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 خالصه 

 و سازگاری با مرتبط هایمهارت در مهمي نقش هیجان، تحقیقات نشان داده است که تنظیم: مقدمه

 و زندگي تغییرات با سازگاری نظیر زندگي مختلف هایجنبه و همچنین کودك اجتماعي ئلهمسحل

؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسي تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر کندمي ایفا ار تنیدگي رویدادهای

 دبستاني بود.مسئله اجتماعي، دانش هیجاني و تنظیم هیجاني کودکان پیشحل

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پس -آزمونآزمایشي با طرح پیشهش، نیمهروش پژو روش كار:

بود. از بین  1397-98 تحصیلي سال در شاهرود شهرستان دبستانيپیش کودکان تمامي آماری شامل

نفره آزمایش و  15نفر به شیوه در دسترس انتخاب در دو گروه  30ای به حجم این کودکان نمونه

 ،(2003) جان و اجتماعي گراس مسئلههای حلد. جهت سنجش متغیرها از مقیاسکنترل جایدهي شدن

کودکان ( 2001) کرایج و هیجاني گارنفسكي تنظیم و( 2003) هیجاني ایزارد و همكاران دانش

آزمایش  گروه ادامه در و آمد آزمون عملپیش دوگروه هر از آموزش اجرای از استفاده شد. قبل

ای هفته صورتهای تنظیم هیجاني مبتني بر رفتاردرماني  بهآموزشي مهارتدقیقه  45 جلسه 8 تحت

 در. نكرد دریافت شناختيروان درمان نوع هیچ کنترل گروه مدت دراین و گرفتند قرار جلسه یک

جهت تحلیل گرفتند.  قرار سنجش مورد آزمونپس با مجددا دوگروه هر آموزش، هشت جلسه پایان

 متغیره و چندمتغیره استفاده شد. یل کوواریانس یکها از آزمون تحلداده

اطالعات بدست آمده از طریق تحلیل کوواریانس یک متغیره و چند متغیره نشان داد که برنامه  نتایج:

دبستاني پیش مسئله اجتماعي، دانش هیجاني و تنظیم هیجاني کودکانآموزش تنظیم هیجاني بر حل

  (.p<001/0)موثر است 

مسئله اجتماعي، حل بر طریق رفتاردرماني از هیجان تنظیم به نظر مي رسد که آموزش: نتیجه گیری

 است و مي تواند مفید باشد. دانش هیجاني و تنظیم هیجاني اثربخش

مسئله اجتماعي، دانش هیجاني، تنظیم هیجان، کودکان آموزش تنظیم هیجان، حل كلمات كلیدی:

 دبستانيپیش
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 مقدمه  

 نسنی کودکان در تعامالت توجهقابل زایشاف به توجه با

 نیز و دوره ینا رفتاری افزایش مشكالت آن، تبعبه و دبستانيپیش

رفتار  و شناختي و تحصیلي آمادگي بر این مشكالت تأثیرگذاری

 حیاتي زماني دبستاني،پیش دوره رسدمي نظر به بعدی، ضداجتماعي

 رد معتبر الگوهای با متناسب رشد اجتماعي و قابلیت تسهیل برای

حل  در کودك قدرت کهازآنجایي باشد. همچنین، کودکان

 بنابراین ود؛ب او خواهد سازگاری درجه کنندهتعیین روزمره، تعارضات

 برای اجتماعي هایمهارت از ایعنوان جنبهبه اجتماعي مسئلهحل

 (.1) است اهمیت حائز بسیار خردسال کودکان سازگاری

 هایحلراه اند،سازگاری مشكالت دارای که کودکاني

 دهایپیام به نسبت و اختیار دارند در اجتماعي مسائل برای محدودی

 سئلهم اجتماعي، مسئلهحل اند. درتفاوتاطرافیان بي بر خود رفتاری

 اجتماعي است؛ راهبردهای کاربرد طریق از هدف یک وضعیت کسب

 از کمک لبط بازی، استنباطاسباب یک تملک کسب اهداف مثل

 گریه، راهبردهای طریق از که یک مكالمه شروع یا دیگر شخص

 آید. توانایيمي دست به دادن دستور یا زدن درخواست، صدمه

 خاص شكلي عنوانبه تعامالت اجتماعي در شخصي اهداف به دستیابي

عوامل  هب که است مسئلهحل ترعمومي از فرایندهای اجتماعي و

 حاالت: ازجمله هیجاني، زماني، رفشا: همچون محیطي، مختلف

 هایمهارت و فراشناختي آموزش مثل شناختي، عوامل روحي و

 دقیق پردازش ازجمله: توانایي اجتماعي، - شناختي و شناختي پیچیده

 بینيشپی عمل، جایگزین هایبرنامه لحاظ کردن اجتماعي، اطالعات

 (.1) دارد نیاز پیامدها ارزیابي و پیامدهای اجتماعي

 با مرتبط هایمهارت در مهمي نقش هیجان، تنظیم میان، این در

 در هميم نقش هاهیجانکودك دارد.  اجتماعي مسئلهحل و سازگاری

 و زندگي تغییرات با سازگاری نظیر زندگي مختلف هایجنبه

 رایندهایيف مجموعه هیجان تنظیم. کندمي ایفا زا تنیدگي رویدادهای

 داشته اتيهیجان چه اینكه بر توانندمي افراد آن طریق از که است

. (2) ندبگذار تأثیر کنند، ابراز و تجربه را هاآن وقت چه و باشند

 هاهیجان دربارۀ کنند، بینيپیش را دیگران هاهیجان توانندمي کودکانِ

 هاآن. کنند هاستفاد اجتماعي هایتبادل در هاهیجان از و کنند صحبت

 از پیشگیری برای راهبردها از و احساسات تبادل برای زبان از توانندمي

 و نامناسب هاهیجان ابراز از توانندمي کنند؛ استفاده شكستگيدرهم

 .(3) کنند خودداری نیستند، همخوان بافرهنگ که هیجاني رفتارهای

 برای الزم هایتوانایي از یكي هیجاني از طرف دیگر دانش

 اهآگ و شایسته، سالبزرگ یک به تبدیل نهایتاً تا است کودك

 نشدا فاقد کودکي اگر که معني این به. شود اجتماعي ازلحاظ

 این و ادافت خطر خواهد به هاشانهیجان تنظیم رشد باشد، هیجاني

 . (4) باشد داشته کودك برای بسیاری منفي پیامدهای تواندمي

 هیجاني هاینشانه خواندن در فرد توانمندی به هیجاني اشاره دانش

 سبآن منا در هیجان که هایيموقعیت و هیجاني حاالت و تشخیص

 و است زندگي در فرد موفقیت تعیین مهم، در یک عامل دارد. است

 و هیجان )ازجمله تنظیم شخص خود به مربوط متغیرهای مستقیماً

 ازشموجب پرد دهد. ومي قرار تأثیر تحت را اجتماعي( کفایت

 هاآن از استفاده و دارند هیجاني بار که شودمي اطالعاتي مناسب

 بر انرژی تمرکز و مسئلهحل مانند شناختي هایهدایت فعالیت برای

 . (5)دارد  ضرورت الزم رفتارهای روی

دبستاني قبل از ورود به لعات نشان داده است که کودکان پیشمطا

مسئله اجتماعي، دانش هیجاني و تنظیم حلهای مانند مدرسه در زمینه

مسئله اجتماعي، حلمشكالت بسیاری دارند و سطح پاییني از  هیجاني

از  د.دارن برای ورود به مرحله دبستان را دانش هیجاني و تنظیم هیجاني

 یا هشیار شده،کنترل یا خودکار طوربه هیجان نظیمطرف دیگر ت

 هیجان مانند باز تنظیم راهبردهای کارگیریبه طریق و از ناهشیار

تواند بر بازداری مي و اجتناب اظهاری، خود فكری، نشخوار ارزیابي،

شک بي. (6) مسئله، تنظیم هیجان و دانش هیجاني فرد مؤثر باشدحل

-بینند روابط مثبتي را تجربه ميکودکاني که تنظیم هیجان آموزش مي

یم هیجاني باالیي کنند و از دانش و تنظحل مي کنند، مسائل را بهتر

مسئله آموزش تنظیم هیجان بر حلنشان داد که برخوردار هستند. 

 و از آنجائي را افزایش مي دهد دبستانيکودکان پیشدر اجتماعي 

آموزش تنظیم هیجان بر تنظیم هیجاني که  ه شدهنشان داد (.7)

 گفته مطالب و پژوهش هپیشین موثر است. مرور دبستانيکودکان پیش

هیجان بر  تنظیم آموزش تاثیر درباره پژوهشي بیانگر عدم وجود شده

هیجاني است. بنابراین  و تنظیم هیجاني دانش اجتماعي، مسئلهحل

گران کمک شایاني در جهت اجرای این پژوهش مي تواند به پژوهش

 يم پژوهش این شناخت زوایای پنهان روابط آنها نشان دهد. همچنین

طور شود. همین حوزه کودکان در بیشترهای پژوهش ساز زمینه تواند

 و تنظیم هیجاني دانش اجتماعي، مسئلهکودکان دبستاني در زمینه حل

های زیادی دارند که در بزرگسالي نیز دامنگیر آنها مي ضعف هیجاني

شود و بسیاری از مشكالت جامعه ما در شرایط کنوني مانند 



 
 حسني و محبوبه طاهر بهاره                   دبستانيمسئله اجتماعي، دانش هیجاني و تنظیم هیجاني كودكان پیشتاثیر آموزش تنظیم هیجان بر حل-2484 

 و  همكاران محمد صالح عبدی

ین ي، طالق و ... ناشي از ضغف و کمبود اپرخاشگری، افسردگ 

 مهارتها در دوران کودکي دارند.

 موثر گامي مي تواند این پژوهش انجام نیز کاربردی سطح بنابراین در

 انيهیج و تنظیم هیجاني دانش اجتماعي، مسئلهافزایش حل در

نظیم تکه تأثیر آموزش  کودکان دبستاني باشد. بنابراین ضروری است

مسئله اجتماعي، دانش هیجاني و تنظیم هیجاني بر حلهیجان را 

 .شود دبستاني بررسيکودکان پیش

 

 روش كار
-آزمایشي )طرح پیشهای نیمهاین پژوهش، از نوع پژوهش

ژوهش پ این جامعه باشد.( ميآزمون با گروه کنترل نابرابرپس -آزمون

که در ) اهرودش شهرستان دبستانيپیش مراکز ساله 6 کودکان تمامي را

از  رتنییپا اینمره يمسئله اجتماعو حل يجانیه میتنظ ،يجانیدانش ه

 30ها، دادند که از بین آن ( تشكیل97 -96دارند در سال  نیانگینمره م

 شدنددر دسترس انتخاب  یریگکودك دختر و پسر که با روش نمونه

ه گمارد يشینفره کنترل و آزما 15در دو گروه  يو با روش تصادف

 از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد. .دندش

 8 در جانیه میبرنامه آموزش تنظ کنندهدریافت آزمایشي گروه

 مداخله، ایجلسه 8 دوره پایان از بعد .بود( دقیقه 45 جلسه هر) جلسه

 روهگ دو هر برای آزمونپس های پژوهش بعنوانپرسشنامه دیگر بار

 .گردید تحلیل هاداده نتایج و اجرا

 يشناخت میپرسشنامه تنظ: 1جانیه یشناخت میرسشنامه تنظپ

 نی. ا(8) شده است( تدوین2001) 2جیو کرا يتوسط گارنفسك جانیه

است که  يابزار خود گزارش کیای چندبعدی و پرسشنامه، پرسشنامه

 رش،یپذ ش،یراهبرد مالمت خو 9 اسیمق. این است گروه 36 یدارا

 ،ریزیمرکز مجدد بر برنامهتمرکز مجدد مثبت، ت ،نشخوار گری

 گرانیو سالمت د یفاجعه انگار ،یریپذ دگاهیمجدد مثبت، د يابیارز

شود تا واکنش پرسشنامه از فرد خواسته مي نیا در. کندمي يابیرا ارز

 یزااسترس یدادهایخود را در مواجه با تجارب تهدیدآمیز و رو

تا پرسش که  5سخ به وسیله پااند را بهتازگي تجربه کردهکه به يزندگ

. دیکند مشخص نمامي يابیرا ارز جانیه میکنترل و تنظ یبرا یاستراتژ

( به ترتیب برابر 2008)گارانفسكيمیزان روایي و پایایي آن توسط 

  آمده است.دستبه 88/0و  91/0

                                                           
1.  Cognitive emotional regulation 
2.  Garnefski&kraaij 

 ایزارد، توسط آزمون : این3 یجانیه قیآزمون تطب

 .شد ساخته 2003 سال رد 4کینگ و کوستا ترینتا شولتز، هاسكینس؛

 به توجه باید با کودك گویه دارد که 48این پرسشنامه مشتمل بر 

 پایه هیجان چهار از یكي(چهره حاالت از شده استاندارد تصاویر

. دهد پاسخ مربوطه به سؤاالت )ترس و خشم غم، ،شادی شامل

 ابراز دانش -1 دانش هیجاني مبتني بر این پرسشنامه شامل هایمؤلفه

 موقعیت دانش -2 ها(،هیجان حاالت گذارینام و )تشخیص جانيهی

 گروه دارد. در 48 آزمون است. این هیجاني حاالت تطبیق -3 ، هیجان

کل ای ام تي به  نمره برای آلفا ها،آن یاز مطالعه زماني نقطه دو

ای ام تي )نمره کل( با  آمد. همبستگي به دست 86/0تا  82/0 ترتیب

 هیجاني دانش یریگاندازه برای گسترده طوربه که يهایمقیاس دیگر

شهریاری میزان هاست. آنسازه  اعتبار گواه شودمي استفاده کودکان

 به دست آورده است. 83/0و  81/0اعتبار و روایي آن را به ترتیب برابر 

گراس و  5یمسئله اجتماعپرسشنامه تجدیدنظر شده حل

 روی و است سؤال 25ر این پرسشنامه مشتمل ب (:2003) 6جان

گذاری نمره درست کامالً تا نادرست کامالً از لیكرت درجه 5 مقیاس

 گیریاندازه را مسئلهحل گیریجهت مقیاس، خرده دو. شودمي

-7-5سؤاالت ) وسیلهمسئله بهحل مثبت گیریجهت یعني. کنندمي

(. 22-13-9-3-2سؤاالت ) وسیلهمسئله بهحل منفي گیریجهت و (14

گیری را اندازه اجتماعي مسئلهحل سبک نیز آن مقیاس خرده سه

-21-20-16-8-2سؤاالت ) وسیلهمسئله بهحل منطقي کنند. سبکمي

 وسیلهمسئله بهحل اجتنابي شود. سبکگیری مي( اندازه24-25

مسئله حل توجهيبي -تكانشي سبک ( و18-17-12-10-1سؤاالت )

 دو. شودمي گیری( اندازه23-19-15-11-6سؤاالت ) وسیلهبه که

 کنند. سهگیری ميکارا را اندازه و سازنده مسئلهحل مقیاس خرده

 گیریاندازه را و ناقص غیرعادی مسئلهمانده حلباقي مقیاس خرده

 . (9) کنندمي

 مثبت صورتیعني به کارا و سازنده مسئلهحل مقیاس دو خرده

 صورتای بدکارکردی بههمقیاس خرده شوند. امامي گذارینمره

ون مجدد برای این پرسشنامه شوند. پایایي آزممي گذاریمنفي نمره

بین  آن آلفای و ضریب 0 /91تا  68/0بین و همكاران دزوریالتوسط 

با  نیز این پرسشنامه سازه شده است. روایيگزارش 95/0تا  69/0

 هایمقیاس دیگر با همبستگي و اکتشافي عاملي تحلیل از استفاده

                                                           
3.  Emotion expression matching 
4.  Haskins, Schultz, Trentacosta & King 
5.  Social problem solving inventory 
6.  John 
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شناختي همپوش، تائید شده است. جوزاك روان هایسازه و مسئلهحل 

به  84/0و  87/0( میزان اعتبار و روایي آن را به ترتیب برابر 1396)

 دست آورده است.

اساس  بر هیجان تنظیم مداخله روش پژوهش این در

 آقازیارتي، زارع، از ؛ نقل2009) بارلو و هاگمک آلن، دستورالعمل

 هر جلسه، 8 در آزمایش گروه مورد ( در1396شریفي،  و يشیخملک

جهت تحلیل  شد. اجرا زیر شرحبه باریک هفته در دقیقه، 45 جلسه

متغیره و چندمتغیره استفاده شد.ها از آزمون تحلیل کوواریانس یکداده

 

 های تنظیم هیجانيمحتوای جلسات آموزشي مهارت .1دول ج

 جلسه اول
های گذاری آنها، اهمیت یادگیری مهارتها و نامیجانات و عملكرد آنها در زندگي روزمره، منطق انجام تكالیف، هیجانآشنایي افراد با ه

 تنظیم هیجاني در زندگي روزمره و انواع هیجانات )اولیه و ثانویه(

دومجلسه آنها های سالم در مورد هیجانات، شناسایي و تشخیص هیجانات و برچسب زدن بهبیان دیدگاه   

سوم جلسه های فردف خواستهی مثال، چرایي ادامه هیجانات خاص بر خالکارکرد هیجانات، روش کارکرد هیجانات در زندگي روزمره و ارائه   

چهارم جلسه  تعامل هیجانات با افكار و رفتارها، ترسیم چرخهي این تعامالت و تأثیرگذاری آنها بر یكدیگر 

پنجم جلسه  
های قوی برای مقابله های هیجاني، حقایق اساسي در مورد هیجانات، ساختن خوداظهاریی هیجاني، به چالش کشیدن افسانههاداستانمعرفي 

های هیجانيبا افسانه  

ششم جلسه زش ذهن آگاهيبخش و آموهای لذتآموزش مهارت کاهش آسیبپذیری برای هیجانات منفي، آموزش افزایش هیجانات مثبت و فعالیت   

هفتم جلسه  تمرکز بر تغییر هیجانات منفي، آموزش تكنیک حل مسأله برای تغییر هیجانات منفي 

هشتم جلسه ها به عنوان پس آزمونمونهای قوی به افراد و اجرای آزی احساسی جعبهبندی موارد و کاربرد تكنیكها در زندگي روزمره، ارائهجمع   

 

 نتایج
 اده شده است.نشان د 2نتایج آمار توصیفي در جدول 

 

  کنترل و شیآزما گروه کیتفك به های پژوهشریمتغ يفیتوص یهاشاخص .2جدول 

 آزمایش كنترل گروه 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

مسئله اجتماعیحل 73/79 پیش آزمون   55/7  53/77  27/7  

33/79 پس آزمون  51/5  87/93  92/2  

39/113 پیش آزمون تنظیم هیجانی  86/12  40/113  15/6  

67/113 پس آزمون  31/9  67/119  69/6  

73/2 پیش آزمون دانش هیجانی  71/1  67/2  98/0  

40/2 پس آزمون  52/1  53/4  30/1  

 

دهد، میانگین گروه آزمایش مي نشان 2 جدول نتایج که طور همان

 مسئله اجتماعي بیشتر میانگین گروه کنترلآزمون متغیرهای حلدر پس

آزمون متغیرهای تنظیم هیجاني است. میانگین گروه آزمایش در پس

-بیشتر از میانگین گروه کنترل است. میانگین گروه آزمایش در پس

 آزمون متغیرهای دانش هیجاني بیشتر از میانگین گروه کنترل است. در

 هایمفروضه تحلیل، از پیش متغیره چند کوواریانس نتایج اجرای

 توزیع ارزیابي منظور به. گرفت قرار بررسي مورد ونآزم این زیربنایي

 شد استفاده کولموگروف اسمیرنف آزمون از وابسته، متغیرهای بهنجار

آزمون و متغیرهای پژوهش در مرحله پیش داد نشان حاصل نتایج که

 بررسي جهت(. p<01/0) است نرمال توزیع دارای آزمونپس

 لوین هایواریانس سانيهم آزمون از هاواریانس همساني مفروضه

 موارد اکثر در لوین آزمون معناداری سطح نشان داد نتایج .شد استفاده

 همساني مفروضه بنابراین. است 05/0 از بیش گروه، دو هر برای

 خطای نمرات واریانس که گفت توانمي و شده تأیید نیز هاواریانس

 با. است یكسان تقریبا کنترل و آزمایش گروه در وابسته متغیرهای

 استفاده متغیری، چند کوواریانس تحلیل هایمفروضه برقراری به توجه
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در وهله اول برای تعیین  .شد دانسته مجاز را آماری آزمون این از 

آزمون از معناداری اثر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته در مرحله پس

فاده است المبدای ویلكز، هوتلینگ، پیالی و بزرگترین ریشه ریآزمون 

دهنده این نشان داده است که نشان2شد که نتایج آن در جدول 

موضوع است که تفاوت میان گروه آزمایش و کنترل از لحاظ 

 .متغیرهای وابسته، معني دار است

 
 متغیرهای پژوهش در کنترل و شیآزما گروه تفاوت انسیکووار لیتحل جینتا. 3جدول 

ن مجذوراتمیانگی درجه آزادی مجموع مجذورات منبع  اندازه اثر سطح معنی داری Fآماره  

95/3271 گروه عضویت  00/2  97/1635  51/97  00/0  88/0  

آزمونپیش  08/92  00/1  08/92  
49/5  03/0  17/0  

99/452 خطا  00/27  78/16  

آزمونپیش  38/561  00/1  38/561  85/11  00/0  30/0  

53/291 عضویت گروهی  00/1  53/291  
15/6  02/0  19/0  

29/1279 خطا  00/27  38/47  

آزمونپیش  48/40  00/1  48/40  80/69  00/0  72/0  

69/4 عضویت گروهی  00/1  69/4  
09/8  01/0  23/0  

66/15 خطا  00/27  58/0  

 

مسئله اجتماعي حل Fتوان گفت آماره مي 3توجه به جدول با 

 وباشد دار ميمعني 01/0( است که در سطح 51/97آزمون )در پس

ت تفاومسئله اجتماعي حلدهد که بین دو گروه در میزان ین نشان ميا

فاوت در تدهد که این نیز نشان مي 88/0وجود دارد. اندازه اثر معني 

آزمون پیش Fجامعه بزرگ و قابل توجه است. همچنین آماره 

دار معني 001/0طح سباشد که در ( مي49/5نیز )مسئله اجتماعي حل

طح س( است که در 15/6آزمون )در پسظیم هیجاني تن Fاست. آماره 

ان در میز دهد که بین دو گروهباشد و این نشان ميدار ميمعني 001/0

یز نشان ن 19/0دار وجود دارد. اندازه اثر تفاوت معنيتنظیم هیجاني 

 Fه دهد که این تفاوت در جامعه بزرگ و قابل توجه است. آمارمي

 05/0باشد که در سطح ( مي85/1یز )نتنظیم هیجاني آزمون پیش

که  ( است09/8آزمون )در پسدانش هیجاني  Fدار است. آماره معني

و گروه دهد که بین دباشد و این نشان ميدار ميمعني 001/0در سطح 

 23/0ثر دار وجود دارد. اندازه اتفاوت معنيدانش هیجاني در میزان 

ست. ابزرگ و قابل توجه  دهد که این تفاوت در جامعهنیز نشان مي

طح باشد که در س( مي8/69نیز )دانش هیجاني آزمون پیش Fآماره 

-ات پسداری بر نمرآزمون تاثیر معنيدار است. یعني پیشمعني 05/0

 آزمون دارد و استفاده از تحلیل کوواریانس ضروری است.

 

 

 بحث ونتیجه گیری
یجان باعث نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش تنظیم ه

مسئله اجتماعي نسبت به افزایش معنادار میانگین گروه آزمایش در حل

نتایج این بخش از  ها گردیده است.میانگین گروه کنترل در این مولفه

گوالن، والد -شنار(، 10)دهقاني(، 7رضایي)پژوهش با نتایج پژوهش 

 دند (، که نشان دا12) 2، رهم، ندلجوویکاربتزودیس(، 11) 1و یاتزکار

همسو مسئله اجتماعي مي شود آموزش تنظیم هیجان باعث افزایش حل

توان گفت که با آموزش های این پژوهش نیز ميدر تبیین یافتهبود. 

های منفي آموزند که با مهار احساسآموزان ميتنظیم هیجان، دانش

های خود با دیگران نسبت به دیگران و در میان گذاشتن برداشت

یا نادرستي آنها، رابطه مطلوب و مؤثری با دیگران  درباره درستي

کنند؛ برقرار کنند و به دنبال بازخوردهای مثبتي که از آنها دریافت مي

حرمت خود را تقویت کنند و احساس بهتری در ارتباط با دیگران به 

درکل، با توجه به  .دست آورند و مورد پذیرش دیگران قرار بگیرند

ظیم هیجان بر بهبود سازگاری اجتماعي، تأثیر برنامه آموزش تن

-دانش حل مسئله اجتماعيسازگاری تحصیلي، سازگاری هیجاني و 

آموزان با فراگیری این توان نتیجه گرفت که این دانشآموزان مي

ها، پذیرش ها، آگاهي از هیجانمهارت و با استفاده درست از هیجان

                                                           
1 Shenaar-Golan, V., Wald, N., & Yatzkar, U 
2 Arabatzoudis, T., Rehm, I. C., Nedeljkovic, M 
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های مثبت در موقعیت هایویژه هیجانها بهآنها و نیز ابراز هیجان 

های منفي خویش را کاهش زندگي، قادر خواهند بود که احساس

 .ها بهبود یابدآن جل مسئله اجتماعيدهند که به تبع آن میزان 

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش تنظیم هیجان 

باعث افزایش معنادار تنظیم هیجاني در گروه آزمایش نسبت به گروه 

(، 13) نریمانينتایج این پژوهش با نتایج پژوهش اشته است. کنترل د

آموزش تنظیم هیجان باعث  که نشان دادند ( 14) 1آلدو، نولن و چیزر

 همسو بود.افزایش دانش هیجاني مي شود 

یش رویكرد متمرکز بر هیجان این قابلیت را دارد که با افزا

و  در تجربهآگاهي هیجاني، نمادگذاری هیجاني، آگاهي از عاملیت 

ه را ک کند تا روابط بین فردی خودها به فرد کمک ميتغییر پردازش

 نترلرین آن روابط با همساالن و والدین است تغییر دهد و کمهمت

-یشن پکودکابیشتری بر آن داشته باشد. رویكرد متمرکز بر هیجان به 

 ب،ضطرادهد که هیجانات منفي از قبیل ااین توانایي را مي دبستاني

 ختيروانشنا افسردگي و ناامیدی را کنترل نموده و میزان سازگاری

 د تاشوهای متمرکز بر هیجان تالش ميخود را باال ببرند. در روش

 نابدانش آموزان از افكار و هیجانات منفي که سبب آشفتگي و اجت

ه بنها آشود، آگاهي یابند. به در حین برقراری روابط با دیگران مي

ه در هایي ناسازگارانه را کشود تا خودگویياده ميوضوح آموزش د

 سبتاًهای نشوند، برطرف ساخته و راههای استرس زا طرح ميموقعیت

-قعیتر موبینانه تفسیر را درخود به ویژه در هنگام قرار گرفتن دخوش

 کودکاندر جریان درمان،  .های مختلف آسیب زا جایگزین سازند

اده درار احت کننده خود را مورد سئوال قشوند تا افكار نارتشویق مي

ی ارهاهای جایگزین برای مقابله با این هیجانات و نشخوو خودگویي

شود را فكری که سبب آشفتگي هم از لحاظ جسماني و رواني مي

 (.13) برطرف نمایند

ان نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش تنظیم هیج

 روهگاني در گروه آزمایش نسبت به باعث افزایش معنادار دانش هیج

 و (7نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش رضایي )کنترل داشته است. 

یش آموزش تنظیم هیجان باعث افزا ( که نشان دادند 4)حصارسرخي 

 همسو بود.دانش هیجاني مي شود 

 تنظیمدر پژوهش حاضر، افزایش دانش هیجاني بعد از آموزش 

در صحبت کردن  هبود توانایي کودکانتواند ناشي از بهیجان مي

م هیجاني الئدرباره احساسات خود، و ارائه واکنش مناسب به ع

-دیگران بوده باشد. یعني آنها بعد از کسب آموزش خیلي بهتر مي

                                                           
1 Aldao, A., Nolen Hoeksema, S. & Schweizer, S. 

م رفتاری هیجانات اشاره کنند و به الئها، پیامدها و عتوانستند به علت

  ."دارداو خوشحال است چون کیک "عنوان مثال، بگویند 

 هیجاني بر تنظیمدر پژوهش حاضر، بررسي دقیقتر اثر آموزش 

ش های مختلف دانش هیجاني شامل تطبیق حالت هیجاني، دانمؤلفه

 گذاری حالت هیجاني، تشخیص حالت هیجانيموقعیت هیجاني، نام

یش نشان داد که تنها دانش موقعیت هیجان پس از کسب آموزش افزا

 التایش توانایي کودکان در نامگذاری حمعنادار داشت. اگرچه افز

ی هیجاني و تشخیص حالت هیجاني پس از آموزش نزدیک به معنادار

گي آید تخصیص چند جلسه از آموزش برنامه شایستبود. به نظر مي

ر ت بهیجاني بر روی درك رابطه بین رویداد و هیجان و علل هیجانا

نها آ ن برنامه بهمؤلفه دانش موقعیت هیجاني مؤثر بوده است. در ای

ان بیني کنند وقتي دوستشان هیجآموزش داده شد که بتوانند پیش

 مثال نوانعکند بعداً چه کاری انجام خواهد داد. به خاصي را ابراز مي

 .(4ند )اش عصباني است احتمال دارد کسي را کتک بزاگر همبازی

 :کرده توان به موارد زیر اشارهای این پژوهش مياز جمله محدودیت

دبستاني شهر محدود بودن جامعه آماری پژوهش به کودکان پیش

اشاره نمود و  دهيخود گزارشاستفاده صرف از مقیاس  شاهرود،

از  مقیاس ها های آتي ضمن استفاده از اینشود که پژوهشپیشنهاد مي

آوری اطالعات در مورد تنظیم هیجان )از جمله های جمعسایر روش

شود پیشنهاد مي بنابراین .هده و ... ( بهره ببرندمصاحبه بالیني، مشا

های دیگری از جمله مصاحبه، مشاهده، و جهت ارزیابي عمیق از روش

آموزش تنظیم هیجان در برنامه همچنین  چک لیست نیز استفاده شود.

 .گنجانده شوددبستاني ساله مراکز پیش 6ودکان کآموزشي 
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 Abstract 
Introduction: Research has shown that emotion regulation plays an 

important role in adaptation skills and social problem solving in children 

also and different aspects of life such as adapting to life changes and 

stressful events. Preschool children have many problems in areas such as 

social problem solving, emotional knowledge, and emotion regulation 

before entering school. The purpose of this study was to investigate the 

effect of emotion regulation training on social problem solving, emotional 

knowledge and emotion regulation in preschool children. 

Methods: The statistical population consisted of all preschool children in 

Shahrood in the academic year. A sample of 30 children was selected by 

convenience sampling method and divided into two groups of 15 

experimental and control groups. The variables were Grass and John (2003), 

Izard et al. (2003), and Garnefsky and Craig (2001) children's emotion 

regulation scales. Pre-test was performed in both groups before the 

intervention and the experimental group received 8 sessions of 45 minutes of 

behavioral therapy based on one session per week for the experimental 

group. The control group did not receive any psychological treatment. At the 

end of eight training sessions, both groups were re-tested with post-test. To 

analyze the data, univariate covariance analysis and multivariate analysis of 

covariance was used. 

Results: The data obtained through univariate and multivariate analysis of 

covariance showed that emotional adjustment training program was 

effective on social problem solving, emotional knowledge and emotional 

regulation of preschool children (p<0.001). 

Conclusion: Therefore, it seems that emotion regulation training through 

behavior therapy is effective on social problem solving, emotional 

knowledge and emotional regulation and can be useful. 

Key words: Emotion regulation training, social solving, emotional 

knowledge, preschool 

 

 


