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The ability to emotion regulation is one of the variables 

that is very important for adolescents. The aim of this 

study was to evaluate the effectiveness of emotion 

regulation training on mother-adolescent interaction, 

social isolation and aggression in female adolescents. In a 

quasi-experimental design with pre-test, post-test with a 

control group and a two-month follow-up, 40 female 

adolescent through purposive sampling based on the entry 

criteria participated in this study. Selected sample then 

randomly assigned to the experimental group (20 people) 

and a control group (20 people). Participants in three 

stages of pre-test, post-test and follow-up responded to the 

Parent-Child Relationship Scale (1994), Social Isolation 

Questionnaire (1976) and Aggression Questionnaire 

(1992). The experimental group received emotion 

regulation training during 8 sessions of 60 minutes and the 

control group did not receive any training. Results 

revealed that emotion regulation training is effective in 

reducing aggression and increasing mother-adolescent 

relationships, and this effectiveness was stable until the 

follow-up stage. The effectiveness of emotion regulation 

training on reducing social isolation was not confirmed. It 

seems that through emotion regulation training, it is 

possible to strengthen the mother-adolescent relationship 

and reduce the aggression of adolescent girls.  
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 1-13 صفحات ،1، شماره 16دوره                             1400سال     روانشناسی معاصردوفصلنامه 

 دختر نوجوانان در گریپرخاش و یاجتماع یانزوا ،نوجوان  -مادر متقابل برروابط جانیه میتنظ آموزش یاثربخش

 3آقايی اصغر ،2*رورپلگ محسن ،1یرهنمائ هیسم

 ايران ،اصفهان ،اسالمی آزاد دانشگاه ،)خوراسگان( اصفهان واحد ،شناسیروان گروه ،روانشناسی دكتري دانشجوي1
 ايران ،اصفهان ،اسالمی آزاد دانشگاه ،)خوراسگان( اصفهان واحد ،شناسیروان گروه ،روانشناسی دكتري ،دانشيار2

ايران ،اصفهان ،اسالمی آزاد دانشگاه ،)خوراسگان( اصفهان واحد ،شناسیروان گروه ،استاد 3
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مقاله اطالعات  چکیده

 ياهويژ اهميت از نوجوانان براي كه است متغيرهايی يزمره از هيجان تنظيم توانايی

 برروابط جانيه متنظي آموزش اثربخشی تعيين هدف با پژوهش اين .است برخواردار

 در .شد انجام دختر نوجوانان در گريپرخاش و یاجتماع يانزوا ،نوجوان -مادر متقابل

 يريگيپ يهدور و گواه گروه با زمونآسپ و زمونآشيپ طرح با یشيآزما مهين طرح يك

 پژوهش در ورود يارهايمع بر مبتنی مندهدف يشيوه به دختر نوجوان  40 ،دوماهه

 (نفر 20) شيآزما گروه در یتصادف صورت به سپس شده انتخاب نمونه .نمودند شركت

 زمونآسپ ،زمونآشپي مرحله سه در كنندگانشركت .شدند گمارش نفر( 20) هگرو و

 یاجتماع يانزوا ينامهپرسش ،(1994) يفرزند -والد رابطه اسيمق به پيگيري و

 ميتنظ آموزش شيآزما گروه .دادند پاسخ (1992) پرخاشگري ينامهپرسش و (1978)

 .نکرد افتيدر را آموزشی كنترل گروه و دريافت یاهقيدق 60 جلسه 8 یط را جانيه

 متقابل روابط افزايش در و گريپرخاش كاهش در هيجان تنظيم آموزش داد نشان نتايج

 .است بوده داريپا يريگيپ يمرحله تا اثربخشی نيا و است اثربخش نوجوان -مادر

 سدریم نظر به .نشد ييدأت اجتماعی انزواي كاهش بر هيجان تنظيم آموزش اثربخشی

 كاهش و نوجوان -مادر يرابطه تتقوي يزمينه وانتیم جانيه ميتنظ زشآمو طريق از

  .نمود فراهم را دختر نوجوانان گريپرخاش

 11/04/1401 :دريافت 

 03/06/1401 :نهايی اصالح

 05/06/1401 :پذيرش

 05/06/1401 :آنالين انتشار

 

  پژوهشی مقاله :مقاله نوع

 

 

 ،اجتماعی انزواي ،نوجوان -مادر متقابل روابط ،هيجان تنظيم آموزش :اههکلیدواژ

  دختر آموزانشدان ،گريپرخاش

 

  :*مسئول یهنويسند

 آزاد دانشگاه شناسینارو گروه دانشيار ،شناسینارو دكتري پرورلگنمحس
 بلوار ،ارغوانيه بلوار ،شرقی جی خيابان ،اصفهان)خوراسگان( واحد ،اسالمی
  .دانشگاه

 39998-81551 :یپست کد

 

 0000-0002-1425-5480 :ارکید

 

  :الکترونیکی پست

   drmgolparvar@gmail. com 
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 روابط بر جانيه ميآموزش تنظ یاثربخش              همکارانو  یرهنمائ

 مقدمه
 توجهی قابل اجتماعی و روانی ،جسمی تغييرات ،نوجوانی دوران در

 پذيربآسي مختلف هايهپديد برابر در را نوجوانان تغييرات اين گاهی كه

 اختالالت از است ممکن نوجوانان برخی نمونه براي .افتدیم اتفاق ،كندیم

 احساس و 4انزوا ،3گريپرخاش ،2اضطراب ،1افسردگی نظير مشکالتی و

 ،اهلل ،حسين ،ميترا ،حسن ،حنيف ،خان ،حسين ،)مريدا ببرند رنج تنهايی

 حركت روند در نوجوانان همچنين .(2021 ،5شميم و بلبل ،رحمان ،ساركر

 دوران هايتمحدودي از بسياري آزمايش به تمايل ،استقالل سمت به

 كانگ ،)كاي دارند والدين هايتمحدودي برابر در نسبی طغيان و كودكی

 دوران هر از بيش نوجوان -والدين روابط بستري چنين در .(2022 ،6باي و

 مفهوم يك 7نوجوان -والدين روابط .است علمی توجه نيازمند ديگري

 تعارض ،عاطفی حمايت بر مبتنی روابط از متعددي طيف شامل و گسترده

 والدين نقش ايفاي ينحوه .است خصوصی حريم در مداخله يا احترام و

 توجهی قابل به طور تواندیم تداخل يا و تعارض ،حمايت ابعاد از يك هر در

 جمله از نوجوانان ذهنی و عاطفی ،اجتماعی ضعيف يا مطلوب تحول به

 و استرس با مواجهه براي ناكارآمد يا كارآمد ايهمقابل راهبردهاي اتخاذ

 .(2021 ،8شاون و رضا ،يحيی ،)كوشال كند ايفا نقش زندگی ناگوار حوادث

 كه اين يواسطه به خود نوجوان فرزندان با مادران ارتباط ،بستر اين در

 از بسياري بروز تواندیم ،كنندیم سپري فرزندان با را بيشتري زمان

 )مك دهد قرار ثيرأت تحت را نوجوان دختران براي رو پيش هايبآسي

 با متقابل يرابطه ،واقع در .(2021 ،9سيلك و الدوسور ،وودي ،كون

 رفتارهاي بر مستقيم صورت به ،دختر و مادر بين باال و مطلوب كيفيت

 ،)شاولر دهدیم قرار ثيرأت تحت را هاآن زندگی كيفيت و مديريتی خود

 و مادر روابط داده نشان تحقيقات .(2018 ،10ورينز كراوفورد ،لينگ ،ادوارد

 قابل يراتأثت آن متعاقب رفتارهاي و اطالعات پردازش ينحوه بر نوجوان

 كنار در .(2022 ،11زيمرمن و گمهپتنو ،متزورانيس ،)بايودات دارد توجهی

 در نوجوانان تعامل و ارتباط ميزان ،والدين و نوجوان تعامل و روابط كيفيت

 دارد هاآن سالمتی و بهزيستی در سزايیهب تأثير نيز ،خانواده از فراتر جامعه

 شواهد برخی اساس بر .(2021 ،12استکيلف و ليولينی ،فرتون ،)امرسون

                                                                                                                                                                                                
1. depression 
2. anxiety  
3. aggression  
4. isolation 
5. Mridha, Hossain, Khan, Hanif, Hasan, Mitra, Hossaine, Ullah, 

Sarker, Rahman, Bulbul & Shamim 
6. Qi, Kang & Bi 
7. parent-adolescent relationship  
8. Kushal, Amin, Reza & Shawon 
9. McKone, Woody, Ladouceur & Silk 
1 0. Shawler, Edward, Ling, Crawford & Rayens 
1 1. Baudat, Mantzouranis, Van Petegem & Zimmermann 
1 2. Emerson, Fortune, Llewellyn & Stancliffe 
1 3. social isolation 

 شيوع افزايش مورد در هايیینگران تازگی به جهانی سطح در موجود

 ،ماهارونی ،)ديويس خوردیم چشم به نوجوانان در 13اجتماعی انزواي

  .(2020 ،14پندلتون و تود ،كندوال

 شودیم تعريف اجتماعی ارتباط در كم فراوانی با معموالً اجتماعی انزواي

 جهانی سازمان تعريف طبق .(2018 ،15جانسون و ما ،ليونز ،من ،)وانگ

 افراد ساير يا دوستان ،خانواده با ارتباط عدم به اجتماعی انزواي ،بهداشت

 با پديده اين .(2019 ،16امرسون و دوننبرگ ،)منچاك دشویم اطالق

 اقدام و خودكشی افکار ،اضطراب و افسردگی عالئم افزايش نظير پيامدهايی

 ،سيفارلی ،چيتيو ،وارن ،فرانگيلو ،)تيناگو است ارتباط در خودكشی به

 -والد تعامل كيفيت متغير دو كنار در .(2021 ،17پايوالين و فايالکوفسکی

 و روانی ،هورمونی تغييرات دليل به نوجوانی ،اجتماعی انزواي و نوجوان

 ايهگون به .دارد آشنا سنخيتی پرخاشگرانه رفتارهاي وقوع و بروز با ،اجتماعی

 مهم نگرانی يك همچنان 18خشونت و گريپرخاش شودیم گفته كه

 جهان سراسر در را نوجوانان از زيادي تعداد كه است سالمتی و اجتماعی

 ،آلبرت ،لوسيانو ،وچيو دل ،سامپوگنا ،)گيووالنرد دهدیم قرار تأثير تحت

 و ولپی ،تورتورال ،سانی ،پامپيلی ،نانی ،دلوسو ،سيرولی ،كارا ،كارماسی

 كه شودیم تعريف رفتاري عنوان به اغلب گريپرخاش .(2020 ،19فيوريلو

-)كاستيلو است روانی يا جسمی نظر از ديگري به رساندن آسيب آن هدف

 باال پرخاشگرانه تمايالت .(2020 ،20رو و دوگرو ،دي ،نورمن ،آرميتاژ ،آيتو

 ،نامطلوب اجتماعی و شناختینروا نتايج به منجر تواندیم نوجوانی دوره در

 پيشرفت و پايين اجتماعی شايستگی ،مخرب شده سازي درونی رفتار مانند

 رفتارهايی گاهی اجتماعی اقدامات انجام در نوجوانان .شود ضعيف تحصيلی

 خود از را ديگر مختلف اقدامات و دعوا ،قلدري ،آزار و اذيت ،توهين نظير

 برسانند آسيب ديگران به است ممکن مختلف اشکال به كه هنددیم نشان

 وقتی كه است داده نشان تحقيقات .(2022 ،21چانگ و گائو ،شی ،)زانگ

 تجربه را آن از ناشی پريشانی و منفی احساسات از بااليی سطوح افراد

 گريپرخاش و تکانشی طور به ،ناراحتی اين كاهش براي تالش در ،نندكیم

 است اين واقعيت از بخشی حال عين در .(2020 ،22)المشرف نندكیم عمل

 موجب دارند بااليی روانی گريپرخاش و قدرت ادعاي كه والدينی كه

1 4. Davies, Maharani, Chandola, Todd & Pendleton 
1 5. Wang, Mann, Lloyd-Evans, Ma & Johnson 
1 6. Manczak, Donenberg & Emerson 
1 7. Tinago, Frongillo, Warren, Chitiyo, Cifarelli, Fyalkowski & 

Pauline 
1 8. hostility 
1 9. Giallonardo, Sampogna, Del Vecchio, Luciano, Albert, Carmassi, 

Carrà, Cirulli, Dell’Osso, Nanni, Pompili, Sani, Tortorella, Volpe & 
Fiorillo 
2 0. Castillo-Eito, Armitage, Norman, Day, Dogru & Rowe 
2 1. Zhang, Shi, Gao & Chang 
2 2. Al-Musharaf 
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 1-13صفحات ، 1، شماره 16دوره                               1400سال     معاصر یدوفصلنامه روانشناس

 چنين در .شوندیم نوجوانان در ناسازگار و پرخاشگرانه رفتار بيشتر تحريك

 از متعددي طيف بر عالوه نوجوان -والدين تعامل ماهيت و نوع ايهچرخ

 نوجوانان پرخاشگرانه رفتارهاي ،بهزيستی و روان سالمت حوزه متغيرهاي

  .(2021 ،همکاران و امرسون) دهد قرار ثيرأت تحت است ممکن نيز را

 در مختلف مشکالت بروز صورت در تواندیم نوجوانی حال هر به

 يك پرخاشگرانه رفتارهاي و اجتماعی انزواي ،نوجوان -والد تعامل يحوزه

 مطابق ،پذيريآسيب اين .باشد شديد عاطفی هايشواكن با ،پذيرآسيب دوره

 تنظيم در ناتوانی به واندتیم توجهی قابل خشب ات ،دسترس در شواهد برخی

 فرآيند نوجوانان اگرچه ،كلی نظر از .باشد مربوط نوجوانی يبرهه 1هيجانات

 جاي به اغلب ولی ،كنندیم تجربه حساس برهه اين در را استقالل و فرديت

 طريق از كه هيجانی تنظيم راهبردهاي ،درونی هيجان تنظيم هايياستراتژ

 دارند زيادي يتکيه ،شودیم بيرونی تنظيم و كنترل نوعی به خود والدين

 ،2فيليپس و اندرسون ،كارلبرينگ ،استروم فالکن ،ليندكوئيست ،مچلر)

 كنار در هيجان تنظيم آموزش نيز شواهد دست همين بر متکی  .(2020

 باالخص ،نوجوانان ،براي ضروري مسيرهاي از يکی ،هاشآموز ديگر

 دارد اقداماتی به اشاره هيجان تنظيم .(2015  ،3)گراس است دختر نوجوانان

 تالش ديگران يا خود احساسات بر تأثيرگذاري براي آن طريق از افراد كه

 به هيجان تنظيم ديگر عبارت به .(2020 ،4وگراس ريك)م كنندیم

 ،احساسات پذيرش ،احساسات درك و آگاهی نظير هایتواناي از ايهمجموع

 از استفاده توانايی و منفی احساسات تجربه هنگام در رفتار كنترل توانايی

 هلمکويست) دارد اشاره موقعيت با مناسب هيجان تنظيم راهبردهاي

  .(2020 ،5زتركوئيست و سالراد ،برگکرونا ،هلرستت ،لوئن ،الرسون

 با بهتر مقابله امکان كه است سازوكاري هيجان تنظيم حال عين در

 در و (2019 ،6كوسو و )كابلنيسکا ندكیم فراهم را محيطی ايههخواست

 شکايت نظير مختلفی مسائل با احساسات و هيجان تنظيم در ناتوانی مقابل

 و بزهکارانه رفتار با زيادي موارد در و ،افسردگی و اضطراب ،فيزيکی

 شواهد مطابق نيز جهت همين به .(2015 ،)گراس است همراه پرخاشگرانه

 تواندیم هيجان رفتاري-شناختی تنظيم راهبردهاي آموزش دسترس در

 كيفيت و عملکرد چنينهم و ،ازيسیجسمان و افسردگی ،اضطراب بر

 و مدرانو ،رودريگز-رويز ،موريانا ،ناوارو-موناز ،ويندل )كانو زندگی

 و قلدري ،پرخاشگرانه رفتارهاي كاهش بر ،(2021 ،7بلنچ-گونزالس

 اجتماعی انزواي و خشونت با مرتبط رفتارهاي يا ناخواسته صدمات

                                                                                                                                                                                                
1. emotions regulation 
2. Mechler, Lindqvist, Falkenström, Carlbring, Andersson & Philips 
3. Gross 
4. McRae & Gross 
5. Holmqvist Larsson, Lowén, Hellerstedt, Bergcrona, Salerud & 

Zetterqvist 
6. Kobylińska & Kusev 

 ،9بودازك و دبوسکا ،ظفر ؛2018  ،8گوداپا و گئورگ ،)رام باشد ثيرگذارأت

-فنما ،گلشان ،پلنتی ،النسينگ ؛2018 ،10ولوتی و نيومن ،گاروفالو ؛2021

 هيجان تنظيم آموزش اثربخشی از حمايت در .(2019 ،11ثورت و نوتستاين

 و اجتماعی انزواي ،نوجوان -والد تعامل كيفيت نظير متغيرهايی بر

 علیهپنا و نسبیحسين ،فانی ،دختر نوجوانان در پرخاشگري

 (1398/2019) سجاديان و منشئی ،بروجنی شايق و (1400/2021)

 ،احمدي ؛گريپرخاش بر را هيجان تنظيم راهبردهاي آموزش اثربخشی

 بر را هيجان تنظيم آموزش اثربخشی (2020) منشگبزر و آبادينبلقا

 نقش (2021) همکاران و كونكم ،آميزياجتماع و سازگاري ،پرخاشگري

 مادر بين تعارض تشديد از جلوگيري در را نوجوانی دوران در هيجان تنطيم

 اثربخشی (2021) نجارپوريان و 12وايسنهانت ،سماوي ،وفايی ،دختر و

 پو ،باكر ،رودريگز  و خشم و خوآسيبی بر را هيجان تنظيم گروهی آموزش

 و استرس بر را هيجان تنظيم آموزش اثربخشی نيز (2017) 13توكر و

  .اندهداد نشان خود مطالعات در فرزند -والد يهرابط در را گريپرخاش

 وانتیم ،شد بيان چهآن از كلی نديبعجم يك در و مجموع در

 یبهزيست و سالمت در هيجان تنظيم نقش اهميت به توجه با ،گفت

 بهبود در نهيجا تنظيم آموزش اثربخشی بررسی تداوم به نياز و نوجوانان

 انزواي و گريپرخاش هايهنشان وكاهش نوجوان –مادر متقابل روابط

 اجرا ؤالس اين به پاسخگويی پی در پژوهش اين ،نوجوانان اين اجتماعی

 انزواي ،وجوانن -مادر متقابل روابطبر هيجان تنظيم آموزش آيا كه شده

  ؟است اثربخش دختر نوجوانان در گريپرخاشو اجتماعی

 

  روش

 کنندگانتشرک و پژوهش طرح

 -زمونآشپي طرح با آزمايشی نيمه تحقيقات زمره حاضراز پژوهش

  .است پيگيري مرحله يك و گواه گروه با آزمونپس

 يمتوسطه مقطع دختر نوجوانان تمام حاضر پژوهش آماري يجامعه

 40هاآن بين از كه بود 1400 سال پاييز در اصفهان شهر 6 يناحيه در دوم

 به و انتخاب مندهدف صورت به پژوهش به ورود معيارهاي به توجه با نفر

 نفرگواه( 20) گروه و آموز( دانش نفر 20) آزمايش گروه در تصادفی صورت

 در تحصيل به اشتغال شامل پژوهش به ورود هايمالك .شدند گمارش

 و نوجوانان در شناختیروان اختالل به ابتدا فقدان ،دوم متوسطه يدوره

7. Cano-Vindel, Muñoz-Navarro, Moriana, Ruiz-Rodríguez, 
Medrano & González-Blanch 
8. Ram, George & Gowdappa 
9. Zafar, Debowska & Boduszek 
1 0. Garofalo, Neumann & Velotti 
1 1. Lansing, Plante, Golshan, Fennema-Notestine & Thuret 
1 2. Whisenhunt 
1 3. Rodriguez, Baker, Pu & Tucker 
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 روابط بر جانيه ميآموزش تنظ یاثربخش              همکارانو  یرهنمائ

 به اوليه يمصاحبه و مدرسه يپرونده سوابق طريق از كه هاآن والدين

 عدم ،آموزشی جلسات در داوطلبانه شركت به تمايل ،شدیم بررسی دقت

 سؤال و تشخيصی مصاحبه صورت به كه پزشکیروان داروهاي دريافت

 از استفاده عدم و گرفت قرار بررسی مورد والدين و نوجوانان از مستقيم

 شامل نيز خروجی هايمالك و زمانهم طور به آموزشی هايشرو ساير

 بيش غيبت ،هاآن والدين يا نوجوان سوي از جلسات يادامه به تمايل عدم

 بيماري و پزشکیروان اختالالت وجود و آموزشی جلسات در جلسه دو از

  .شد استفاده زير ابزار از اطالعات وريآعجم براي .بود جسمی بارز

 

 پژوهش ابزارهای

 2پيانتا توسط مقياس اين :(PCRS) 1فرزنديدر  -والد يرابطه مقياس

 (1398/2019 ،طهماسيان و موسوي سيد ،ايوانکی كريمی از نقل به ،1994)

 كيفيت از والدين ادراك مقياس اين .است شده هئارا و ساخت گويه 33 با

 يرابطه و وابستگی ،نزديکی ،تعارض ايههحوز شامل فرزند با تعامل و رابطه

 فرزندي -والد رابطه سنجش براي مقياس اين .كندیم سنجش را كلی مثبت

 .(1398/2019 ،همکاران و ايوانکی )كريمی است استفاده قابل سنين تمام در

 صدق قطعاً =1 از ) ليکرت ياهدرج پنج مقياس اين پاسخگويی مقياس

 ،مقياس كلی امتيازات نوسان يدامنه و ند(كیم صدق قطعاٌ =5 تا ندكینم

 افزايش .است 165 تا 33 بين ،منفی االتؤس معکوس امتيازدهی از پس

 يك .است فرزند و والد يرابطه و تعامل كيفيت افزايش معناي به امتيازات

 من با اشهرابط براي فرزندم" :است شرح اين به مقياس اين الؤس نمونه

 به (2017) 3پاگنين و چی لی ،كاپوتی ،ايران از خارج در ."است قائل ارزش

 پيشرفت با فرزند-والد رابطه كيفيت بين همزمان روايی از شواهدي عنوان

 سطح در را مقياس اين كرونباخ آلفاي و مثبت يرابطه تحصيلی عملکرد و

 ،طهماسيان ،ابارشی  .اندهنمود گزارش 79/0 تا 74/0 بين هاسمقيا خرده

 ،نزديکی ،تعارض ايههحوز كرونباخ آلفاي ،(1388/2009) پناغی و مظاهري

 86/0 ،61/0 ،70/0 ،84/0 با برابر ترتيب به را كلی مثبت رابطه و وابستگی

 آلفاي ضريب (1399/2020) علی ميرمحمد آقا پژوهش در .نداهكرد گزارش

 و وابستگی ،نزديکی ،تعارض ايهسمقيا خرده در نامهپرسش اين كرونباخ

 .است آمده دست به 87/0 ،86/0 ،87/0 ،88/0 رتيبتهب كلی مثبت يرابطه

  .آمد دست به 88/0 با برابر نامهپرسش كل كرونباخ آلفاي حاضر پژوهش در

  پپالئو ،راسل توسط مقياس اين اوليه ينسخه :(LS) 4انزواگزينی مقياس

 استفاده حاضر پژوهش در كه آن شده نظر تجديد نسخه و (1978) 5فرگوسن و

                                                                                                                                                                                                
1. Parent-Child Relationship Scale 
2. Pianta 
3. Caputi, Lecce & Pagnin 
4. Loneliness  Scale 
5. Russell, Peplau & Ferguson 

 ارائه و ساخت (1980)  6كرتونا و پپالئو ،راسل توسط سوال 20 با است شده

 تنهايی زا فرد عينی احساس بررسی جهت اجتماعی انزواي مقياس .است شده

 هايثبح مقياس اين اوليه ينسخه .است شده ساخته اجتماعی انزواي و

 لذا ،كرده ايجاد مقياس روايی يحوزه در باالخص را مختلفی سنجیروان

 هئارا و ساخت (1980) همکاران و راسل توسط آن شده نظر تجديد ينسخه

 به ،1= )هرگز ايهچهارگزين نامهپرسش اين پاسخگويی مقياس .است شده

 امتيازات سازيسمعکو از پس و است (4= اغلب و 3= اوقات گاهی ،2= ندرت

 امتيازات نوسان يدامنه ،(1 و 4 ،5 ،6 ،9 ،10 ،15 ،16 ،19 ،20) آن سوال 10

 احساس افزايش معناي به امتيازات افزايش .است نوسان در 80 تا 20 بين

 آيا" :است شرح اين به نامهپرسش اين االتؤس نمونه يك .است تنهايی

 عنوانبه (1980) همکاران و راسل " ؟هستيد تنها كه كنيدمی احساس

 با مقياس اين از حاصل امتيازات بين ،مقياس اين زمانهم روايی از شواهدي

 و انزوا احساس مقياس ،دلیهم مقياس با و ،افسردگی و اضطراب مقياس

 كرونباخ آلفاي همچنين .اندهنمود گزارش را معناداري رابطه نااميدي احساس

 .(1980 ،همکاران و )راسل است شده گزارش94/0 با برابر را نامهپرسش كل

 براي .است گرفته قرار استفاده مورد ايران در مختلفی مطالعات در مقياس اين

 خود مطالعه در (1394/2017) شايقيان و زارع ،كيانی ،زنجيران نمونه

 و نموده گزارش تنهايی احساس كاهش براي اثربخش روشی را معنادرمانی

 حاضر پژوهش در .اندهكرد گزارش 89/0 با برابر را مقياس اين كرونباخ آلفاي

  .آمد دست به 86/0 با برابر مقياس اين كرونباخ آلفاي

 و باس توسط نامهپرسش اين :(BPAQ)7گريپرخاش ينامهپرسش

 با فيزيکی پرخاشگري بعد چهار يبرگيرنده )در سؤال 29 با (1992) 8پري

 خشونت و سوال 8 با خشم ،سوال 5 با كالمی پرخاشگري ،الؤس 9

 اين پاسخگويی مقياس .است شده هئارا و ساخت ال(ؤس 8 با )خصومت(

 كامالً  من مورد در تا 1= است غلط كامالً  مورد )در ايهگزين پنج نامهپرسش

 كلی ينمره ،االتؤس كل امتيازات جمع با و است (5= است صحيح

 تا 29 از نامهپرسش امتيازات نوسان يدامنه .آيدیم دست به گريپرخاش

 يك .است پرخاشگري سطح افزايش معناي به امتيازات افزايش و است 145

 مردم ديگر با اغلب من" :است شرح اين به نامهپرسش اين االتؤس نمونه

 عاملی سازه روايی از شواهدي عنوانبه (1992) پري و باس ."هستم مخالف

 تحليل نتايج سپس و اكتشافی عامل تحليل مرحله چند نتايج نامهپرسش اين

 اين يسازه روايی يكنندهييدأت شواهد اين ند.اهنمود هئارا را ييديأت عاملی

 خرده و نامهپرسش اين براي نيز بازآزمايی پايايی .است بوده نامهپرسش

6. Russell, Peplau & Cutrona 
7. Buss and Perry Aggression Questionnaire  
8. Buss & Perry 
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 1-13صفحات ، 1، شماره 16دوره                               1400سال     معاصر یدوفصلنامه روانشناس

 .(1992 ،پري و )باس است شده گزارش 85/0 تا 72/0 بين آن هايسمقيا

 .است شده استفاده و ترجمه ايران در تاكنون نامهپرسش اين از متعددي نسخ

 خياطان و خاكسار ،پرورلگ توسط نامهپرسش اين از نمونه يك

 خشم بين واگرا روايی از شواهدي عنوان به و ترجمه ايران در (1387/2008)

 به معناداري و منفی يرابطه عادالنه دنياي به باور با )خصومت( خشونت و

 نامهپرسش اين هايسمقيا خرده كرونباخ آلفاي همچنين .است آمده دست

 .(1387/2008 ،همکاران و پرورل)گ است شده گزارش 84/0 تا 73/0 بين

  .آمد دست هب 81/0 كرونباخ آلفاي حاضر پژوهش در

 

 اخالقی مالحظات

 براي كامل رازداري رعايت شامل ،پژوهش اخالقی مالحظات

 ،پژوهش از گيريهكنار براي كامل اختيار و آزادي ،كنندگانتشرك

 از ادهاستف و كتبی نامهترضاي كسب و پژوهش مورد در رسانیاطالع

 كنترل هگرو حال عين در .بود پژوهش اهداف راستاي در فقط هاهداد

 فشرده کلش به و آزادانه صورت به پژوهش اجراي دوره پايان در )گواه(

  .گرفتند قرار هيجان تنظيم آموزش تحت

 پژوهش اجرای روند

 تصادفی گمارش از پس كه بود صورت اين به مطالعه اجراي فرايند

 اجراي طريق از آزمون پيش ابتدا ،گواه و آزمايش گروه دو به نمونه اعضاي

 انجام پرخاشگري و اجتماعی انزواي ،نوجوان -والد تعامل هاينامهپرسش

 تنظيم راهبردهاي آموزش تحت جلسه 8 طی آزمايش گروه سپس .شد

 اجراي با آزمونپس يمرحله ،آموزش يدوره اتمام با .گرفتند قرار هيجان

 پرخاشگري و اجتماعی انزواي ،نوجوان -والد تعامل هاينامهپرسش مجدد

 نهايی يمرحله در مجدد ،آزمونپس سمرحله از ماه دو گذشت با .شد اجرا

 كنندگانتشرك .شدند اجرا پيگيري يمرحله در پژوهش هاينامهپرسش

 گراس توسط مطرح مبانی بر مبتنی هيجان تنظيم آموزش ،آزمايش گروه

 همکاران و بروجنی شايق توسط ايران در قبالً كه (2007) 1تامپسون و

 دريافت ايهدقيق 60 جلسه هشت در را شده اعتبارآزمايی  (1398/2019)

 يدوره محتواي خالصه .بودند انتظار ليست در گواه گروه و نمودند

 .است شده ارائه 1 جدول در هيجان تنظيم آموزشی

 

 (1398/2019 ،همکاران و بروجنی )شايق هيجان تنظيم جلسات آموزشی محتواي -1 جدول

 جلسات خالصه محتواي جلسات

 اول
 فرعی و اصلی اهداف بيان هاسكال در حضور به مرتب قوانين و جلسات برگزاري ينحوه و آموزش ماهيت يدرباره توضيح يارائه ،هایآزمودن با آشنايی

 مداخله مراحل و منطق بيان ،جمعی و شخصی اهداف به راجع اعضا گفتگوي و گروه

 دوم
 و هيجان مختلف ابعاد به راجع اطالعات ،هاآنهيج انواع عملکرد تفاوت آموزش طريق از انگيزندهرب هايتموفقي و هيجان شناخت ،هيجانی آموزش يارائه

  .هاآنهيج درازمدت و مدت وكوتاه اثرات

 سوم
 همچنين و هاآن روي تأثيرگذاري و ديگران با طارتبا كردن برقرار در هاآنهيج نقش ،هاآن فوايد و انسان سازگاري درفرآيند هاآنهيج عملکرد به راجع گفتگو

  .گرفت خواهد صورت گفتگو آزمودنی بين انسان رفتار برانگيزاندن و سازماندهی

 چهارم
 ،فردي بين هايمهارت آموزش ،لهأسم حل راهبرد آموزش ،اجتناب و اجتماعی انزواي از جلوگيري ،جلسه دستور ؛هيجان يهبرانگيزانند موقعيت در تغيير ايجاد

 تعارض حل و وجود اظهار ،گفتگو

 پنجم
 روي بر تمركز ايههشيو و هتوج آموزش و نگرانی و فکري نشخوارهاي كردن متوقف ،توجه جهت تغيير ،واكنش انداختن تأخير به مانند هايیهشيو آموزش

  .باشند داشته موقعيت اين بر است ممکن كه منفی و مثبت ايهخپاس و موقعيت

 ششم
 زواياي از موقعيت به مجدد توجه و یارزياب -باز راهبردهاي آموزش ،هيجانی هايتحال روي هاآن اثرات و غلط هايیارزياب ،شناختی هايیارزياب تغيير

 مختلف

 هفتم
 ابراز آموزش مواجه ،آن هيجانی يپيامدها بررسی و بازداري ازراهبردهاي استفاده نحوه و ميزان شناسايی ،هيجان فيزيولوييکی و رفتاري پيامدهاي تغيير

  .معکوس عمل و آرميدگی و هيجانی تخليه آموزش ،محيطی هايهكنندتقويت تغيير طريق از رفتار اصالح ،هيجان

 هشتم
 موانع رفع و بررسی ،ازجلسه خارج ايهطمحي در شدههآموخت هايتمهار كاربرد ،گروهی و فردي اهداف به نيل ميزان ارزيابی ،موانع رفع و مجدد ارزيابی

  .تکاليف انجام

 

 

                                                                                                                                                                                                
1. Gross & Thompson 
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 روابط بر جانيه ميآموزش تنظ یاثربخش              همکارانو  یرهنمائ

 هاهيافت

 هايصشاخ شامل توصيفی هايشرو از استفاده با پژوهش هايداده

 سطح در و معيار( انحراف و هان)ميانگي پراكندگی و مركزي گرايش

 چند كوواريانس تحليل از الزم هايضفرشپي بررسی با ابتدا نيز استنباطی

 هايیويژگ .شد استفاده (25 )ويرايش SPSS افزارنرم كمك با متغيري

 .است شده ارائه 2 لجدو در پژوهش دوگروه شناختی جمعيت

 

 گواه وگروه هيجان تنظيم آموزش شناختیجمعيت هايیويژگ فراوانی توزيع -2ل جدو

 )كنترل( گواه گروه  هيجان تنظيم آموزش گروه آن هايهزيرگرو و متغير

 تحصیلی یپايه
 (%45) 9 (%40)8 دهم يپايه
 (%30) 6 (%45) 9 يازدهم يپايه
 (%25) 5 (%15) 3 دوازدهم يپايه

 (51/0) 3/1 )معناداري( دویخ مقدار

 تحصیلی یرشته
 (%40) 8 (%45) 9 انسانی

 (%40) 8 (%40) 8 تجربی علوم
 (%20) 4 (%15) 3 فيزيك رياضی

 (44/0) 6/1 )معناداري( دو خی مقدار

 مادر تحصیالت
 (%50) 10 (%55) 11 ديپلم

 (%35) 7 (%35) 7 ليسانس
 (%15) 3 (%10) 2 ليسانس فوق

 (15/0) 7/3 )معناداري( دو خی مقدار

 گروه دو فراوانی توزيع ،شودیم مشاهده 2 جدول در كهنچنا

 يرشته ،تحصيلی يپايه متغيرهاي در )كنترل( گواه گروه و آزمايش

 .نيستند معنادار تفاوت داراي يکديگر با مادر تحصيالت و تحصيلی

 انزواي ،فرزند –والد يرابطه هايرمتغي معيار انحراف و ميانگين

 در )كنترل( گواه و آزمايش هايهگرو در گريپرخاش و اجتماعی

 .است شده ارائه 3 جدول در پيگيري و آزمونپس ،آزمونپيش مراحل

 

 هاهداد توزيع بودن نرمال براي اسميرنوف كلموگروف آزمون با همراه پژوهش هايرمتغي معيار انحراف و ميانگين -3 جدول

 زمان متغير
 كلموگروف آماره )كنترل( گواه گروه هيجان تنظيم آموزش گروه

 معيار انحراف ميانگين معيار انحراف ميانگين اسميرنوف

  نوجوان -مادر روابط

 34/0 38/6 50/86 84/8 95/86 آزمونشپي

 2/0 68/7 05/86 43/8 20/101 آزمونسپ

 2/0 28/6 55/89 50/9 10/105 پيگيري

 اجتماعی انزواي

 2/0 77/4 45/61 52/13 05/65 آزمونشپي

 2/0 58/3 25/61 55/2 10/61 آزمونسپ

 129/0 20/3 20/60 64/3 70/61 پيگيري

 پرخاشگري

 2/0 81/13 75/107 99/11 75/100 آزمونشپي

 2/0 75/13 25/108 13/8 85/86 آزمونسپ

 2/0 97/13 90/107 42/8 90/88 پيگيري
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 تنظيم آموزش گروه در ،شودیم مشاهده 3 جدول در كهنچنا

 اجتماعی انزواي نمرات ميانگين )كنترل( گواه گروه به نسبت هيجان

 يمرحله به نسبت پيگيري و آزمونپس يمرحله در گريپرخاش و

 تنظيم آموزش گروه در مقابل در .است يافته كاهش آزمونشپي

 نوجوان -مادر روابط متغير يهنمر )كنترل( گواه گروه به نسبت هيجان

 آزمونشپي يمرحله به نسبت پيگيري و آزمونسپ يمرحله در

 واريانس تحليل نتايج يارائه و انجام از پيش .است يافته افزايش

 نتايج اههداد توزيع بودن نرمال رعايت عنوانبه ،شده تکرار هايهانداز

 هر در و مرحله سه هر در كه داد نشان اسميرنف -كولموگروف آزمون

 يمفروضه پرخاشگري و اضطراب ،نوجوان -والد تعامل متغير سه

 همگنی بررسی جهت .(p>05/0) است شده رعايت اههداد بودن نرمال

 با آن نتايج كه شد استفاده لوين آزمون از وابسته متغيرهاي واريانس

 هاسواريان همگنی فرض پيش رعايت از حاكی بودن غيرمعنادار

(05/0<p) كرويت فرض پيش رعايت مورد در موچلی آزمون نتايج و 

 به يافته اين .بود معنادار 01/0 سطح در پژوهش متغيرهاي براي نيز

 از شرايط اين در لذا ،است كرويت فرض پيش رعايت عدم معناي

 استفاده گيسر هاوس گرين برحسب نتايج گزارش و اپسيلن اصالح

 .است شده هئارا متغيري چند هاينآزمو نتايج ،4 جدول در .است شده

 

  پژوهش متغيرهاي در متغيري چند كوواريانس تحليل در گروه عامل براي متغيري چند هاينآزمو نتايج -4 جدول

 معناداري F ضريب مقدار متغيري چند آزمون زمان
 مجذور
 اتا سهمی

 متوان
 آزمون

 آزمونسپ

 99/0 50/0 001/0 82/10 50/0 پياليی اثر

 99/0 50/0 001/0 82/10 50/0 ويلکس المبدا

 99/0 50/0 001/0 82/10 98/0 هتلينگ اثر

 99/0 50/0 001/0 82/10 98/0 روي ريشه ترينبزرگ

 پيگيري

 1 53/0 001/0 49/12 53/0 پياليی اثر

 1 53/0 001/0 49/12 47/0 ويلکس المبدا

 1 53/0 001/0 49/12 14/1 هتلينگ اثر

 1 53/0 001/0 49/12 14/1 روي ريشه ترينبزرگ

 متغيري چند هايآزمون نتايج ،شودیم مشاهده 4 جدول در كهنچنا

 كنترل و آزمايش گروه بين كه دهدمی نشان معناداري اين .است معنادار

 ددار وجود معناداري تفاوت وابسته متغيرهاي از يکی در حداقل

(01/0>p). در يمتغير تك كواريانس تحليل آزمون نتايج 5 جدول در 

  .است شده گزارش متغيري چند كوواريانس تحليل متن

 -مادر روابط متغير در ،شودیم مشاهده 4 جدول در كهنچنا

 پيگيري در هم و (P=001/0 و F=98/12) آزمونسپ در هم نوجوان

(15/22=F 001/0 و=P) كنترل و آزمايش گروه بين معناداري تفاوت 

 هيجان تنظيم آموزش كه است معنا اين به معناداري اين .دارد وجود

 ارتقاء اين و بخشيده ارتقاء را نوجوان -مادر يرابطه معناداري به طور

 در هم نيز پرخاشگري متغير در .است بوده پايدار پيگيري يمرحله تا

 و F=90/22) پيگيري در هم و (P=001/0 و F=27/32) آزمونسپ

001/0=P) دارد وجود كنترل و آزمايش گروه بين معناداري تفاوت. 

 طور به هيجان تنظيم آموزش كه است معنا اين به معناداري اين

 پيگيري يمرحله تا كاهش اين و داده كاهش را پرخاشگري معناداري

 و F=86) آزمونسپ در نه اجتماعی انزواي متغير در .است بوده پايدار

36/0=P) پيگيري در نه و (96/0=F 33/0 و=P) بين معناداري تفاوت 

 است معنا اين به معناداري عدم اين .ندارد وجود كنترل و آزمايش گروه

 .دهد كاهش را اجتماعی انزواي نتوانسته هيجان تنظيم آموزش كه
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 روابط بر جانيه ميآموزش تنظ یاثربخش              همکارانو  یرهنمائ

 پژوهش متغيرهاي در چندمتغيري كوواريانس تحليل متن در متغيري تك كوواريانس تحليل نتايج -5 جدول

 تغييرات منبع زمان متغير
 مجموع

 مجذورات
 درجه
 آزادي

 ميانگين
 مجذورات

 معناداري F ضريب
 سهمی مجذور

 اتا
 توان

 آزمون

ط
واب

ر
 

در
ما

-
ان

جو
نو

 

 آزمونسپ

 20/0 04/0 26/0 32/1 10/53 1 10/53 آزمونشپي

 94/0 27/0 001/0 98/12 24/748 1 24/748 گروه

 - - - - 63/57 35 94/2016 خطا

 پيگيري

 58/0 12/0 03/0 98/4 97/282 1 97/282 آزمونشپي

 99/0 39/0 001/0 15/22 46/1259 1 46/1259 گروه

 - - - - 85/56 35 83/1989 خطا

ي
زوا

ان
 

عی
ما

جت
ا

 

 آزمونسپ

 05/0 001/0 92/0 01/0 38/0 1 38/0 آزمونشپي

 15/0 0 ./02 36/0 86/0 33/7 1 33/7 گروه

 - - - - 55/8 35 18/299 خطا

 پيگيري

 86/0 22/0 003/0 94/9 19/94 1 19/94 آزمونشپي

 16/0 03/0 33/0 96/0 12/9 1 12/9 گروه

 - - - - 48/9 35 76/331 خطا

ش
خا

پر
ي

گر
 

 آزمونسپ

 29/0 06/0 15/0 12/2 06/85 1 06/85 آزمونشپي

 1 48/0 001/0 27/32 05/1293 1 05/1293 گروه

 - - - - 07/40 35 62/1402 خطا

 پيگيري

 23/0 04/0 21/0 61/1 89/70 1 86/70 آزمونشپي

 99/0 40/0 001/0 90/22 58/1005 1 58/1005 گروه

 - - - - 90/43 35 57/1536 خطا

 گیریهنتیج و بحث

 بر هيجان تنظيم آموزش اثربخشی تعيين هدف با حاضر پژوهش

 نوجوانان در گريپرخاش و اجتماعی انزواي ،نوجوان –مادر متقابل روابط

 تنظيم آموزش كه داد نشان پژوهش اين هايهيافت .شد انجام دختر

 بهبود  و گريپرخاش عالئم كاهش به منجر معناداري صورت به هيجان

 متغير در مقابل در ولی ،شد پيگيري و آزمونسپ در نوجوان –مادر روابط

  .نشد ييدأت هيجان تنظيم آموزش اثربخشی اجتماعی انزواي

 در نوجوان -مادر رابطه بهبود بر هيجان تنظيم آموزش اثربخشی

 اثربخشی بر مبنی (2021) همکاران و كون مك يافته با با حاضر يمطالعه

 تبيين در .است سوهم دخترانشان و مادران روابط بر هيجان تنظيم آموزش

 انتقال يهدور نوجوانی كه كرد اشاره نکته اين به وانتیم يافته اين

 مهارت و ظرفيت هنوز معمول طور به كه است ايهدور و ناختیشنروا

 نشده تثبيت كارآمدي شکل به شکل هنوز نوجوانان در هيجان تنظيم

-مادر روابط در نيز جهت همين به .(2019 ،همکاران و )لنسينگ است

 نظير رفتارهايی سپس و خشم نظير يیهاآنهيج مواقع بسياري در ،نوجوان

 و نموده بروز مادر هايتخواس گرفتن ناديده حتی يا و مقاومت و نافرمانی

 ورود با .كندیم مخدوش نوجوان -مادر بين را گرانهحمايت و سالم روابط

 مقابل در تا آموزدیم نوجوان ،هيجان تنظيم آموزش يدوره به نوجوانان

 بروز از و نموده كنترل را خود يهاهيجان والدين فرامين يا هاتدرخواس

 تنظيم ايهتمهار آموزش واقع در .نمايند جلوگيري منفی يهاهيجان

 هيجانی منفی راهبردهاي از استفاده كاهش سازهزمين نوجوانان به هيجانی

 بهبود امر اين و شده آنان در ازساستر شرايط و مشکالت با مقابله براي

 ،محتوايی نظر از .داشت خواهد همراه به را نوجوان -مادر متقابل رابطه

 تلقی شناختی و رفتاري ،فيزيولوژيکی فرآيندهاي از تركيبی هيجان تنظيم

 منفی يهاهيجان ابزارهاي و خود تجارب ازدسیم قادر را افراد كه است

 دارند را توانايی اين ،هيجان تنظيم قابليت با افراد .كنند تنظيم را مثبت و

 و نامناسب هيجان كه صورتی در و ابراز خوبی به را خود يهاهيجان كه

 كنند مديريت مناسب ايهشيو به را آن بتوانند ،نمايند تجربه را شديدي

 كه اين بر وانندتیم افراد هيجان تنظيم طريق از واقع در .(2015 ،)گراس

 هاآن چگونه و كنند تجربه را هاآن يیهاآنزم چه ،باشند داشته هيجانی چه

 عاملی ترديد بدون هايیتظرفي چنين .باشند داشته مديريت كنند ابراز را

  .بود خواهد خود مادران با دختر نوجوانان روابط بهبود راستاي در

 تنظيم آموزش اثربخشی به مربوط حاضر پژوهش ديگر ييافته

 نتايج با نيز يافته اين .بود دختر نوجوانان در گريپرخاش كاهش بر هيجان

 همکاران و بروجنی شايق ،(1400/2021) همکاران و فانی پژوهش

 رودريگز و همکاران و وفايی ،(2020) همکاران و احمدي ،(1398/2019)
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 بر  هيجان تنظيم آموزش اثربخشی خصوص در (2017) همکاران و

 اصلی كاروزسا .دارد سويیهم گريپرخاش و خشم ،آسيبی دخو كاهش

 فراهم به ،دختر نوجوانان پرخاشگري كاهش بر هيجان تنظيم آموزش

 و عواطف اين صحيح مديريت و منفی عواطف كنترل امکان شدن

 ،هستند گريپرخاش براي مهم هايكمحر يزمره از كه هاآنهيج

 ،رنجش نظير زودگذر يهاآنهيج و عواطف يتجربه  .است مربوط

 هيجانی ظمینبی كنار در هاآنهيج اين مديريت در ناتوانی و ،آزردگی

 خشم ،فيزيکی گريپرخاش )يعنی پرخاشگرانه تمايالت با قوي پيوندهاي

 در كه افرادي ،خاص طور به .(2022 ،همکاران و )زانگ دارند خصومت( و

 كنترل بر مبتنی و قضاوتیرغي نگرش با خود فعلی تجربه به مداوم توجه

 تنظيم در ،خود نوبه به است ممکن ،دارند مشکل خود يهاآنهيج

 و خشمگين غيرضروري مواقع در و شده مواجه مشکل با احساسات

 دختر نوجوانان ورود با .(2020 ،همکاران و آيتو -)كاستيلو شوند پرخاشگر

 شرايط ارزيابی بر متمركز مواردي در كه هيجان تنظيم آموزش يدوره به

 تدريج به ،است داوريپيش از فارغ و غيرقضاوتی صورت به هامحرك و

 اين به و شده كاسته رنجش و خشم بر مبتنی تکانشی هايشواكن از

 ،فيزيکی پرخاشگري نظير ،پرخاشگري مختلف اشکال بروز از ترتيب

  .شودمی جلوگيري )خشونت( خصومت و خشم ،كالمی

 هيجان تنظيم آموزش اثربخشی عدم به حاضر يمطالعه ييافته آخرين

 در يافته اين .است مربوط نوجوان دختران اجتماعی انزواي كاهش بر

 خصوص در (2020) همکاران و احمدي پژوهش نتايج با حاضر يمطالعه

 آميزيعاجتما و سازگاري افزايش بر هيجان تنظيم آموزش اثربخشی

 بر هيجان تنظيم آموزش اثربخشی عدم و سويی ناهم اين .ندارد سويیهم

 داليل تواندیم حاضر پژوهش در نوجوان دختران اجتماعی انزواي كاهش

 است واقعيت اين اهميت با بسيار احتمالی داليل از يکی .باشد داشته مختلفی

 بر عالوه كه است متغيرهايی يزمره از اجتماعی انزواي و گزينیاانزو كه

 ارتباط هايمهارت ،نفس عزت با ،هيجان تنظيم و كنترل توانايی و ظرفيت

 ديگري اهميت با متغيرهاي طيف و شده ادرك خودكارآمدي ،فردينبي

 ؛2020 ،همکاران و )امرسون است نزديك ارتباط در پيوندجويی به نياز مانند

 براي كه است منطقی نظر به جهت همين به .(1980 ،همکاران و راسل

 مقابل ينقطه كه نوجوانان اجتماعی پيوندجويی سطح ارتقاء و تقويت

 و رويکردها از استفاده به ،هيجان تنظيم از فراتر ،است اجتماعی انزواجويی

 و ارتباطی هايتمهار و خودكارآمدي ،نفس عزت تقويت به معطوف فنون

 كنار در هاتمهار اين آموزش .است نياز خصوص اين در زندگی هايتمهار

 فراهم دختر نوجوانان براي را فرصت و امکان اين هيجان تنظيم هايتمهار

 نموده مشاركت اجتماعی هايلتعام در بيشتري خود به اطمينان با تا سازدیم

  .كنند دوري اجتماعی انزواگزينی از و

 تنظيم آموزش اثربخشی از حاكی حاضر يمطالعه نتايج مجموع در

 نوجوانان و مادر يسازنده و مثبت يرابطه و تعامل افزايش براي هيجان

 در .بود دختر نوجوانان پرخاشگرانه تمايالت و رفتارها كاهش كنار در دختر

 هيجان تنظيم آموزش تا است الزم كه رسدیم نظر به ،مطالعه نتايج راستاي

 يا و مدارس مجرب مشاوران طريق از دخترانه يمتوسطه مدارس در

 از تا شود داده آموزش نوجوان و آموزشدان دختران به مدعو شناساننروا

 تمايالت كاهش و نوجوان -مادر يرابطه كيفيت ارتقاء به بتوان طريق اين

 بر عالوه مهم اين .نمود ياري دختر نوجوانان نهان و آشکار پرخاشگرانه

 فنون و هاهشيو يحوزه در ساده خودآموز كتب يتهيه طريق از ،آموزش

 پايان در .است تحقق قابل موارد بسياري در نيز هاآنهيج كنترل و تنظيم

 الزم توجه حاضر يمطالعه براي مطرح هايتمحدودي به تا است الزم نيز

 حاضر پژوهش ينمونه گروه اعضاي كهناي اول محدوديت .بشود كافی و

 بنابراين ،بودند اصفهان شهر در دوم يمتوسطه مقطع در دختر آموزانشدان

 و جامعه هايهگرو و اقشار ساير ،مذكر جنسيت به نتايج تعميم در

 .شود رعايت احتياط يجنبه است الزم تحصيلی مقاطع ساير آموزانشدان

 خودكارآمدي احساس و نفس عزت نظير متغيرهايی كهناي دوم محدوديت

 حاضر يمطالعه در هستند تاثيرگذار نوجوانان احتمالی اجتماعی انزواي بر كه

 احساس يا و نفس عزت كه دارد وجود احتمال اين لذا .است نشده كنترل

 جاي به پنهانی ثيراتیأت اجتماعی انزواي به مربوط نتايج بر خودكارآمدي

 در شودیم پيشنهاد  ،شده اشاره هايتمحدودي يحوزه در .باشند گذاشته

 و زندگی هايتمهار هايشآموز با هيجان تنظيم آموزش ،آينده مطالعات

 عزت نظير متغيرهايی كنترل با ايهمقايس حالت در اجتماعی هايتمهار

 گيرند قرار بررسی مورد پسران در هم و دختران در هم خودكارآمدي و نفس

 به رسانی ياري مسيرهاي به معطوف كاربردي دانش طريق اين از تا

 .يابد گسترش و بسط پسر و دختر نوجوانان

 

 

  .نمايند قدردانی و تشکر خالصانه و صميمانه ،مطالعه در كننده شركت دختر نوجوانان از كه دانندمی وظيفه خود بر نويسندگان  :قدردانی

  .است نشده گزارش منافعی تعارض مطالعه اين براي نويسندگان توسط  :منافع تعارض

   .است شده انجام خاص سازمانی يا نهاد توسط مالی حمايت هيچگونه دريافت بدون كه است مقاله اول نويسنده شناسیروان دكتري رساله از برگرفته مقاله اين  :مالی حامی
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