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 Background and Purpose: Research indicates that a number of emotional, cognitive and social 

elements are involved in children's cognitive-emotional development. Thus, the present study was 

conducted to investigate the effect of emotional development training on the social acceptance and 

cognitive emotion regulation in children. 

Method: This study was an experimental research of control group pretest-posttest design. The study 

population included all the 8 to 12 year old female students in West Tehran, who were studying at 

grades two to six of the primary school in 2017-2018. A sample of 30 students was selected out of 

this population by multi-stage cluster sampling and then randomly assigned to either the experimental 

or control group (15 students per group). To collect the data, Social Acceptance Scale for Primary 

School Children (Ford& Robin, 1970) and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire for Children 

(Garnefski et al., 1999) were used. At the pretest phase, both groups were assessed by the mentioned 

tools. Afterwards, the experimental group underwent 12 sessions of emotion development training 

(two sessions per week and 60 minutes per session) while the control group received no training. 

Data were analyzed by ANCOVA by using SPSS. 

Results: Data analysis showed that after emotional development training, the social acceptance 

(F=10.591, P<0.01) and positive emotion regulation (F=26.950, P<0.01) increased in the 

experimental group, while negative emotion regulation decreased in them (F=15.887, P<0.01). 

Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that if emotional development 

training is done continuously and in proportion to the child's ability, it can help the children to show 

more appropriate and social behaviors. Also, emotional development skills facilitate the access to the 

essential emotions and thus they can result in the persistence of the optimal behavior, elimination of 

the unadaptive behaviors and improvement of the social acceptance.   
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مقاله پژوهشی

 مقبولیت اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان کودکانتأثیرآموزش برنامه تحول هیجانی بر 
 

 ۲، حمیدرضا وطن خواه۲*، سیما قدرتی۱زهره آخوندی
 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 1

 ایرانشناسی و مشاوره، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، استادیار گروه روان. 9
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 11/77/27دریافت شده: 

 92/71/29پذیرفته شده: 

 17/72/22منتشر شده: 

در تحول شناختی ـ هیجانی  ای از عناصر هیجانی، شناختی، و اجتماعینتیجه مطالعات حاکی از آن است که مجموعه زمینه و هدف: 

تی موزش تحول هیجانی بر مقبولیت اجتماعی و تنظیم شناخآ تأثیر کنند. بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدفکودکان نقش مهمی ایفا می

 هیجان کودکان انجام شد. 

تا  9آموزان دختر تمامی دانش آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شاملآزمون ـ پسطرح این پژوهش، آزمایشی از نوع پیشروش: 

آموز از جامعه آماری دانش 17بود. نمونه مورد مطالعه شامل در مقطع دوم تا ششم ابتدایی  2۹-27ساله غرب شهر تهران در سال تحصیلی  19

دانش آموز  12اه )ای انتخاب شده و به تصادف در دو گروه آزمایش وگومرحلهای چندگیری تصادفی خوشهمذکور بود که به روش نمونه

( 1277 ،)فورد و رابین مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی پرسشنامهها در این مطالعه از آوری دادهدر هر گروه( جایدهی شدند. برای جمع

فاده از آزمون، هر دو گروه با است( استفاده شد. در مرحله پیش1222و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان کودکان )گارنفسکی و همکاران، 

ای )به صورت دو جلسه در هفته جلسه 19ابزارهای ذکر شده مورد ارزیابی قرار گرفتند و سپس برنامه آموزشی تحول هیجانی در یک دوره 

آوری شده با تحلیل های جمعدقیقه( برای گروه آزمایش اجرا شد و افراد گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند. داده ۹7و هر جلسه 

 تجزیه و تحلیل شدند. spssافزار نس توسط نرمکوواریا

( در P 227/9۹=F ,<71/7( و تنظیم هیجان مثبت )P221/17=F,<71/7ها نشان داد میزان مقبولیت اجتماعی )نتایج تحلیل دادهها: یافته

 (. P997/12=F,<71/7اهش یافت )های تحول هیجانی، افزایش یافته و میزان تنظیم هیجان منفی آنها،کگروه آزمایش بعد از انجام آموزش

مداوم و  های تحول هیجانی به طورآموزش مهارتتوان نتیجه گرفت که اگر براساس نتایج به دست آمده در این مطالعه میگیری: نتیجه

تحول هیجانی،  هایمهارتتری را ابراز کنند. همچنین تر و اجتماعیتوانند رفتارهای مناسبمتناسب با توانایی کودک انجام شود، کودکان می

نایافته تارهای سازشرفتن رف توانند موجب ماندگاری رفتار مطلوب، از بینمیهای زیربنایی تسهیل کرده و در نتیجه دسترسی افراد را به هیجان

 اجتماعی شوند. و ارتقاء مقبولیت
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 مقدمه
کودک به عنوان موجودی اجتماعی در سیر تحول خود نیازمند ارتباطات 

ـــالـان  ـــتاجتمـاعی و پـذیرش در گروه همس . این پـذیرش در گروه اس

شود، در صورتی که شناخته می 1اجتماعی همسالان که به عنوان مقبولیت

، موجب طرد شدن کودک از محیط شودتوسط کودک به خوبی کسب ن

ـــالان خود  ـــود. بهمیاجتماعی همس ـــت نیاوردن مهارت مقبولیت  ش دس

اجتمـاعی برای کودکان باع  خطرات اجتماعی بزرگی در دوره ابتدایی 

(. از 1کند )شـده و نقشـی اسـاسـی در شـکست یا موفقیت آنها بازی می

های دبســـتان یکی از شـــناســان کودک، ســـالســوی دیگر از نظر روان

های کودک در قابلیت چون بســیاری از ؛های تحول اســتمهمترین دوره

(. کودکانی که از دوستان خود حمایت 9شود )ریزی میهمین دوران پی

ـــالان خود را دارندمی ا مطابق ب ،کننـد، توانـایی برقراری ارتبـاا بـا همس

ـــالان رفتار می ی اجتماعی بالایاز مقبولیت و کنند، هنجارهای گروه همس

به کســب پذیرش همســالان (. کودکانی که موفق 1شــوند )برخوردار می

شــوند، با مشــکلات زیادی از جمله و از ســوی آنها طرد می شــوندنمی

، فرار از مدرسه، ترک 9عملکرد تحصـیلی ضـعی ، ضـع  حرمت خود

و بزهکاری در نوجوانی و مجرمیت در  ،تحصیل، رفتارهای ضد اجتماعی

ـــالی روبرو می ـــوند )اوایل بزرگس د طور کلی کودکانی که مور (. به5ش

ر و جو، عصیانگگیرند، بیش از حد معمول ستیزهعلاقه همسـالان قرار نمی

ـــازش گذارد آنان تأثیر منفی می 1یافتگی اجتماعینـامتعـادل بوده و بر س

ــــالــان و مقبولیــت پــ (.2) اجتمــاعی نقش مهمی در تحول ذیرش همس

گی در یافتکننده ســازشبینیو پیش داشــتهشــخصــیت اجتماعی کودک 

ـــتنـدی دوره نوجوان اجتمـاعی بـا پذیرش اجتماعی، میزان . مقبولیـت هس

ـــازد، اررهبری یا هر کیفیتی که فرد را از نظر اجتماعی مقبول می تباا س

 (.۹دارد )

نیز مانند مقبولیت نقش مهمی را در کودکان  5تنظیم شــناختی هیجان

ـــنـاخت هیجانایفـا می تواند به کودکان در زمینه مقبولیت ها میکنـد. ش

های عی کمک کند. نتایج یک پژوهش نشـــان داد آموزش مهارتاجتما

 2تنظیم هیجان (.7ثر اســـت )ؤاجتماعی کودکان مشــناختی بر مقبولیت 

                                                           
1. Social acceptance 

2. Self-esteem 

3. Social adaptation 

4. Cognitive emotion regulation 

های زیادی با هدف ســاز پژوهشزمینه مفهومی اســت که طی ســه دهه

( که طی آن افراد 9ها شده است )مواجهه با هیجان بخشی به حوزهانسجام

بخشـی را با هدف تعدیل شــدت و نوع تجربه هیجانی در نظم راهبردهای

(. تنظیم هیجان به 2گیرند )بـه کـار می ،رویـداد فراخوان هیجـان مقـابـل

ود و شگذاشتن بر تجربه و بیان هیجان خود تعری  میعنوان ظرفیت تأثیر

(. تنظیم هیجان 17یابد )مهارتی پیچیده است که در سراسر عمرتحول می

(. 11ها اشاره دارد )ها و تعدیل تجربه و ابراز هیجانهیجانبه توانایی فهم 

ای هبه رســش بســتگی دارد و از نوع برنامه های اولیه عمدتاًتحول هیجان

(. سپس عوامل محیطی به همراه تأثیرات 19شود )ژنتیکی خاص ناشی می

هـای اول زنـدگی از اهمیـت زیادی حتی در مـاه اجتمـاعی کـه احتمـالـاً

کنند. عوامل محیطی و ژنتیکی هر یک به تند، نقش ایفا میبرخوردار هس

های هیجانی اساسی، های فردی مربوا به خصـیصهسـهم خود در تفاوت

ــال یدر ط ــتحکام ایجاد میس ــتان اس (. 11کنند )های اول زندگی تا دبس

بخشـی هیجان را جدا از ایجاد آن دانسته کول، مارتین و دنیس روال نظم

(. گراس از دیدگاه 15مانده اســت ) ز محل بح  باقیو همچنان این تمای

نگر لهای تحوکند که توصی گسـتره زندگی به این ضرورت اشاره می

ـــاییدربـاره تنظیم هیجـان نیـازمنـد تلـاش ـــنـاس کننده  هـای مکمـل و ش

ولتنی طآشـکار و نهان اسـت و البته در ابتدای راه این سفر  هایمکانیسـم

است  ۹هیجان شـکل خاصی از خودتنظیمیتنظیم شـناختی  (.12) هسـتیم

نیم، کهایی را تجربه میچه هیجان موضــوع کهآن ما بر این  که به وســیله

یر کنیم، تأثو چگونـه آنهـا را بیـان می ،کنیمچـه موقع آنهـا را تجربـه می

دهند تنظیم هیجان یکی ها نشان می(. به طور کلی پژوهش1۹گذارد )می

موفق بوده و نقشــی مهم در  7وریکنشاز عوامل اســاســی بهزیســتی و 

ـــازش ـــگرس جویی (. نظم17کنند )زندگی ایفا می 9یـافتگی با وقایع تنش

شناختی هیجان دلالت بر شیوه دستکاری ورود اطلاعات فراخوانده هیجان 

 (. 19دارد )

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، فرایندهای شناختی هستند که افراد 

به  ؛گیرندآور و برانگیزاننده به کار میانبرای مـدیریـت اطلـاعـات هیجـ

عبارت دیگر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به نحوه تفکر افراد پس از 

5. Emotion regulation 

6. Self-regulatory 

7. Functioning 

8. Stressors 
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(. راهبردهای تنظیم 12شود )زا گفته مییک تجربه منفی یا رخداد آسیب

، ملامت 1، ملامت خویش9، پذیرش1شــناختی هیجان شــامل نشــخوارگری

ــاجعــه5دیگران ، تمرکز مجــدد بر ۹مجــدد مثبــت ، تمرکز2ســــازی، ف

ـــت2پذیریو دیـدگـاه ، 9، ارزیـابی مجـدد مثبـت7ریزیبرنـامـه (. 97) اس

های خود به این نتیجه در پژوهش گویدباچ، بری، هانس و میکولاجزک

ـــنــاختی هیجــان همچون  ـــت یــافتنــد کــه راهبردهــای منفی تنظیم ش دس

بینی سطوح پیش، سهم معناداری در 17فرونشـانی، اجتناب و نشـخوار فکر

و ســلامت ذهن دارند زیتســی عواط  و احســاســات مثبت همچون شــاد

ـــناخت هیجان91) ها و تعدیل تجربه و ابراز (. تنظیم هیجـان به توانایی ش

( که از نخســتین مراحل تحول و تحول روانی، 99شــود )هیجان اطلاق می

واهد شود. شهای زندگی به کار بسـته میجنبه صـورت فراگیر در همه به

ـــت کودکــان می ـــان داده اس تواننــد از ابتـدا یــاد بگیرنــد کــه تجربی نش

، 19ورزی، اجتناب11آوریهایشان را از طریق رفتارهایی چون رویهیجان

(. به گفته گروس، تنظیم هیجان 91مهار و مدیریت کنند ) 11نمایییا توجه

ان بر وتیندهایی تعری  کرد که از طریق آنها میاصورت فرتوان به را می

اینکه چه هیجانی داشـته باشـند و چه وقت آنها را داشـته باشند و چگونه 

ها (. علاوه بر این، پژوهش95آنهـا را تجربـه و ابراز کنند، تأثیر بگذارند )

ـــان داده های مختل  اختلالات انـد کـه ناتوانی در تنظیم هیجان، زمینهنش

 کهدهد شـــان می(. همچنین پژوهش دیگر ن92)کنند روانی را فراهم می

 رابطه اضـــطرابی اختلالات و هیجانی شـــناختی تنظیم راهبردهای بین

 اختلالات در تواندمی نادرســـت از راهبردهای بعضـــی و دارد وجود

مارتین و داهلن نشان دادند که افراد با تنظیم  (.9۹)باشد  دخیل اضطرابی

ــازش ــان روان یافتگیهیجان بالا، س ــناختی بالاتری از خود نش دهند میش

(. شواهد جدید بیانگر این است که بین خودآگاهی و تنظیم شناختی 97)

(. علاوه بر این 99آموزان رابطه وجود دارد )یافتگی دانشهیجان با سازش

ــ -هــای اجتمــاعیآمـوزش مـهــارت کــارگیری ههیجــانی در افزایش ب

ـــب، اطمینان به  راهبردهـای هیجـان مثبت و بهبود مهارت اجتماعی مناس

 (.92و رابطه با همسالان مؤثر بوده است ) خود

                                                           
1. Rumination 

2. Acceptance 

3. Self-blame 

4. Other blame 

5. Catastrophizing 

6. Positive refocusing 

7. Refocus on planning 

و محیط اجتماعی بر پرورش خودتنظیمی هیجان  15اگرچه ســرشــت

اختی دهد که تنظیم شنهای گسترده نشان میدارد، اما بررسی زیادیتأثیر 

(. پژوهشــگرانی که به 17هیجانی مســتلزم دانش و تحول هیجانی اســت )

هد ای همکاری مشترک بین مبررسی تحول هیجانی کودکان به عنوان مبن

کودک و خانواده پرداختند به این نتیجه دسـت یافتند که مربیان و فضای 

ـــی در تحول  ـــاس مهد و نوع رابطه کودک و والدین در خانواده نقش اس

ر این راستا مشخص شد که تحول د (.11ذهنی و هیجانی کودکان دارد )

خوردار است و های اواسـط کودکی از اهمیت زیادی برهیجانی در سـال

ـــلامت کودکان و نوجوانان بینیپیش ـــتکننـده س (. همچنین در 19) اس

ـــد کـه تحول هیجـانی می ـــان داده ش ـــی نش تواند تفکر خلاق را پژوهش

ها نشان (. از سـوی دیگر برخی از پژوهش11بینی کند )درکودکان پیش

دهند کودکانی که در آســتانه ورود به مدرســه و دنیای بیرون خانواده می

 لوبمط قرار دارند، به این تحول هیجانی نیاز دارند. داشتن تحول هیجانی

 همچنین(. 15آید )به عنوان یک عامل پیشــگیری در افراد به حســاب می

تجربیـات متعـدد و موفق تحول هیجـانی، کودک را به تنظیم هیجانات و 

(. با 12د )کنیافتگی اجتماعی قادر میاجتماعی و سازشتوسـعه مقبولیت 

ل جامعه ایران را کودکان و نوجوانان تشکیبیشـتر جمعیت توجه به اینکه 

ر آموزان دهای مناسب که باع  عملکرد بهتر دانشدهند، ایجاد زمینهمی

پذیری بیشتر آنها در برخورد با خانواده، محیط مدرسه و همچنین انعطاف

انجام این پژوهش در نتیجه  شــود، ضــروری اســت.و مشــکلاتشــان می

ی به دهکند. این پژوهش به دنبال پاسخپیدا می زیادیرت و اهمیت ضرو

عی و اجتمااســت که آیا تحول هیجانی بر مقبولیت  اســاســی پرســش این

 ؟استتنظیم شناختی هیجان کودکان موثر 

 روش
 ،این مطالعه از نظر هدفکننردگان: الف( طرح پژوهش و شرررکرت

ن با آزموآزمون و پسپیشتجربی با طرح نیمه ،کـاربردی و از نظر روش

آموزان آماری شامل تمامی دانش دو گروه آزمایش وگواه اسـت. جامعه

8. Positive reappraisal 

9. Putting into perspective 

10. Rumination 

11. Approach 

12. Avoidance 

13. Attention deployment 

14. Nature 
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در مقطع دوم تا شـشم  27-2۹دختر غرب شـهر تهران در سـال تحصـیلی 

ــهابتدایی بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه ــادفی خوش ی اگیری تص

ــد. بدین صــورت که در ابتدا مرحلهچند ــتفاده ش ــه، از هر  9ای اس مدرس

ـــه  ـــم 2مدرس ـــش نفر به طور  5تا  1و از هر کلاس  ،کلاس پایه دوم تا ش

سال بود. در مرحله  19تا  9تصادفی انتخاب شدند. دامنه سنی افراد نمونه 

یم اجتماعی کودکان دبستانی و پرسشنامه تنظهای مقبولیت بعد پرسـشنامه

شـــد. پس از  ها جهت تکمیل دادهشـــناختی هیجان کودکان به آزمودنی

پرسشنامه قابل  117پرسشنامه تکمیل شده، 11۹ها از بین بررسی پرسشنامه

 17،اهپس از تصحیح پرسشنامه در مرحله بعدگذاری بازگردانده شد. نمره

ـــنی دانش  19تا  9آموز بـا توجـه بـه معیارهای ورود به پژوهش )دامنه س

یت جان و رضـااجتماعی و تنظیم شـناختی هیسـال، نمره کم در مقبولیت 

ــرکت در پژوهش( و معیار ــایت و آگاهانه برای ش های خروج )عدم رض

 12صورت تصادفی در دو گروه )ه های مذکور( بنمره بالا در پرسـشـنامه

ـــدند .گروه آزمایش آموزش  12نفر آزمـایش و  نفر گواه( جـایـدهی ش

ـــه دریـافت کرد، ولی گروه گواه در زمان  19تحول هیجـانی را در  جلس

 آموزشی دریافت نکرد.  آزمایش

 ب( ابزار

ـــتانی فورد و رابین )1 فورد و  :1(1277. مقبولیت اجتماعی کودکان دبس

ـــنـامـه را بـه ـــش گیری نیاز به تأیید اجتماعی منظور انـدازه رابین این پرس

گویه دارد. سموعی و  99اند. شـکل اصلی این مقیاس درکودکان سـاخته

بررسی کردند. همسانی درونی  سؤالی را 99( پرسـشنامه 1195همکاران )

ـــش ـــشپرس ـــت که تعدادی از پرس ها با نمره کل ها حکایت از آن داش

همبسـتگی ندارد. بنابراین از پرسـشنامه اصلی حذف شدند و شکل نهایی 

و  شــده و خیر تنظیم ،حدودی ای بله، تاگزینه 1ســؤال  17پرســشــنامه با 

ـــورت گــذاری بــه نمره ـــش 7و  1، 9ص برعکس  17 و 2هــای بود. پرس

است. در  17و نقطه برش  15تا  7دامنه نمرات از  و شـودگذاری مینمره

باشــد، مقبولیت فرد  11تا  7دســت آمده، در دامنه ه صــورتی که نمره ب

 91و اگر بین  ،باشد، مقبولیت متوسط 99تا  19مورد بررسی کم، اگر بین 

 واییاز اعتبار و ر دهد. این پرسشنامهمقبولیت بالا را نشان می ،باشد 15تا 

 بزاراین اضــریب همســانی درونی  بدین ترتیب برخوردار اســت. مطلوبی

ـــر به ترتیب  ـــتـانی دختر و پس گزارش  72/7و  95/7برای کودکـان دبس

                                                           
1. Ford & Robin questionnaire of social acceptance 

دســـت آمد. به  29/7 ،کردند. پایایی به روش بازآزمایی پس از پنج هفته

ــنامه را نیز بر ــش ــاس روایی پرس ــبه اس ــتگی آن با  محاس وش ه هبهرهمبس

 ضریب آلفای پرسشنامهمعنادار گزارش شد. که  به دسـت آوردندکلامی 

آمد. در مطالعه دست  به ۹۹/7سازی و ضریب اعتبار به روش دونیم 77/7

اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ،  نیز سموعی و همکاران

 (.7محاسبه شده است )به نقل از  71/7

ــ9 ــنامه تنظیم ش ــش ــکی و  :9(1222) ناختی هیجان کودکان. پرس گارنفس

ـــنامه را به منظور ارزیابی نحوه تفکر بعد از تجربه  ـــش همکـاران این پرس

انــد. این کردهدوین آور زنــدگی تــرخــدادهــای تهــدیــد کننــده یــا تنش

مقیاس تشکیل شده است. در این خرده 2گویه و از  1۹پرسـشـنامه شامل 

تا واکنش خود را در مواجهه با تجارب شود پرسشنامه از افراد خواسته می

ند، اآور زندگی که به تازگی تجربه کردهآمیز و رویدادهای تنشتهـدید

ــه( ارزیابی کنند. نمرات  )تقریباً 2هرگز( تا  )تقریباً 1از  ایدر دامنه همیش

قرار  197تا  1۹و جمع کل نمرات از  97تا  5مقیاس در دامنه ای از هر زیر

ـــریــب آلفــای کرونبــاخ برای خرده(. 97)گیرد می هــای این مقیــاسض

. به گزارش شد92/7تا  71/7پرسـشنامه به وسیله گارنفسکی و همکارانش

نظیم راهبردهای ت بین، روایی همزمان پرسشنامه از طریق همبستگی علاوه

شناختی هیجان با نمرات مقیاس افسردگی در آزمون نشانه های اختلالات 

(، 22/7بار خواندن )های فاجعهراهبرد برای به ترتیب و روانی بررسی شده

ـــخوار فکری ) ـــرزنش دیگران )19/7(، پـذیرش )27/7نش (، و 19/7(، س

ــرزنش خود ) ــردگی رابطه مثبت99/7س ــتگی و ؛( با علائم افس قیه ب همبس

های شــاخص( 119۹یوســفی ) .به دســت آمدراهبردها با این علائم منفی 

ــریب مقیاس را در نوجوانان ا این ــت. ض ــی کرده اس ه ب اعتباریرانی بررس

مقیـاس راهبردهای تنظیم هیجان منفی روش آلفـای کرونبـاخ برای خرده

و برای کــل ، 91/7مقیــاس راهبردهــای تنظیم هیجــان مثبــت ، خرده79/7

  (.92گزارش شده است ) 91/7مقیاس 

ر د ای شامل آموزش تحول هیجانیبرنامه مداخله :ایبرنامه مداخله( ج

ه کرائه شد ای به صـورت گروهی به گروه آزمایش ادقیقه ۹7 جلسـه 19

( اقتباس شــده اســت. ورنون 97تحول هیجانی ورنون ) بســته آموزشــیاز 

ای از راهکارها برای شــناخت احســاســات، کاهش احســاســات مجموعه

و افزایش احساسات مثبت در زندگی و تحصیل کودکان را فراهم  ،منفی

2. Cognitive emotion regulation questionnaire  
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 گیرند احساسات خود بهکودکان یاد می ،آموزشی برنامهکند. در این می

یید نشدن و مسخره شدن را مدیریت کنند و به أویژه خشم و اضطراب و ت

ای که آســیب کمتری ببینند، با احســاســات منفی مواجه شــوند و با گونه

های (. خلاصـه محتوای جلسه99) تغییر دهنداحسـاس خود را  ،تغییر فکر

 ین شرح است:آموزشی تحول هیجانی به ا

 
 های آموزشی تحول هیجانی: خلاصه جلسه۱جدول

 محتوای جلسات جلسات

 یکم جلسه
پرداختن به احساسات مثبت و منفی و بح  در  ،در جلسـات گروهی از جمله حف  رازداری و حضـور به موقع در جلساتبیان قواعد گروه و مسـائل مهم ، آشـنایی اعضـا با یکدیگر

 .مورد این احساسات با اعضاء گروه

 .تواند منفی یا مثبت باشداحساسات میکمک به اعضای گروه برای عمل کردن به احساسات و ابراز آنها و اینکه بدانند بروز احساسات خوب است، ولی نحوه ابراز  دوم جلسه

 .اعضا در مورد این احساس کنارآمدن کودکان با احساس حماقت و بح  با ،های جدید آنها و پرسیدن تجربیات اعضاصحبت با اعضای گروه در مورد تجربه سوم جلسه

 چهارم جلسه
احساسات آشنا  اعضا با درجات. همچنین در این جلسه رفتارهای نامناسب نشوند و برای خود مشکل درست نکنندآموزش کودکان تا بتوانند عصبانیت خود را مدیریت کنند، مرتکب 

 و متوجه شدند که احساسات در دو سر طی  قرار ندارد، بلکه دارای طی  است.ه شد

 .خواندن داستان و بح  در مورد آن با اعضا ؛ابراز احساسات وجود دارد های مختلفی برایبه اعضا آموزش داده شد که احساسات را بشناسند و بفهمند که راه پنجم جلسه

 ششم جلسه
آموزش  ؛هایی که یاد بگیرند که اشتباه کردن به معنای عدم دوست داشتن نیستیید نشـدن توسط دیگران و انجام فعالیتأکمک به اعضـا برای کنار آمدن با اضـطراب در صـورت ت

 اعضا برای این که بتوانند با احساس مسخره شدن کنار بیایند.

 هفتم جلسه
 عملکرد درســی آنها و به حداقل رســاندن رقابت ها را بیابند.کم کردن نگرانی کودکان در موردهای کنارآمدن با نگرانیکمک به اعضــا برای اینکه وضــعیت خود را بســنجند و راه

 هایی برای کنارآمدن با غم.حلوهی جهت یادگرفتن راههای گرانجام فعالیت؛ جویی

 کنند، بلکه دیگران نیز این هیجان را دارند.شدگی و تنهایی نمینها احساس رهاآموزش به اعضای گروه برای این که بدانند فقط آ هشتم جلسه

 .هایی برای کنارآمدن با احساس مسخره شدن و طرد شدن توسط دیگرانبررسی راه ؛و با آنها کنار بیایند ،ابراز کنند ،آموزش اعضا تا بتوانند احساسات ناخوشایند خود را بشناسند نهم جلسه

 دهم جلسه
انند احساس توفهمند میکمک به اعضا تا ب؛ ها احترام بگذارند و با احساسات و ظرافت بیشتری به واکنش دیگران پاسخ بدهندکمک به اعضا برای اینکه یاد بگیرند به تفاوت واکنش

 برخورد بهتری داشته باشند. ،ساز خودهای مشکلو با هیجان تغییر دهندخود را 

 یازدهم جلسه
حساسات اهای سالمی را برای ابراز به آنها یاد داده شد که راه ؛های منفی کمتر به آنها فشار آوردتوانند خود را خوشحال کنند تا هیجانآموزش به اعضا برای اینکه بفهمند چطور می

 داده شد. آموزشنیز  های اثربخش برای کنار آمدن با معضلات خانوادگیراه؛ و بیابند

 دوازدهم جلسه
 ؛ ونآزمواجرای پس ؛های آموزشی قبلیمرور برنامه ؛کنندکنند عمل و رفتار میگونه که احساس می به اعضـا آموزش داده شـد که بین احسـاس و عمل رابطه وجود دارد؛ یعنی آن

 خداحافظی کردن و پایان دادن به جلسات آموزشی.

 

رورش تهران و پبعد از کســـب مجوز از اداره آموزش و : د( روش اجرا

ها توسـط حراسـت و هسـته مشاوره، افراد نمونه انتخاب یید پرسـشـنامهأت

 ری،گیآماری پژوهش با توجه به روش نمونه شــدند. پس از تعیین نمونه

ـــادفی در گروه جایدهی های ورود به پژوهش وملاک های آزمایش تص

اعی اجتمهای مقبولیت های پژوهش )پرســشــنامهوگواه، ابتدا پرســشــنامه

زمون آکودکان دبستانی و تنظیم شناختی هیجان کودکان( در مرحله پیش

ـــرکت ـــتقل )آموزش بر روی ش کنندگان اجرا و پس از اجرای متغیر مس

ـــه )هفته 19ر تحول هیجانی( د ـــه9ای جلس  ای(، مجدداًدقیقه ۹7ی جلس

ـــنامه ـــش ـــد. جهت اجرای های مذکور در مرحله پسپرس آزمون اجرا ش

ــی تحول هیجانی، از  مداخله ــیآموزش ــته آموزش های زندگی مهارت بس

ـــد. جهت رعایت اخلاق در پژوهش، رضـــایت اولیاء  ـــتفاده ش ورنون اس

 العهطسب و از تمامی مراحل موکودکان برای شرکت در برنامه مداخله ک

ــد که اطلاعات آنها  ــدند. همچنین به هر دو گروه اطمینان داده ش آگاه ش

ـــت. در محرمـانـه بـاقی می  ، مداخلهپایانمـانـد و نیـازی بـه درج نام نیس

انجام شد، در حالی که  1آموزشـی بر روی گروه آزمایش مطابق جدول 

آوری های جمعیل دادهتجزیه و تحل .گروه گواه آموزشــی دریافت نکرد

انجام  spss نرم افزار 95با ویرایش شده به دو روش توصیفی و استنباطی 

ــیفی، از میانگین و انحراف ــطح توص ــد. در س ــتاندارد  ش ــطح اس و در س

پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس  اســتنباطی نیز در راســتای فرضــیه

 متغیره و چندمتغیره استفاده شد.تک

 هایافته
 آزمون متغیرهایپس -آزمون میانگین و انحراف اســـتاندارد نمرات پیش

ارائه شـده است. همچنین  9پژوهش دو گروه آزمایش و گواه در جدول 
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اسمیرنوف برای بررسی نرمال  -در این جدول نتایج آزمون کالموگروف 

ها گزارش شده است. با توجه به این جدول بودن توزیع متغیرها در گروه

ـــمیرنوف برای تمامی متغیرها معنا -آزمون کالموگروف Zآمـاره   داراس

ت. در جدول استوان نتیجه گرفت توزیع متغیرها نرمال مییست، بنابراین ن

آزمون در دو گروه پس -آزمون های توصـــیفی نمرات پیششـــاخص 9

ــناختی هیجان آزمایش و گواه در متغیرهای مقبولیت  اجتماعی و تنظیم ش

 ن گزارش شده است.نظیم شناختی هیجاهای تلفهؤو م

 
 (03مورد مطالعه )تعداد: آزمون در دو گروه آزمایش و گواه در متغیرهای پس –آزمون های توصیفی نمرات پیششاخص :۲جدول 
 K-S Z P انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر

 مقبولیت اجتماعی
آزمونپیش  

97/19 آزمایش  ۹72/2  712/7  ۹9۹/7  
57/91 گواه  979/5  ۹29/7  712/7  

آزمونپس  
77/91 آزمایش  571/5  917/7  21۹/7  
۹7/95 گواه  591/5  51۹/7  221/7  

 تنظیم شناختی منفی
آزمونپیش  

7۹۹7/25 آزمایش  1255۹/11  ۹19/7  912/7  
2111/22 گواه  97227/19  777/7  291/7  

آزمونپس  
2111/5۹ آزمایش  97177/2  219/7  215/7  
9۹۹7/21 گواه  1۹5۹9/15  ۹17/7  999/7  

 تنظیم شناختی مثبت
آزمونپیش  

9۹۹7/59 آزمایش  79291/9  927/7  522/7  
7۹۹7/51 گواه  12222/2  ۹97/7  719/7  

آزمونپس  
9777/22 آزمایش  99929/7  ۹71/7  9۹1/7  
9۹۹7/59 گواه  1۹25۹/9  779/7  227/7  

خویشملامت   

آزمونپیش  
97/11 آزمایش  191/1  521/7  297/7  
11/11 گواه  977/1  522/7  2۹2/7  

آزمونپس  
97/2 آزمایش  79۹/9  ۹۹1/7  775/7  
57/17 گواه  ۹91/1  722/7  ۹97/7  

 پذیرش
آزمونپیش  

157/1 19 آزمایش  597/7  222/7  
97/19 گواه  127/1  715/1  912/7  

آزمونپس  
77/17 آزمایش  27۹/9  792/7  257/7  
21/11 گواه  197/1  192/1  12۹/7  

 نشخوارگری
آزمونپیش  

77/2 آزمایش  791/1  219/7  177/7  
57/2 گواه  ۹59/9  ۹19/7  912/7  

آزمونپس  
71/9 آزمایش  212/9  779/7 227/7  
11/2 گواه  255/9  592/7 271/7  

 تمرکز مجدد مثبت

آزمونپیش  
۹7/11 آزمایش  519/1  792/7 ۹۹2/7  
11/17 گواه  971/5  7۹۹/7  ۹77/7  

آزمونپس  
77/12 آزمایش  172/1  ۹12/7 919/7  
21/17 گواه  711/1  777/7  225/7  

 ریزیتمرکز مجدد بر برنامه

آزمونپیش  
97/17 آزمایش  179/1  ۹19/7 917/7  
21/2 گواه  ۹12/9  5۹2/7  297/7  

آزمونپس  
11/15 آزمایش  722/9  295/7 257/7  
57/17 گواه  299/9  577/7  277/7  

 ارزیابی مجدد مثبت

آزمونپیش  
۹7/17 آزمایش  271/9  219/7 212/7  
57/11 گواه  122/5  7۹7/7  222/7  

آزمونپس  
57/11 آزمایش  791/1  ۹92/7 992/7  
11/11 گواه  ۹22/5  ۹۹7/7  777/7  

 پذیریدیدگاه

آزمونپیش  
97/2 آزمایش  211/9  257/7 29۹/7  
71/2 گواه  27۹/9  755/7  ۹17/7  

آزمونپس  
21/19 آزمایش  252/9  255/7 112/7  
11/17 گواه  51۹/9  711/7  ۹۹7/7  

 سازیفاجعه
آزمونپیش  

97/17 آزمایش  959/1  272/7 921/7  
97/19 گواه  597/5  919/7  215/7  

آزمونپس 97/2 آزمایش   251/9  9۹۹/7 559/7  
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۹7/11 گواه  779/5  775/7  29۹/7  

 ملامت دیگران

آزمونپیش  
21/17 آزمایش  75/5  979/7 591/7  
97/2 گواه  922/1  712/7  ۹9۹/7  

آزمونپس  
97/2 آزمایش  511/1  7۹۹/7 ۹77/7  
21/2 گواه  952/1  722/7  ۹19/7  

 

ـــی آموزش تحول هیجــانی بر مقبولیــت  ـــی اثربخش بــه منظور بررس

ـــناختی  هیجان کودکان، از آزمون تحلیل کواریانس اجتماعی و تنظیم ش

اســتفاده شــد. نتایج آزمون بررســی همگنی شــیب رگرســیون  هچندمتغیر

ـــناختی هیجان در آزمون و پسپیش آزمون مقبولیت اجتماعی و تنظیم ش

گروه آزمایش و گواه، نشان داد که شیب رگرسیون در هر دو گروه برابر 

آزمون لوین برای بررسی همگنی (. نتایج p ،۹19/1=𝐹3,22>72/7است )

ها نشـــان داد که واریانس متغیرهای واریانس متغیرهای وابســـته در گروه

ـــناختی هیجان p ،997/7=𝐹1,28>72/7مقبولیـت اجتمـاعی ) (، تنظیم ش

ــاختی هیجــان مثبــت p ،229/1=𝐹1,28>72/7مـنـفـی ) ـــن ( و تنظیم ش

(72/7<p ،199/1=𝐹1,28در گروه ) ـــتها برابر آزمون باکس . نتایج اس

روه متغیرهای وابســـته در بین گ برای بررســـی برابری ماتریس کواریانس

آزمایش و گواه نیز نشـان داد که ماتریس کواریانس متغیرهای وابسته در 

ـــت ) (. نتایج p ،۹97/1=F ،722/11=Box M>72/7دو گروه برابر اس

غیرها تداری رابطه بین مدو بارتلت برای بررسی کرویت یا معناآزمون خی

ـــان داد کـه رابطـه بین این م ـــت )ها معنالفهؤنش ، p ،2=df<71/7دار اس

۹17/11 =𝑥2ـــی پیش ــانس فرض(. پـس از بـررس هــای تحلیــل کواری

چندمتغیره، نتایج آزمون نشان داد که بین دو گروه در متغیرهای مقبولیت 

، p<71/7داری وجود دارد )اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان تفاوت معنا

۹97/91=𝐹3,23 ،29۹/7=Wilks Lambda هــمــچــنــیــن در ادامــه .)

ـــی آموزش تحول هیجانی بر مولفه ـــی اثربخش  های تنظیمجـدول، بررس

شناختی هیجان کودکان نیز انجام شد. نتایج آزمون بررسی همگنی شیب 

ـــیون پیش ـــنــاختی هیجــان در گروه آزمون و پسرگرس آزمون تنظیم ش

رســـیون هر دو گروه برابراســـت آزمایش و گواه، نشـــان داد شـــیب رگ

(72/7<p ،171/1=𝐹9,19 ـــی همگنی (. نتــایج آزمون لوین برای بررس

ـــتـه در گروه ـــان داد که واریانس ملامت واریـانس متغیرهـای وابس ها نش

(، p ،972/7=𝐹1,28>72/7(، پذیرش )p ،721/7=𝐹1,28>72/7خویش )

 ،p>72/7)(، تمرکز مجدد مثبت p ،277/7=𝐹1,28>72/7نشخوارگری )

2۹2/1=𝐹1,28تمرکز مجدد بر برنامه ،)( 72/7ریزی<p، 121/9=𝐹1,28 ،)

ــابـی مجــدد مثبــت ) ــدگــاهp ،127/7=𝐹1,28>72/7ارزی ــذیری (، دی پ

(72/7<p ،915/9=𝐹1,28 ،)ـــازی )فاجعه ( و p ،595/9=𝐹1,28>72/7س

 . نتایجاســـتها برابر ( در گروهp ،919/1=𝐹1,28>72/7ملامت دیگران )

ــی برابری ماتریس کواریانس ــته متغیرهای وا آزمون باکس برای بررس بس

در بین گروه آزمــایش و گواه نیز نشــــان داد کــه مــاتریس کواریــانس 

ــه در دو گروه برابر اســــت ) ـــت ، p ،997/1=F>72/7متغیرهــای وابس

291/92=Box Mدو بارتلت برای بررسی کرویت یا (. نتایج آزمون خی

دار ها معناهلفؤنشان داد که رابطه بین این منیز متغیرها داری رابطه بین معنا

های فرض(. پس از بررســی پیشp،55=df ،222/71 =𝑥2<71/7اســت )

تحلیل کواریانس چندمتغیری، نتایج آزمون نشان داد که بین دو گروه در 

، p<72/7های تنظیم شـناختی هیجان تفاوت معناداری وجود دارد )لفهؤم

257/1=𝐹9,11 ،91۹/7=Wilks Lambda) 1در جــدول ؛ در نتیجــه 

 متغیری گزارش شده است.نتایج تحلیل واریانس تک
 

 یم شناختی هیجانهای تنظلفهؤاجتماعی و تنظیم شناختی هیجان و ممتغیری تفاوت گروه آزمایش و گواه در متغیرهای مقبولیت : نتایج تحلیل واریانس تک0جدول 

 اندازه اثر سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع متغیر

 مقبولیت اجتماعی
۹29/92 گروهیبین  1 ۹29/92  221/17  771/7  929/7  
777/77 گروهیدرون  92 977/9     

 تنظیم شناختی منفی
771/129 گروهیبین  1 771/129  997/12  771/7  192/7  

721/119 ن گروهیودر  92 219/19     

 تنظیم شناختی مثبت
557/97۹ گروهیبین  1 557/97۹  227/9۹  771/7  212/7  

752/911 گروهیدرون  92 299/19     

121/7 گروهیبین  1 121/7  157/2  712/7  911/7  
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179/97 گروهیدرون ملامت خویش  12 517/1     

 پذیرش
7۹7/15 گروهیبین  1 7۹7/15  7۹7/17  775/7  1۹9/7  

99۹/95 گروهیدرون  12 177/1     

گرینشخوار  
9۹1/7 گروهیبین  1 9۹1/7  772/7  797/7  775/7  

211/۹۹ گروهیدرون  12 279/1     

 تمرکز مجدد مثبت
292/۹7 گروهیبین  1 292/۹7  ۹12/19  779/7  122/7  

1۹1/21 گروهیدرون  12 729/5     

ریزیتمرکز مجدد بر برنامه  
772/5۹ گروهیبین  1 772/5۹  712/19  771/7  199/7  

۹99/79 گروهیدرون  12 991/1     

 ارزیابی مجدد مثبت
9۹5/77 گروهیبین  1 9۹5/77  179/19  779/7  121/7  

2۹9/117 گروهیدرون  12 912/2     

پذیریدیدگاه  
277/12 گروهیبین  1 277/12  ۹17/19  779/7  122/7  

112/۹7 گروهیدرون  12 1۹5/1     

سازیفاجعه  
127/17 گروهیبین  1 127/17  77۹/9  711/7  92۹/7  

792/95 گروهیدرون  12 9۹9/1     

 ملامت دیگران
127/5 گروهیبین  1 127/5  71۹/7  719/7  992/7  

799/17 گروهیدرون  12 2۹7/7     

 

(، 221/17اجتماعی )برای متغیر مقبولیت  Fآماره  1با توجه به جدول 

ـــنـاختی هیجان منفی ) ـــناختی هیجان مثبت 997/12تنظیم ش ( و تنظیم ش

ــطح  بوده( 227/9۹) ــتدار معنا 71/7و در س ــانگر آن . این یافتهاس ها نش

ها در این متغیرها تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج که بین گروه هستند

ــی میانگین ــان میبررس  ثر بوده وؤانی مدهد که آموزش تحول هیجها نش

موجب افزایش مقبولیت اجتماعی و بهبود تنظیم شناختی هیجان کودکان 

ـــود. می ـــی اینکـه گروه آزمـایش و گواه درکـدام یک از  برایش بررس

دول ج های تنظیم شناختی هیجان با یکدیگر تفاوت دارند، در ادامهلفهؤم

ده است. با ش ها نیز گزارشلفهؤمتغیری این منتایج تحلیل واریانس تک 1

ملامت خویش  لفهؤبرای م Fتوجه به مقادیر به دســـت آمده، مقدار آماره

(72/7>p،157/2=𝐹1,19م ،)لفه پذیرشؤ (71/7>p،7۹7/17=𝐹1,19 ،)

مجدد (، تمرکز p ،۹12 /19=𝐹1,19<71/7لفـه تمرکز مجـدد مثبت )ؤم

ــامــه ــابی مجــدد مثبــت p ،712/19=𝐹1,19<71/7)ریزی بر برن (، ارزی

(71/7>p ،179/19=𝐹1,19م ،)71/7پذیری )لفه دیدگاهؤ>  p،۹17/19 

=𝐹1,19لفه فاجعهؤ(، م( 72/7سازی>p،77۹/9=𝐹1,19و م )لفه ملامت ؤ

مربوا  F(، معنادار است و تنها آماره p ،71۹/7=𝐹1,19<72/7دیگران )

. این یســـتدار ن( معناp ،772/7=𝐹1,19>72/7نشـــخوارگری ) لفهؤبه م

داری عناها تفاوت ملفهؤها در این مها نشانگر آن هستند که بین گروهیافته

ـــی میانگین ـــان میوجود دارد. نتـایج بررس دهد که آموزش تحول ها نش

 ود.شثر بوده و موجب بهبود تنظیم شناختی هیجان کودکان میؤهیجانی م

 گیریبحث و نتیجه
ماعی و اجتهدف از این پژوهش بررســی تأثیر تحول هیجانی بر مقبولیت 

ـــنــاختی هیجــان کودکــان بود. نتــایج مربوا بــه آزمون تحلیــل  تنظیم ش

ـــان داد آموزش تحول هیجــانی بر مقبولیــت کوواریـانس تـک متغیره نش

، های نصری، خسروجاوید، صالحیثر است. این یافته با یافتهؤاجتماعی م

ــین ــه ؛(5خانزاده )حس ــیش ــمیت، راور، هایس و  ؛(7فر و همکاران )ش اس

است و این پژوهشگران ( همسو 97مارتین وداهلن ) ؛ و(17ریچاردسون )

ثر بر تنظیم شــناختی هیجان و بهبود ارتباا ؤای متحول هیجانی را شــیوه

ع های این پژوهش در منابناهمسو با یافتهچنین . هماجتماعی معرفی کردند

پژوهشــی یافت نشــد. در تبیین این فرضــیه  مقالات و مجلات علمی معتبر،

 شده است که همیشه بهترین عوامل شناخته توان گفت، هیجان از مهممی

اشـاره شـده است. تحول دهنده شـناسـی و تداومنقش آن به عنوان سـبب

ـــت اجتماعیهای هیجانی عامل مهمی در مقبولیت هیجـان و تجربه و  اس

ــده، آتعلت آن می ــد که با توجه به پژوهش انجام ش  موزشواند این باش

 های خود را بهتر بشناسند وکند احساستحول هیجانی به افراد کمک می

بتوانند به موقع و به درســتی آن را ابراز کنند، عصــبانیت خود را مدیریت 

و احساسات منفی خود را تغییر دهند تا مرتکب رفتارهای ناشایست  ،کنند

توانند در اجتماع و روابط اجتماعی خود ودکان از این طریق مینشوند. ک

ـــب و در نتیجه مقبولیت رده بـه خوبی رفتار ک نند کاجتماعی لازم را کس

ـــالان قرار نمی1) گیرند و از مقبولیت (. کودکـانی کـه مورد توجـه همس
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اجتماعی برخوردار نیســتند بیش از حد معمول پرخاشــگر، عصـــیانگر و 

 (.  2) پایینی دارندیافتگی اجتماعی ازشدر نتیجه سه و نامتعادل بود

ـــان  متغیرههمچنین نتایج مربوا به آزمون تحلیل کوواریانس چند نش

ـــناختی هیجان مثبت و منفی تأثیر  داد آموزش تحول هیجـانی بر تنظیم ش

ـــاس نتـایج بـه ـــت آمـده میانگین نمرات ملامت خویش،  دارد. بر اس دس

ـــازیفـاجعه آزمون گران در گروه آزمایش در مرحله پسو ملامت دی ،س

کاهش یافته و میانگین نمرات پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد 

اری دطور معنا پذیری بهو دیدگاه ،ریزی، ارزیـابی مجدد مثبتبر برنـامـه

ربیعی،  هایحدودی با یافته های این پژوهش تاافزایش یافته اســـت. یافته

ــاهـنــ  و زا ــال ــاقـرزاده نـیـم (،9۹رعـی )زره پـوش، پ (، 99چــاهی )ب

( همسو و همخوان 11( و لاریسا و مارینا )92دمیرچی و اسماعیلی )صدری

. این پژوهشگران نیز در مطالعات خود تأثیر تحول هیجانی بر تنظیم اسـت

ای هند. ناهمسو با یافتهاهشـناختی هیجان و مقبولیت اجتماعی را نشان داد

 د.پژوهشی یافت نش-معتبر، مقالات و مجلات علمیاین پژوهش در منابع 

همچنین نتیجه این فرضیه با پژوهش کیمبرلی و همکاران همخوانی دارد. 

آنها در پژوهش خود نشان دادند که تحول هیجانی در کودکان از اهمیت 

ـــلــامــت کودکــان در دوران  بینیو پیش بودهزیــادی برخوردار  کننــده س

امین یزدی، عیدی و مقیســـه نیز در پژوهش (. عالی، 19نوجوانی اســـت )

ـــان دادنـد کـه تحول هیجـانی می توانـد خلـاقیت در کودکان را خود نش

 (. 11کند )بینیپیش

ت علت توان گفها میدر تبیین این یافته بر اساس مطالعات انجام شده

ـــناخکه تحول هیجانی باع  افزایش مقبولیت این تی اجتماعی و تنظیم ش

های منفی این است که آموزش آن باع  کاهش هیجانشـود هیجان می

درســت احســاســات در افراد و باع  مهار  و افزایش احســاســات مثبت و

شود. آن در مسیرهای سازنده می کردن رهاسـازی انرژی روانی و صرف

های اشاره کرد که برنامهبه دیدگاه ورنون توان یموضـوع میید این أدر ت

ـــلامت روان ـــگیری در حوزه س ـــهیل پیش ، تحول را در جمیع جهات تس

ــب مهارتمی ی، فردهای میانکنند و به کودکان امکان خودپذیری، کس

ای هسازی، کنارآمدن با هیجانفراگیری راهبردهای حل مسـلله و تصمیم

ــکل ــاز و انعطافمش ــکلات زندگی را میس (. در 17دهند )پذیری در مش

راز اب آموزش نحوهجلسـات آموزشـی، تشـویق اعضا به بیان احساسات و 

ا ههای منفی و شـناسـایی این هیجانتخلیه هیجانباع   احسـاسـات منفی

ای هها آشنایی ندارند، نسبت به هیجان. زمانی که افراد با هیجانشده است

شــناختی ندارند و قادر  فغم، تنهایی، رنجش و دردانند زیربنایی خود م

ود را توانند احساسات خمینو در نتیجه  به شناخت و بیان آنها هم نیستند

 دهند.صورت تکانشی پاسخ می به درستی ابراز کنند و به

های آموزش تحول هیجانی این است که دسترسی افراد را از ویژگی

ـــهیل میبه هیجان ـــیدن به این هدف، در های زیربنایی تس کند. برای رس

جلسـات آموزشـی بر روی شــناخت احسـاســات منفی و مثبت در افراد و 

 به طوری که فرد آسیب کمتری ؛کید شـدأونگی ابراز درسـت آنها تچگ

ــتفاده از آموزش مهارت17ببیند ) توانند های هیجانی، کودکان می(. با اس

ـــب با هر  با آموزش حالات هیجانی مختل ، آموزش حالات بدنی متناس

های خود را تنظیم و مهار گیری از کمـک دیگران، هیجانهیجـان و بهره

ـــعه دهند )واننـد ارتبـااکننـد تـا بت (. 11هـای خود را حف  کرده و توس

ـــیـار زیـادی در آینـده کودکان دارد و  آموزش تحول هیجـانی تـأثیر بس

ـــغل و ارتباطات اجتماعی می ـــیل، ش توانـد برای آنهـا در زندگی، تحص

های تحول هیجانی به آموزش مهارتکمک کننده و راهگشـا باشد. اگر 

ـــب با توا ـــودنایی کودک طور مـداوم و متنـاس تواند موجب می انجام ش

ـــازش ـــحیح، از بین رفتن رفتارهای س  ءتقانایافته و ارمـاندگاری رفتار ص

د شــتلاش می در این مطالعه در پایان جلســاتاجتماعی شــود. مقبولیت 

ــا ب ســوی احســاســات مثبت حرکت کنند. این کار باع  کاهش ه اعض

؛ دشاحساسات می احسـاسـات منفی و کمک به اعضـا برای ابراز صحیح

ـــده میبـا توجـه بـه موارد بیـان در نتیجـه  توان نتیجه گرفت که تحول ش

ـــناختی هیجان کودکان هیجانی می تواند بر مقبولیت اجتماعی و تنظیم ش

 موثر باشد.

ـــت های پژوهشاز محـدودیـت ـــامل که افراد نمونه این اس  فقط ش

ده به کودکانی با رعمیم آن بودند؛ در نتیجه تساله  19تا  9کودکان دختر 

ژوهش انجام توجه به پ. با انجام شــودتر یا بالاتر باید با احتیاا ســنی پایین

شـــود که این شـــده، به پژوهشـــگران علاقمند در این زمینه پیشـــنهاد می

تحصـیلی  سـنی و هایپژوهش در مورد والدین و همچنین در سـایر دوره

توجه  ابهمچنین سه شود. نیز انجام شـود و نتایج آن با گروه پژوهش مقای

وزارت آموزش و پرورش با همکاری  شودبه نتایج پژوهش، پیشـنهاد می

یند توانمندسازی و اشناسی، در فرسـایر نهادها همچون سازمان نظام روان

های آموزشـی مناسبی را برای مشاوران و بازآموزی کارکنان خود، دوره
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ـــرایطی را روان ـــان مـدارس تـدارک ببینـد و ش ـــنـاس که  کننـدفراهم ش

ـــاوران مدارس در زمینهروان ـــان و مش ـــناس های هایی همچون مهارتش

ا هدانش لازم را کســب کرده و در جهت به کارگیری این روش ،زندگی

ـــنهـاد میتلـاش کننـد ـــود که راهبردهای افزایش تحول . همچنین پیش ش

 آموزش داده شود.به صورت منظم هیجانی و تأثیرات آن به والدین نیز 

 حظات اخلاقیملا
رشد نامه کارشـناسـی ااین مقاله برگرفته از پایان پیروی از اصرول اخلا  پژوهش:

ــاوره  ــته مش ــگاه آزاد واحد تهران خانم زهره آخوندی در رش غرب با کد خانواده، دانش

آن از سوی سازمان  یمجوز اجرای اسـت که 95/5/27و تاریخ دفاع  99991۹712۹1795

ــتان  ــمارهآموزش و پرورش اس ــادر  12/1/1127در تاریخ  ۹5/927271/2 تهران با ش ص

همچنین دیگر ملاحظات اخلاقی مانند رضـــایت کامل افراد نمونه و رعایت اصـــل  شـــد.

 رازداری در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است.

پژوهش حاضــر به صــورت مســتقل، با بودجه شــخصــی، و بدون حمایت  حامی مالی:

 زمان دولتی یا خصوصی انجام شده است.مالی هیچ مؤسسه یا سا

وان خانم زهره آخوندی به عن نخست این مقالهنویسنده  نقش هریک از نویسندگان:

ا نویسنده دوم خانم سیم؛ هاداده گروتحلیل ،مجری طرح پژوهشـی، نویسنده اصلی مقاله

تاد ان اسخواه به عنونویسـنده سوم آقای حمیدرضا وطن؛ و قدرتی به عنوان اسـتاد راهنما

   در این مطالعه نقش داشتند.  مشاور

 .تهیچ گونه تضاد منافع نداشته اس گانانجام این پژوهش برای نویسند تضاد منافع:

وزش سازمان آمبدین وسـیله از استادان راهنما و مشاور این مطالعه،  تشکر و قدردانی:

ـــتان تهران ـــانی که به نحوی درو پرورش اس  رای اینروند اج ، افراد نمونه و تمامی کس

 شود. اند، تشکر و قدردانی میمطالعه همکاری داشته
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