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اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و مهارتهای اجتماعی بر پرخاشگری
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The Effectiveness of emotion regulation and social skills training on
overt and relational aggression and pro-social behaviors in aggressive
adolescents in Khorramabad
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Objective: This study aimed to investigate the Effect of
emotion regulation and social skills training on overt and
relational aggression and pro-social behaviors in
aggressive adolescents in Khorramabad.
Methods: The study population consisted of aggressive
adolescents referring to medical and counseling centers in
Khorramabad during the academic year 2013-2014. To
this end, 45 aggressive adolescents were selected by
convenient sampling methods and were randomly assigned
into two experimental and control groups using quasiexperimental design with pre-posttest control group.
Interventions including emotion regulation and social
skills training-based therapy were performed on the
experimental group. Crick and Grotpeter's peer selection
questionnaire was employed to gather data. The obtained
data were analyzed using multivariate analysis of variance.
Results: Multivariate analysis of variance showed that
there was a significant difference between the groups
(p<0.01). This significance difference was observed for all
three variables (namely overt and relational aggression,
pro-social behavior) (p<0.01).
Conclusion: Due to the treatment features of emotional
regulation and social skills, they can be employed in order
to reduce overt and relational aggression and promote prosocial behaviors in aggressive adolescents.
Keywords: Emotion regulation, social skills, overt and
relational aggression, pro-social behavior.
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مقدمه
انسانها بهعنوان مواوداتی ااتیاعی ،روابط بین فهردی

با سههت ( .)۱،۲در مرحلههٔ نواههوانی ،نیههاز بههه تعههادت
هیجانی ،روانی و عا فی ،برقهراری روابهط هنجارمنهد و

اامعهپسند با ا رافیان و کسب مهارتهای ااتیهاعی از

نیازهای بسیار مه نواوان اسهت ( .)۳در هیهین راسهتا
یکی از مسائ مه که والدین ،معلیان و متخااهان بها
آن موااهاند ،عل بروز رفتهار اامعهپسهند در کودکهان و
نواوانان است .شناسایی عله بهروز رفتارههای یکسهان

در افههراد متفههاوت یهها حتههی در یههو فههرد در زمانهههای
مختلههک کههه بهههد ی متفههاوت صههورت میگیههرد ،کههاری

دشههوار اسههت ( .)۴آیمنههم معت ههد اسههت کههه رفتارهههای
اامعهپسند اعیات هدفینهدی هسهتند کهه بههمنظور رفهاه

دیگران انجام میشود ( .)۵بر هیین اساس ن طٔ م ابه

رفتار اامعهپسند ،پرخاشگری و رفتارهای ندااتیاعی

است .پرخاشگری آن دسته از رفتارهای نهدااتیاعی و
اعیههات مغرنههانه اسههت کههه هههده آن صههدمهزدن بههه

شخص ،شیء یا سیست است که سبب ااتناب دیگهران
یههها م ابلهبههههمث آنهههان میشهههود .متخااهههان دو نهههوع
پرخاشگری آشکار و ارتبا ی را مطهرح کردهانهد (.)۶،۷

منظههور از پرخاشههگری آشههکار ،آسههیب فیمیک هی و عی ه

عینی و بیرونی پرخاشهگری شهام هه دادن ،لگهدزدن و

فیاشهی کالمههی اسهت و منظههور از پرخاشهگری ارتبهها ی
آزار رسهاندن بهه دیگههران بها توسه بههه ایجهاد اخههتالت در
روابط بین افراد است ( .)۸،۹نتایج تی ی ات گونهاگون
نشان داده است که کودکان و نواوانان پرخاشگر عیوماً

مرتکب اعیات ناهنجار و مغایر بها ارزشههای حهاک بهر

اامعه میشوند و ونعیت تیایلی نابسامانتری دارند
( .)۱۳-۱۰بهدلی این اهییهت و آسهیب مت هابلی کهه از
پرخاشگری به افراد سهرایت میکنهد ،روشههای درمهانی
مختلفی اهت بهبود کودکهان و نواوانهان پرخاشهگر بهه

کههار گرفتههه میشههود .ایههن روشههها شههام سههبوهای
مبتنیبههههر مهارتهههههای تنظههههی هیجههههان و بهههههکارگیری

مهارتهای ااتیاعی است ( .)۱۵،۱۴تنظی هیجان بهه
توانایی فهه هیجانهات ،تعهدی تجربهٔ هیجهانی و ابهراز

هیجانههات اشههاره دارد ( .)۱۶آمههوزش تنظههی هیجههان

فرآیندهای درونی و بیرونهی اسهت کهه مسهتولیت کنتهرت،
ارزیههابی و تغییههر واکنشهههای عهها فی فههرد را در مسههیر

تی قیافتن اهداه او بهر عههده دارد؛ هرگونهه اشهکات و
ن ههص در تنظههی هیجانههات میتوانههد فههرد را در برابههر
اختال ت روانی چون انطراب و افسهردگی آسهیبپذیر

سازد ( .)۲۰توانهایی م ابلهه بها هیجانهات ،فهرد را قهادر

میسازد تا هیجان را در خود و دیگران تشهخیص داده و

نیؤه تأثیر آنرا بر رفتار بدانهد و بتوانهد واکهنش مناسهب
بههههه هیجانههههاتش را نشههههان دهههههد ( .)۲۱بههههه اعت ههههاد
پژوهشگران ،چگهونیی ارزیهابی دسهتیاه شهناختی فهرد،

هنیههام روبهروشههدن بهها حادثههٔ منفههی از اهییههت بهها یی
برخوردار اسهت .سهالمت روانهی افهراد ناشهی از تعهاملی

دو رفههه میههان اسههتفاده از انههواع خاصههی از راهبردهههای
تنظی شناختی هیجانات و ارزیهابی درسهت از موقعیهت

تنشزاسههت ( .)۱۸تنظههی هیجههانی بهصههورت ارزیههابی
پیشازرخداد حادثٔ هیجهانی ،از کهاهش منهابش شهناختی
پیشههگیری میکنههد ( .)۲۰ای ه ( ،)۲۲اسههکنتیمر و لبههر
( ،)۲۳دیفنهههههدروه و هیکهههههاران ( ،)۱۵گهههههراتس و
گاندرسهههون ( ،)۱۷یهههو و هیکهههاران ( ،)۲۴تامپسهههون

( ،)۲۵سهههههی تی و هیکهههههاران ( ،)۲۶سهههههرنی (،)۲۷

نرییههانی و هیکههاران ( )۲۸،۲۹و صههالیی و هیکههاران
( )۳۰در پژوهشهای مختلک نشان دادهانهد کهه تنظهی

هیجانی با مشکالت رفتاری رابطه داشته و آمهوزش ایهن
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چنههین فرآینههدی احتیههات بههروز تعارنههات بههین فههردی

هیجانات است ( .)۱۹-۱۷مهدیریت هیجانهات بهمنملهٔ
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خود را با دیگهران در گسهترٔه وسهیعی حفهم میکننهد .در

شام کنترت هیجانهات منفهی و نیهؤه اسهتفادٔه مثبهت از

فرآینهههد شهههناختی منجهههر بهههه بهبهههود عیلکهههرد ارتبههها ی،
ااتیهههاعی و رفتهههاری کودکهههان و نواوانهههان در م ههها ش

مختلههک رشههدی و ااتیههاعی میشههود .از رفههی هههده
اساسی هر نظام آموزشی این است کهه مهارتههای زم

در زندگی روزمهره را بهه افهراد آمهوزش دههد تها فهرد نیهم
بتواند بهعنوان عضوی کارآمد ن ش مفیدی را در اامعهه
ایفا نیاید ( .)۳۱یکی از این مهارتههای زم ،آمهوزش

مهارتهههای ااتیههاعی اسههت .مهارتهههای ااتیههاعی
مجیوعهای پی یده از مهارتهها و توانینهدیهایی نظیهر
ارتبهههاط ،حههه مسهههتله ،تاهههیی گیری ،ارأتآمهههوزی و

خودمدیریتی است؛ این مهارتها اههت سازگارشهدن و
کنارآمدن با موقعیتههای مختلهک ااتیهاعی و ارتبها ی
نروری بوده و باعث پرورش و بارورشدن روابط سهال
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میگردد .این مهارتها عیلکرد کلهی افهراد را در زنهدگی

اامعٔ آماری این پژوهش تیامی دانشآموزان مشغوت به

قرار میدههد ( .)۳۲،۳۳اغلهب کودکهان و نواوانهان در

تیاههههیلی  ۱۳۹۲-۹۳بودنههههد کههههه بهههههدلی عالئهههه

برادران و هیسها ن مهارتههای ااتیهاعی را بهصهورت

شههههر خرمآبهههاد اراهههاع داده شهههده بودنهههد .نیونههههگیری

خودانییخته میآموزند .ولی کودکهان و نواوانهان دارای

بدینصورت بود کهه بهه یکهی از مراکهم مشهاوره در ادارٔه

مشههکالت فراوانههی بههوده و اغلههب بههازخوردی منفههی از

دسترس تعداد  ۴۵نفر (بهدلی کسب تعداد کافی اهت

و نواوانههانی کههه دارای مهارتهههای ااتیههاعی مناسههبی

ااتیاعی و گروه گواه) انتخهاب شهده و بهه ور تاهادفی

مشهههکالت رشهههدی و هیجهههانی ،در ایهههن زمینهههه دارای
ره والدین و ا رافیان دریافت میکنند ( .)۳۴کودکان

آمههوزشوپرورش مرااعههه شههد؛ سههپس بهها نیونهههگیری در

ت سههی افههراد در سههه گههروه تنظههی هیجههان ،مهارتهههای

هستند در ایجاد و حفم روابط ساختارمند بها هیسها ن

در دو گروه آزمایش و یو گروه گواه ت سی شدند.

بدون این مهارتها هستند ( .)۳۵دیبیلهت و هیکهاران

این پرسشنامه توسهط کریهو و گروتپیتهر ( )۴۱بههمنظور

و یههادگیری در مییطهههای آموزشههی موفههقتر از افههرادی

پرسشنامٔ گمینش هیسا ن:۱

( ،)۳۶بتلههو ( ،)۳۷ترنههر و هیکههاران ( ،)۳۸ماتسههوا و

سنجش پرخاشگری ارتبا ی ،آشکار و رفتار اامعهپسند

مختلک نشهان دادهانهد کهه مهارتههای ااتیهاعی ن هش

پرسشنامه دارای سهه زیرپرسشهنامه بها  ۱۸گویهه اسهت و

مینیایههد؛ چنانکههه آمههوزش آن منجههر بههه بهبههود عیلکههرد

ارتبا ی دارای  ۵گویه ،زیرپرسشنامٔ پرخاشگری آشهکارا

اچیاما ( )۳۹و چهاپین و اسهن ( ،)۴۰در پژوهشههای
مهیی در ارتبا هات ااتیهاعی و مییطهی نواوانهان ایفها

کودکههان و نواوانههان تهیههه و اسههتفاده شههده اسههت .ایههن

درمجیههوع  ۱۶سههؤات دارد .زیرپرسشههنامٔ پرخاشههگری

ااتیهههاعی و ارتبههها ی افهههراد مختلفهههی کهههه بههههنوعی از

دارای  ۷گویه و زیرپرسشنامٔ رفتار اامعهپسهند دارای ۴

باتواه به ن هش تنظهی هیجهان و مهارتههای ااتیهاعی

خهام هههر دانشآمههوز بههه تعهداد دفعههاتی کههه نههام او توسههط

مشکالت رفتاری ،هیجانی و رشدی رنج میبردند ،شد.

گویه است .اهت نیرهگذاری این پرسشهنامه ابتهدا نیهرٔه

در رفتهههار هنجارمنهههد افهههراد در ارتبا هههات ااتیهههاعی،

هیکالسیهایش ذکر شده میاسبه میشهود (نیهرٔه خهام

بررسی تأثیر تنظهی هیجهان و مهارتههای ااتیهاعی بهر

کالس منهای یو تغییر کند) .پس از میاسهبٔ نیهرٔه ههر

بهخاوص در مواقش چالشبرانییم ،هده ایهن پهژوهش
پرخاشهههگری ارتبههها ی ،آشهههکار و رفتهههار اامعهپسهههند

نواوانان پرخاشگر ،تعیین شد.

روش بررسی

بهدلی نیونهگیری در دسهترس ،پهژوهش حانهر رحهی

هر دانشآموز میتواند از صفر تا تعداد ک دانشآمهوزان
آزمههودنی در هههر گویههه ،ایههش نیههرات خههام مربههوط بههه

گویههای هر زیرپرسشنامه بهعنوان نیهرٔه آزمهودنی در آن
زیرپرسشنامٔ خاص ،در نظر گرفته میشود .روایی سازٔه
پرسشنامه گمینش هیسا ن توسط عارفی ( ،)۴۲در سهه

زیرم یههاس (ارتبهها ی ،آشههکار و اامعهپسههند) از ریههق

نییهآزمایشی هیهراه بها پیشآزمهون -پسآزمهون بها گهروه

تیلی عوام  ،قاب قبوت گهمارش شهده اسهت .هی نهین

آموزش تنظهی هیجهان و گهروه مهارتههای ااتیهاعی و

 ۰٫۸۹به دست آورده است .در پهژوهش خهداداد (،)۴۳

گواه بود .در این مطالعه دو گهروه آزمهایش شهام گهروه

اعتبههار م یاسهههای سهههگانٔ پرسشههنامه را بههین  ۰٫۸۶تهها

هی نههین یههو گههروه گههواه حضههور داشههتند .متغیرهههای

برای م یاسهای فرعی بهه ور اداگانهه نهریب پایهایی

بودند و متغیرهای وابسته ،پرخاشگری ارتبها ی ،آشهکار

 ،۰٫۸۱پرخاشگر آشهکار برابهر بها  ۰٫۸۳بهوده اسهت .در

مست  ،آموزش تنظی هیجهان و مهارتههای ااتیهاعی
و رفتار اامعهپسند نواوانان پرخاشهگر بهود .گهروه گهواه

میاسههبه شههده کههه بهههترتیب پرخاشههگر ارتبهها ی برابههر بهها
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هیچ مداخلهای دریافت نکرد .انتخاب این افراد ،بهشیؤه
نیونهگیری در دسترس انجام شد.
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شخاههی و تعههامالت مییطههی و ااتیههاعی تیههت ت هأثیر

تیاهههی در دورٔه راهنیهههایی شههههر خرمآبهههاد در سهههات

. Peer selection questionnaire

1

این مطالعه از این پرسشنامه در پیشآزمهون و پسآزمهون

از بهین آنهها تعهداد  ۴۵نفههر بهه شهیؤه تاهادفی انتخههاب

بههها مرااعهههه بهههه مرکهههم مشهههاورٔه ادارٔه آمهههوزشوپرورش

گههواه گیههارده شههدند .گروههههای آزمههایش ،مههداخالت

دانشآموزان نواوانی را کهه بههدلی پرخاشهگری بهه ایهن

خودکارآمدی هیجانی را در هی  ۸السهٔ یوسهاعته در

مرکم ارااع داده شدهاند ،معرفی نیاینهد .تعهداد  ۷۸نفهر

دو السههٔ آموزشههی در هفتههه و در ههی  ۲مههاه دریافههت

پرسشههنامٔ گههمینش هیسهها ن بههود کههه بههه مههدارس ایههن

اهت رعایهت اخهالپ پژوهشهی بهه گهروه گهواه ا یینهان

تکییه گردیههد؛ ایههن افههراد برحسههب گههمینش هیسهها ن،

مههههداخالت آزمایشههههی را دریافههههت خواهنههههد کههههرد.

از این دانشآموزان شناسایی شهدند .شهیؤه شناسهایی بها

دانشآمههوزان ارسههات شههد و توسههط دانشآمههوزان دیگههر

نیودند .گروه گهواه نیهم ههیچ مداخلههای دریافهت نکهرد.
داده شههد کههه پههس از انجههام پههژوهش ،آنههان نیههم ایههن

بهعنوان نواوانان پرخاشگر تشخیص داده شدند .سپس
ادوت  .۱شرح السه آموزش گروهی تنظی هیجان
ردیک

عنوان

السٔ اوت

معرفی السات تنظی هیجان

السٔ دوم

السٔ چهارم
السٔ پنج

مشک آفرین؛  .۲خودآ گاهی

احساسات؛  .۳تیایم میان هیجانات مختلک؛  .۴شناسایی هیجان در حا ت

هیجانات بییاریزا و نرورت
درمان

 .۱پیامدهای شناختی واکنش هیجانی؛  .۲پیامدهای فیمیولوژیو واکنشهای
هیجانی؛  .۳پیامدهای رفتاری واکنشهای هیجانی و رابطٔ این سه ،با ه .

عالئ اختالت هیجانی و درمان
مناسب و عل اختالت هیجانی

افراد از این دو.

خطاهای شناختی و
شاخصهای اختالت هیجانی

السٔ هفت

تفسیرها

السٔ هشت

تغییر و اصالح تفاسیر

السٔ نه

رفتارهای ناشی از هیجان

السٔ دوازده

مختلک فیمیکی و روانشناختی؛  .۴عوام موف یت در تنظی هیجان.

 .۱معرفی عالئ اسیانی ،رفتاری و شناختی؛  .۲ژنتیو و مییط و تأثیرپذیری

السٔ شش

السٔ یازده

دوره و نرورت تنظی هیجان.

 .۱هیجان نرمات و هیجان

داستان اختال ت هیجانی

السٔ ده

 .۱معرفی و آشنایی با اعضای گروه؛  .۲بیان قواعد گروه و اهداه؛  .۳معرفی
 .۱آموزش و معرفی هیجان؛  .۲شناسایی و نامگذاری و برچسبزنی به

هیجانی
السٔ سوم

شرح السه

 .۱رویارویی از درون؛ .۲
رویارویی با هیجان
فرضها و اصوت و باورهای
هستهای
تغییر باورهای هستهای

 .۱معرفی دو خطای شناختی رایج؛  .۲معرفی هیجان و ااتناب بهعنوان
شاخصهای اختالت هیجانی.
 .۱آگاهی از رابطٔ میان هیجان و رفتار ،هیجان و فکر؛  .۲شناخت و بررسی
افکار اتوماتیو.
آ گاهی از رابطٔ میان افکار اتوماتیو ،تفسیرها و رفتارها.
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خرمآبهههاد ،از مسهههتوت ایهههن مرکهههم درخواسهههت شهههد تههها

آزمایشی تنظی هیجان را در ی  ۱۲السٔ یوسهاعته و
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اهت بررسی میمان پرخاشگری نواوانان استفاده شد.

شده و به هیهین صهورت در گروهههای آزمهایش و گهروه

انعطاهپذیری در تفسیر و درنظرگرفتن گسترهای از احتیا ت.
 .۱آگاهی از پیامدهای ااتناب هیجانی؛  .۲آگاهییافتن و کسب تجربه از هیجان
یا سرکوب آن.
 .۱هیجان با تیرکم بر احساسات اسیی؛  .۲انجام موااهه و تواه دقیق به تیام
موانش یا رفتارهای ااتنابی؛  .۳تفسیر مجدد؛  .۴ارزیابی مجدد.
 .۱معرفی باورهای مربوط به ردشدگی؛  .۲معرفی باورهای مربوط به درماندگی؛
 .۳شناسایی باورهای هستهای.
 .۱شکستن باورهای هستهای مشک زا و اایگمینکردن باورهای ادید.

در هههر السههٔ آموزشههی مهارتهههای ااتیههاعی ،ابتههدا

اصالح رفتار مهارت مربو ه ،تشویق صورت میگرفت.

دربارٔه مهارت مربو ه با اعضهای گهروه مباحثهه صهورت

و در راستای مهارت آموختهشهده ،تکلیفهی بهرای تعیهی

درمههانیر میههور هههر السههه را مشههخص میکههرد؛ سههپس

میگرفت .در مرحلٔ بعد ،اعضای گروه مههارت آمهوزش

دادهشده را اارا و تیرین میکردند .در هر السه پهس از

در پایان هر السه ،میتوای آموزشی آن ایشبندی شهده

در منمت ارائه میگردید .اهت رعایت اخالپ پژوهشهی،
به تیام افهراد حانهر در پهژوهش ا یینهان داده شهد کهه
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تیام ا العات مربوط به آنان در نمد پژوهشگر میرمانه

اهههههت تجمیهههههوتیلی دادهههههها در ایههههن پههههژوهش از

داده شد که پس از اتیهام پهژوهش ،آنهان نیهم مهداخالت

انیراهمعیار) ،آمار استنبا ی شام تیلیه کوواریهانس

استفاده شد.

ادوت  .۲شرح السات آموزش مهارتهای ااتیاعی
شیاره السه

شرح السه

السٔ اوت

معارفه و آشنایی با اعضای گروه و معرفی کلی برنامه

السٔ دوم

مهارت آغازکردن گفتیو در مکالیات روزمره و مهارت گوشدادن

السٔ سوم

مهارت ابراز احساسات منفی و مثبت

السٔ چهارم

مهارت درخواست کیو و ت اناکردن از دیگران و کیوکردن به آنها

السٔ پنج

مهارت رد ت انای نامع وت و مهارت نه گفتن

السٔ شش

مهارت عذرخواهی از دیگران و پذیرفتن عذرخواهی آنان

السٔ هفت

مهارت ح مونوعات و م ابلٔ هنجارمند با ناکامی

السٔ هشت

مرور و تیرین مهارتهای آموختهشده

گروه گواه ،در مرحلٔ پسآزمون دچار تغییر شده است.

یافته ها

بدینترتیب که در گروههای آزمایش ،در م ایسه با گروه

شاخصهای توصیفی گروهها نشان داد که میانیین

گواه ،در مرحلٔ پسآزمون ،دو متغیر پرخاشگری

ااتیاعی ،در هر سه متغیر پرخاشگری ارتبا ی،

است.

گروههای آزمایش تنظی

هیجان و مهارتهای

پرخاشگری آشکار و رفتار اامعهپسند ،در م ایسه با

ارتبا ی ،پرخاشگری آشکار ،کاهش و متغیر رفتار

اامعهپسند

افمایش

داشته

ادوت  .۳شاخصهای توصیفی گروهها در مرحله پیشآزمون
پرخاشگری ارتبا ی

گروهها

تعداد

گروه آزمایش تنظی هیجان

۱۵

۱۴٫۴۰

۱۵

۱۴٫۴۵

۱٫۲۶

۱۵

۱۴٫۸۰

۱٫۱۴

گروه آزمایش مهارتهای
ااتیاعی
گروه گواه

پرخاشگری آشکار

رفتار اامعهپسند

میانیین

انیراهاستاندارد

میانیین

انیراهاستاندارد

میانیین

انیراهاستاندارد

۱٫۲۴

۲۴٫۹۳

۱٫۳۸

۸٫۶۰

۰٫۹۸

۲۵٫۲۰

۱٫۴۷

۸٫۶۳

۱٫۱۲

۲۳٫۸۰

۰٫۹۴

۸٫۶۶

۰٫۸۹
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درمانی فوپ را دریافت خواهند کرد.

چنههههدمتغیره ( )MANOVAبهههها نرمافههههمار SPSS-21
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باقی خواهد مانهد؛ هی نهین بهه گهروه گهواه نیهم ا یینهان

شههههاخصهای آمههههار توصههههیفی (نظیههههر میههههانیین و

ادوت  .۴شاخصهای توصیفی گروهها در مرحلٔ پسآزمون
پرخاشگری ارتبا ی

گروهها

تعداد

گروه آزمایش تنظی هیجان

۱۵

۹٫۵۳

۱۵

۱۰٫۸۶

۱٫۵۰

۱۵

۱۴٫۹۳

۱٫۰۳

گروه آزمایش مهارتهای
ااتیاعی
گروه گواه

پرخاشگری آشکار

رفتار اامعهپسند

میانیین

انیراهاستاندارد

میانیین

انیراهاستاندارد

میانیین

انیراهاستاندارد

۱٫۰۶

۱۸٫۷۳

۱٫۹۰

۱۳٫۲۶

۰٫۵۹

۱۸٫۶۰

۱٫۲۹

۱۳٫۸۰

۱٫۰۸

۲۴٫۱۳

۰٫۹۳

۸٫۸۰

۱٫۳۲

اهت بررسی معناداری این تغییرات ،از آزمون واریهانس

متغیهههر پرخاشهههگری ارتبههها ی (،η=۰٫۷۹ ،p>۰٫۰۰۰۱

چنهدمتغیری اسههتفاده شههد .نتههایج نشههان داد کههه مداخلههٔ

۴۲=۷۹٫۸۸و ،)F۲پرخاشههههگری آشههههکار (،p>۰٫۰۰۰۱

آموزش تنظی هیجان و مهارتهای هیجهانی در ههر سهه

۴۲=۷۲٫۸۸ ،η=۰٫۷۷و )F۲و رفتههههههههار اامعهپسههههههههند
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(۴۲=۱۰۳٫۸۵ ،η=۰٫۸۳ ،p>۰٫۰۰۰۱و )F۲توانسهههههههته
منجر به تغییر معنادار عیلکرد در گروهههای آزمهایش در

تع یبی  LSDاستفاده شد که نتایج آن در ادوت ۵
است.

آمده

متغیر وابسته
پرخاشگری
ارتبا ی

پرخاشگری
آشکار

رفتار
اامعهپسند

افت م ایسهشده

م دار p

گروه آموزش تنظی هیجان با گروه آموزش مهارتهای ااتیاعی

>۰٫۰۰۱

گروه آموزش تنظی هیجان با گروه گواه

>۰٫۰۰۱

گروه آموزش مهارتهای ااتیاعی با گروه گواه

>۰٫۰۰۱

گروه آموزش تنظی هیجان با گروه آموزش مهارتهای ااتیاعی

<۰٫۰۵

گروه آموزش تنظی هیجان با گروه گواه

>۰٫۰۰۱

گروه آموزش مهارتهای ااتیاعی با گروه گواه

>۰٫۰۰۱

گروه آموزش تنظی هیجان با گروه آموزش مهارتهای ااتیاعی

<۰٫۰۵

گروه آموزش تنظی هیجان با گروه گواه

>۰٫۰۰۱

گروه آموزش مهارتهای ااتیاعی با گروه گواه

>۰٫۰۰۱

باتواه به تفاوتهای معنادار گمارششده در ادوت ،۵
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ادوت  .۵خالصٔ نتایج آزمون تع یبی کیترین تفاوت معنادار ))LSD

مهارتهای هیجانی در هر سه متغیر پرخاشگری

در متغیر پرخاشگری ارتبا ی ،آموزش تنظی هیجان و

ارتبا ی ،پرخاشگری آشکار و رفتار اامعهپسند توانسته

گروهها شدهاند ( ،)p>۰٫۰۰۱درحالیکه بین خود این

آزمایش در م ایسه با گروه گواه ،در مرحلٔ پسآزمون

در متغیر پرخاشگری آشکار نیم ،آموزش تنظی هیجان و

یافتههای یو ،ماتسوموتو و لروکس ( ،)۲۴تامپسون

گروهها گردیدهاند ( ،)p>۰٫۰۰۱ولی برخاله متغیر

هیکاران ( ،)۲۸،۲۹صالیی و هیکاران ( ،)۳۰بتلو

پرخاشگری ارتبا ی ،میانیینهای این دو نوع آموزش،

( ،)۳۷ترنر ،مودونالد و سامرست ( ،)۳۸ماتسوا و

مهارتهای ااتیاعی هر دو منجر به تفاوت معنادار
دو گروه نیم تفاوت معناداری واود دارد (.)p>۰٫۰۰۱

مهارتهای ااتیاعی ،هر دو منجر به تفاوت معنادار در

تفاوت معناداری باه ندارند ( .)p<۰٫۰۵در متغیر
رفتار اامعهپسند نیم آموزش تنظی

هیجان و

است منجر به تغییر معنادار عیلکرد در گروههای
گردد ( .)p>۰٫۰۰۱یافتههای پژوهش حانر با
( ،)۲۵سی تی ،اکرمن و ایمارد ( ،)۲۶نرییانی و

اچیاما ( )۳۹و چاپین و اسن

( )۴۰هیسو است.

ایشان در پژوهشهای مختلک نشان دادهاند که تنظی

مهارتهای ااتیاعی هر دو منجر به تفاوت معنادار در

هیجانی با مشکالت رفتاری رابطه داشته و آموزش این

میانیینهای این دو نوع آموزش ،تفاوت معناداری

ااتیاعی و رفتاری کودکان و نواوانان در م ا ش

گروهها

شدهاند

(،)p>۰٫۰۰۱

درحالیکه

بین

فرآیند شناختی منجر به بهبود عیلکرد ارتبا ی،

واود ندارد (.)p<۰٫۰۵

مختلک رشدی و ااتیاعی میشود؛ از

پژوهش حانر بهمنظور بررسی تأثیر آموزش تنظی

ااتیاعی و مییطی نواوانان ایفا میکند.

بحث

هیجان و مهارتهای ااتیاعی بر پرخاشگری ارتبا ی،
آشکار و رفتار اامعهپسند نواوانان پرخاشگر شهر

خرمآباد صورت گرفت .نتایج آزمون واریانس

چندمتغیره نشان داد که مداخلٔ آموزش تنظی هیجان و
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قیاس با گروه گواه ،در مرحلٔ پسآزمون شود.

برای انجام م ایسههای دوبهدو بین میانیینها ،از آزمون

رفی

مهارتهای ااتیاعی نیم ن ش مهیی در ارتبا ات
یافتههای پژوهش حانر را میتوان اینچنین تبیین

نیود:

در تبیین این یافتهها میتوان گفت که رشد شخایت
کودکان ،شهروند خوب شدن ،ااتناب از خشونت،
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یادگیری شیوههای مناسب برخورد با دیگران ،برقراری

بروز حساسیتهای بین فردی و انموای ااتیاعی،

ارتبا ات بین فردی که در کودکان و نواوانان دارای

مهارتهای هیجانی شام

ابعاد گستردهای است که

کنونی امری نروری است .در این راستا ساتهاست که

هیجانی خاصی هیراه است .ابعاد درگیر در بروز خش

رویکرد مهارت زندگی که شام

سه رویکرد اساسی

مهارت ااتیاعی ،شناختی و م ابلهایهیجانی است،
بهعنوان یکی از رویکردهای مؤثر در اهت بهبود مسائ

و پرخاشگری افراد ،با ن ص ادی در برخی

مهارتهای تنظی

هیجان ،مانند فااعهبار خواندن،

سرزنش دیگران و نشخوار فکری هیاهنم است ،این

و مشکالت کودکان و نواوانان پرخاشگر مطرح شده

هیاهنیی ،راهبردهای درمانی مناسب را نیاز دارد که

موانش روابط ااتیاعی مثبت و عیلکرد ااتیاعی

هیجان است .تنظی هیجانی تیامی فرآیندهای بیرونی و

مؤثر و مفید کیو کنند .کیبود این دست از

اصالح واکنشهای هیجانی ،بهویژه حا ت شدید و

است .مهارتهای ااتیاعی ،مهارتهایی هستند که
آموختهشده را بر ره میکنند و میتوانند به عیلکرد

یکی از این روشهای درمانی مناسب ،راهبردهای تنظی

درونی (فرآیندهای مستوت برای نظارت ،ارزیابی و

مهارتهای ااتیاعی ،کودکان را با مشکالت متعددی

زودگذر برای نی به اهداه فرد) را در برمیگیرد .تنظی

مشکالت و اختال ت رفتاری میگردد .این کیبود بر

انجام بگیرد .در افراد عادی امکان برونریمی مناسب

منفی میگذارد .هی نین این کاستی در مهارتهای

خودکار صورت میگیرد .این در حالی است که در

موااه میکند و باعث عدم سازش در روابط بین فردی،
رشد شخایت کودک و سازگاری وی با مییط تأثیر

میتواند به ور خودکار یا کنترتشده ،هشیار یا ناهشیار
هیجانات واود دارد؛ بنابراین بهشک

ناهشیار و

ااتیاعی ،بیانیر پیشآیندهای بال وه برای اختال ت

کودکان و نواوانان پرخاشگر ،امکان اارای هشیارانه و

درگیر فرآیند آموزشی مهارتهای ااتیاعی هستند،

هیجان ،فرآیندها و راهبردهای تنظییی بیشیاری را در

روانشناختی است؛ اما برای کودکان و نواوانانی که

کنترتشدهای واود ندارد .مفهوم گستردٔه تنظی

هیانگونه که در این پژوهش و در پژوهشهای هیسو با

برمیگیرد که شام ابعاد شناختی ،اسیی ،ااتیاعی و

در حوزٔه رفتارهای پسندیدٔه ااتیاعی و کنترت خش

پرخاشگری در حوزٔه اسیانی و رفتاری و ااتیاعی

این رح بیان شد ،میتوان شاهد افمایش عیلکرد آنها

رفتاری میشود .این ابعاد هیاهنم با ابعاد گستردٔه

بود .افراد پرخاشگر بهعلت تکبعدی بودن ،بهاینمعنا

خواهد بود؛ بنابراین با استفاده از راهبردهای درمانی

این هده به دیگران صدمه وارد میکنند ،دارای شبکهها

شناختی ،اسیانی ،ااتیاعی و رفتاری ،میتوان از

هستند؛ این سیک معیوب ،خود میتواند ایجادکننده و

الوگیری کرد.

که تنها به فکر اهداه خود هستند و در راه رسیدن به

و گروههای دوستی میدود و معیوب پرخاشگرانهای

مبتنیبر تنظی هیجان ،باتواه به درگیری ابعاد گستردٔه

نتایج منفی بروز نامناسب هیجاناتی چون پرخاشگری

شدتبخش مشکالت این دست از کودکان شود؛ اما

نتیجهگیری

بیاموزند باعث افمایش شبکٔ ااتیاعی ،رفتار پسندیدٔه

توانیندی را انت ات میدهد که در هنیام بهروز هیجانهات

زمانی که این کودکان مهارتهای مناسب ااتیاعی را

مهارتهههای تنظههی هیجههان بههه افههراد پرخاشههگر ایههن

ااتیاعی ،تعام مثبت ااتیاعی و رفتارهای مناسب

منفی ،فرآیند رخدادی هیجانات منفی خود را تشهخیص

بر هیین اساس ،یکی از عل مه در ایجاد و بروز

سههاماندهی نیاینههد .از رفههی مهارتهههای ااتیههاعی،

هیجانی از دید

اهت بهدستآوردن هدههای خود به کار میبرنهد .لهذا

موقعیت در ایشان خواهد شد.

رفتارهای پرخاشگرانه ،واود نوعی اختالت در نظ

هیجانی است .اختالت در نظ

متخااان ،پیشبینیکنندٔه آسیب روانی فرد در آینده،
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رفتار پرخاشگرانه مخت هستند ،برای زندگی در دنیای

بروز ن ص در هریو از این ابعاد ،با بروز اختالت
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ارتباط با سایر افراد و به ورکلی ،داشتن مهارت در

بمهکاری و خشونت و رفتارهای پرخاشگرانه است.

دهند؛ سپس بتوانند این هیجانات را کنتهرت ،مهدیریت و
فنههونی اسههت کههه افههراد در روابههط ااتیههاعی و مییطههی

میتههوان نتیجههه گرفههت کههه بهها آمههوزش تنظههی هیجههان و
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مهارتهای ااتیاعی ،میتهوان بهه بهبهود شهرایط کنتهرت

رفتههاری و ااتیههاعی نواوانههان پرخاشههگر یههاری رسههاند.
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