتماعی دارای دو  کتهییازآنجتا

 برای تحلیتتل اثر آموزشبنتتابراین  مستتتئلتته مثبتتت و منفی بود

شتتایستتتگی هیجانی اجتماعی از تحلیل کوواریانس چندمتغیره 

 نشان داده شده است.  1استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 
 حل مسئله اجتماعی یهامؤلفه: نتیجه آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری 4جدول 

 اندازه اثر F p مجذورات میانگین df مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر

 حل مسئله مثبت

 12/0 <007/0 21/73 21/919 7 21/919 آزمونپیش

 71/0 029/0 55/5 03/33 7 03/33 گروه

    21/71 29 31/199 خطا

     90 92272 کل

 حل مسئله منفی

 51/0 <007/0 17/91 11/517 7 11/517 آزمونپیش

 99/0 007/0 02/75 15/212 7 15/212 گروه

    110/79 29 20/122 خطا

     90 11705 کل

 

آزمون امبتتدای ویلکز نشتتتان داد کتته رابطتته خطی میتتان 

، P=02/0گروه معنادار استتتت  متغیرهتای وابستتتته در بین دو 

19/1=F ،97/0 امتتبتتدای ویتتلتتکز(. همچنین نتتتایج تحلیتتل=

 حل مستتتئله یهامؤلفهکوواریتانس چندمتغیره برای هریک از 

حل مستتتئله اجتماعی  مؤلفهاجتمتاعی نشتتتان داد که در هر دو 

( F ،007/0=P=02/75( و منفی  F ،029/0=P=55/5مثبتتت  

درصتتتد  71تفتاوت معنتادار وجود دارد. انتتدازه اثر نشتتتان داد 

آزمون حل مستتئله مثبت در نمرات پس شتتدهمشتتاهدهتغییرات 

 99حاصل آموزش شایستگی هیجانی اجتماعی بوده و همچنین 

آزمون حل مستتئله منفی حاصل درصتد تغییرات در نمرات پس

 دریافت آموزش شایستگی هیجانی اجتماعی بوده است.

 

 یریگجهینتبحث و 
هدف پژوهش حاضتتر بررستتی اثربخشتتی آموزش شتتایستتتگی 

بینی و حل مستتتئله هیجتانی اجتمتاعی بر پرخاشتتتگری، خوش

اجتماعی نوجوانان دارای پایگاه اجتماعی اقتصتتتادی پایین بود. 

نتایج نشتتان دادند که آموزش شتتایستتتگی هیجانی اجتماعی در 

است. اثربخش بودن مداخله حاضر بر  مؤثرکاهش پرخاشگری 

(، 21و همکاران   حصارسرخیهای کاهش پرخاشگری با یافته

 اندازه اثر F Pآماره  میانگین مجذورات یدرجه آزاد مجموع مجذورات منبع متغیر

 52/0 007/0 21/91 79/2929 7 79/2929 آزمونپیش 

 12/0 007/0 17/25 77/7137 7 77/7137 یگروه تیعضو پرخاشگری

    19/10 21 13/7302 خطا 

 91/0 007/0 99/71 35/11 7 35/11 آزمونپیش 

 22/0 07/0 92/1 93/25 7 93/25 یگروه تیعضو بینیخوش

    91/9 21 90/30 خطا 
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در ( همستو بوده است. 21(، استپال  و همکاران  25روستوا  

اران و همک حصارسرخیهای پژوهش راستای همین نتایج یافته

( نشتتان داد که آموزش شتتایستتتگی هیجانی موجب کاهش 21 

 ( نشتتان داد کاربرد25روستتوا  . شتتودپرخاشتتگری کودکان می

تماعی در اج -شتگیری با هدف رشد شایستگی هیجانیبرنامه پی

موجب رفع اشتتکال مختلس آموزان با مشتتکالت رفتاری دانش

( اثربخشی 21رفتارهای پرخاشگرانه شد. اسپال  و همکاران  

برنامه تقویت شتتایستتتگی هیجانی اجتماعی بر پرخاشتتگری را 

انی هیج ریییادگ ریتأثهتا نتتایج پژوهش آن .بررستتتی کردنتد

های هدر تبیین یافتاجتماعی بر کاهش پرخاشگری را نشان داد. 

توان گفت آموزش شتتتایستتتتگی هیجانی پژوهش حاضتتتر می

تواند از طریق تنظیم هیجان به کاهش پرخاشگری اجتماعی می

 کنند که تنظیم هیجانی نقششواهد زیادی بیان می کمک کند.

در (. 93در مدیریت خشم و کاهش پرخاشگری دارد  کلیدی 

این راستتتتا تحقیقات زیادی بر نقش محوری تنظیم هیجانی در 

عملکرد اجتمتاعی و تغییر از حتالت خشتتتم و پرخاشتتتگری به 

کردند  دیتتأک یفرا اجتمتاعهمتدردی و همتدلی و رفتتارهتای 

تنظیم نتامنتتاستتتب هیجتتان در نوجوانی شتتتامتل عملکرد  (.10 

 تاستتتکه با افزایش پرخاشتتتگری در ارتباط شتتتودای میتکانه

و  ثرمؤ هایتنظیم نامناستتتب هیجان از به کاربردن ارتباط (.21 

همچنین همدلی (. 17کند  راهبردهای حل مسئله جلوگیری می

ی دخیل در اثرگذار یهامؤلفهیکی دیگر از  عنوانبهتوان را می

شتتتایستتتتگی هیجانی اجتماعی بر کاهش پرخاشتتتگری در نظر 

( 29  استهمدلی قسمت مهمی از شایستگی اجتماعی گرفت. 

(. تحقیقات نشان 12که اثر بازداری کننده بر پرخاشگری دارد  

دگاه گیری با کاهش قلدری های همدلی و دیدادند که مهارت

 .( همراه است21 

پژوهش حاضتتر نشتتان داد، آموزش شتتایستتتگی یافته دیگر 

ها تهاستتت. این یاف مؤثربینی هیجانی اجتماعی بر افزایش خوش

( همستتتو بوده 27با نتایج برخی تحقیقات از جمله وک و گو  

، نقش شتتتایستتتتگی مطالعه خوددر این دو پژوهشتتتگر . استتتت

 .ردندو افسردگی بررسی ک ینیبخوشهیجانی را در ارتباط بین 

ها نشتتان داد که شتتایستتتگی هیجانی موجب پژوهش آننتایج 

سردگی های افبر نشانه ینیبخوش کنندهمحافظتافزایش اثرات 

شود. بر مبنای نتایج حاصل از این پژوهش در راستای تبیین می

شتتتایستتتتگی هیجانی توان گفت میهای پژوهش حاضتتتر یافته

فسردگی اهای بینی و نشانهمیانجی در ارتباط بین خوش عنوانبه

کند ستتاخت هیجانات مثبت عمل می -مدل توستتعه بر استتاس

 73 .) 

دهد افرادی از این موضتوع نشان می کنندهتیحماشتواهد 

در  آوری بیشتتتتریابکنند، تکته هیجانات مثبت را تجربه می

برابر اضتتتطراب و افستتتردگی دارنتد، توانتایی شتتتنتاختی آنها 

ود یابد و موجب بهب( افزایش میحل مستتئله یادگیری، حافظه، 

 -بنابراین این مجموعه از دانش؛ (11  شتتتودمیستتتالمت کلی 

تواند منابع اجتماعی و فردی جهت عمتل گستتتترده و مفید می

همچنین (. 72هتتا فراهم کنتتد  در بترابر ستتتختی یآورتتتاب

اثربخشتتتی آموزش شتتتایستتتتگی هیجانی اجتماعی بر افزایش 

در  .دیگر یافته این پژوهش بود ،مهارت حل مستتتئله اجتماعی

 و وکوک( 15ها با تحقیقات بیرمن و همکاران  این راستا یافته

بیرمن و همکاران  نتایج پژوهش .استتت همستتو( 27  همکاران

گروهی که  (، تفتاوت معنتاداری در حل مستتتئله اجتماعی15 

هتتای هیجتتانی و اجتمتتاعی و تحتتت آموزش تقویتتت مهتتارت

 ارانهمک و همچنین وک. بودند نشان دادتحصتیلی قرار گرفته 

 حل مهارت بر هیجانی شتایستگی یافتند خود پژوهش در( 27 

 ارتباط در میانجی نقشتتی مهارت دو این و دارد نقش مستتئله

 این نییتب در .دارند خودکشتتی افکار و جستتمی ستتوءاستتتفاده

 یهامهارت اندداده نشتتتان مطالعات گفت توانیم فرضتتتیته

 یجانیه شایستگی معادل مسئله و حل تکانه مهار مانند شتناختی

 افستتردگی، با هیجان بیان در مشتتکل رو نیا از (.20استتت  

 نبی همچنین .استتت همراه زندگی در پایین رضتتایت و ناامیدی

 ویق رابطه مشتتکل به نستتبت یریگجهت و اجتماعی ستتالمت

 این اجتماعی اثر این برای مناستتب توضتتیح یک .دارد وجود

 ممکن دارند، مشتتکل خود هیجانات بیان در که افرادی استتت

 حمایت آنها بنابراین ندانند، را دیگران بته خود نیتاز استتتت



 و همکارانزهرا احمدپورترکی                                                            بینی و خوش مسئله،اجتماعی بر پرخاشگری، حل -تأثیر آموزش شایستگی هیجانی

775 

ره 
دو
ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
الم
 س
مه
لنا
ص
ف

5 ،
ره 
ما
ش

2
ن 
ستا
 تاب
،

79
31

 

 

 بازداری .کنندمی دریافت کمتری بخشتیرضا و تکرارشونده

( 2 شتناختی، یازمندی( ن7 باعث هیجان بیان با مقابل در هیجانی

 مستتتاول حل در فرد یهتاییتوانتا در ( متانع9 زدایی، وتنش

 اجتماعی حمایت طریق از مؤثر مستتتئله حل(. 19  شتتتودمی

 .شتتودیم زندگی از رضتتایت افزایش و ناامیدی کاهش موجب

 حمایت از زیادی بهره دارند، خوبی مستتتئله حل که افرادی

 که اشتتدبتواند می دلیل این به یافته  این که برندمی اجتماعی

 دلیل ینا به یا کنند استفاده هاحمایت این از توانندمی بهتر آنها

 هب مسئله حل برای که دارند را افرادی خود اطراف در هاآن که

 تنظیم دهدمی نشتتتان مطالعات همچنین. کنندمی کمک هاآن

 لح راهبردهای و مؤثر ارتباطات کاربردن به از هیجان نامناسب

 هک هیجانی شتایستگی بنابراین؛ (17  کندمی جلوگیری مستئله

 انهیج میو تنظ شناسایی، بیان زمینه در هااز مهارت یامجموعه

 کودکان اجتماعی مستتتئله حل توانایی افزایش موجب استتتت

 .شودمی

هتایی استتتت کته در پژوهش حتاضتتتر دارای محتدودیتتت

 گیری و تعمیم نتایج باید به آن توجه داشتتتت. اول اینکهنتیجته

مقطع متوستتطه ستتال  75-79ستتنین به دختران  این مطالعهنمونه 

وجه دهی نتایج باید به این نکته تدر تعمیمبود، بنابراین محدود 

عدم رعایت تمامی مراحل تصادفی در انتخاب نمونه از  داشت.

رای ب های عمده این مطالعه بود. بدین ترتیب دیگر محدودیت

ای بر هشود این برنامه مداخلنتایج این تحقیق پیشتنهاد می بهبود

که دارای ستطح پرخاشتگری بیشتری هستند، روی جنس پستر 

 گیریدامنه ستتنی متفاوت، و در صتتورت امکان با روش نمونه

 یهابا توجه به مؤثر بودن آموزش مهارتتصتادفی انجام شود. 

 یهتتامهتتارت شیبر افزااجتمتتاعی  یجتتانیه یستتتتتگتیشتتتتا

 و کاهش بینیی و خوشدر حتل مستتتئله اجتماعآموزان دانش

ز در مراک و مشاورانروانشناسان  شودیم شتنهادیپ پرخاشتگری

 شیدر جهت افزا بستتتته آموزشتتتی نیاز ا یو درمان یختدمات

ده . همچنین استفااستفاده کنندنوجوانان کودکان و یهامهارت

عملکرد اجتمتتاعی از این آموزش در متتدارس برای افزایش 

مراکز ستتالمت روان و  .شتتودآموزان توصتتیه میدانشهیجانی 

کمیتته امتداد بتا توجته بته گروه هتدف این پژوهش که دارای 

رای تواننتتد بپتتایگتتاه اجتمتتاعی اقتصتتتادی پتتایین بودنتتد نیز می

 بهداشت روان مددجویان استفاده کنند.

اسی ارشد کارشن نامهانیپااین مقاله برگرفته از تشرکر و قدردانی: 

ختانم زهرا احمتدپور ترکی بتا راهنمایی آقای دکتر منصتتتور حکیم 

استتتت.  7935ستتتال در  70753با کد  جوادی در دانشتتتگتاه گیالن

ما را  وکرده شرکت  پژوهش کسانی که در این تمامیاز  لهیوسنیبد

 شود.میدر انجام آن یاری رساندند تشکر و قدردانی 

بدون حمایت مالی سازمان یا نهاد خاصی این تحقیق تضراد منافع: 

 های این پژوهش دقیق و شفاف اراوههمچنین یافته انجام گرفته است.

 .ندارد منافع، بنابراین تضاد شده است
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Abstract 

Background and Purpose: The results of the studies indicate that a set of emotional, cognitive, 

behavioral, and social elements plays a role in the emotional-social development. Thus, the 

purpose of this study was to investigate the effect of social-emotional competence training on 

problem solving, aggression and optimism of students with low economic socio-economic status. 

Method: The research method was semi-experimental with pretest-post-test design and control 

group. The statistical population consisted of all female high school students of low socioeconomic 

status in studying at Babol in 2016. Among them, 30 students were selected through cluster random 

sampling from less-favored schools and assigned to the experimental and control groups (15 

students each group). For collecting data, Buss and Perry's aggression questionnaire (1992), 

Social Problem Solving (D’Zurilla & et al, 2002) and life orientation test (Scheier & Carver, 1994) 

were used. The experimental group received the social emotional competency program for 9 

sessions of 90 minutes, but the control group did not receive any intervention. 

Results: The results of multivariate analysis of covariance showed that there was a significant 

difference between the scores of aggression, social solving and optimism in the experimental and 

control groups (P <0.05). 

Conclusion: Based on the results of this study, training of emotional social competence with 

increasing students' ability to identify, express and regulate emotions has reduced aggressive 

behaviors and increased problem solving. 
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