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اثربخشي برنامه آموزش راهبردهاي تنظيم هيجان بر رشد قضاوت اخالقي، 

 اهواز شهر انآموزدانش در خشم مهاررفتار جامعه يار و 

 ماهرخ فرجي1، بهنام مكوند2ي، سعيد بختيارپور3، زهرا افتخار صعادي3 

 و پروين احتشامزاده3

  چكيده
 وردهاي تنظيم هيجان بر رشد قضاوت اخالقي، رفتار جامعه يار اين پژوهش با هدف تعيين اثربخشي برنامه آموزش راهب

پس آزمون با گروه -صورت گرفت. روش پژوهش تجربي از نوع پيش آزمون  اهواز شهر انآموزدانش در مهار خشم
سال ان دختر متوسطه دوم شهر اهواز در آموزدانشگواه و با انجام مرحله پيگيري بود. جامعه آماري پژوهش شامل كليه 

نفر از  40  آموزدانشنفر  160بودند، كه با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي از  1397-96تحصيلي 
نفر)  20نفر) و يك گروه گواه ( 20ان انتخاب و به روش جايگزيني تصادفي ساده در  يك گروه آزمايش (آموزدانش

برنامه آموزش راهبردهاي تنظيم هيجان قرار گرفت و گروه گواه ماه در معرض  2اختصاص يافتند. گروه آزمايش به مدت 
براي  مداخله اي دريافت نكردند، پس از برنامه پس آزمون و يك ماه و نيم پس از مداخله مرحله پيگيري انجام گرفت.

رسشنامه و پ همكاران ، پرسشنامه رفتار جامعه يار كارلو وهاي رشد اخالقي لطف آبادي آوري اطالعات از پرسشنامهگرد
تجزيه و تحليل داده ها هم با استفاده از تحليل كوواريانس چندمتغيري(مانكوا) و  استفاده شد. خشم آيزنگ وويلسون

آموزش ) نشان داد  p>001/0در سطح معني داري (نتايج پژوهش روش تجزيه وتحليل تك متغيري آنكوا انجام گرفت. 
گذار مي باشد و اين  تأثير انآموزدانش در مهارخشم و يار قي، رفتارجامعهاخال قضاوت  رشد برراهبردهاي تنظيم هيجان 

  .نتيجه در مرحله پيگيري ماندگار بود

ان دوره دوم آموزدانشآموزش راهبردهاي تنظيم هيجان، قضاوت اخالقي، رفتار جامعه يار، خشم،  هاي كليدي:واژه
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  مقدمه 

ان ، و عبارت است از احساس گناه در برابر تخلف از اصول اخالق معادل است با فرا خود يا وجد

و احساس سرزنش و بازخواست دروني دربرابر ارتكاب عمل خطا، وجدان در اين معني يك 

نيروي بازدارنده و هدايت كننده قوي است كه در ضمير شخص جاي گرفته و بر رفتار او حاكم 

رزش ها دارد و به مفهوم رعايت اصول معنوي و ). اخالق  ارتباط نزديكي با  ا1394است (كريمي، 

ارزش هاي حاكم بر رفتار شخص يا گروه حاكم است، مبني بر اينكه درست چيست و نادرست 

كدام است؟ اخالق به معني اعتماد، صداقت، درستي، عدالت و فضائل شهروندي و خدمت به 

قي لورنس كلبرگ بود كه از بين انديشمندان حوزه ي رشد اخال). 1395جامعه است (ضامني، 

نظريه اصلي او درباره انديشه ي نوجوانان از حق و باطل را مطرح كرد. دليل اينكه نظريه كلبرگ 

اي است كه است كه توصيفي از مفاهيم پيشرفتهباشد اين هم رشد اخالقي در نوجواني مهم ميدر ف

هايي كه با مفاهيم جامعه، قانون  افراد در درك تعامالت اجتماعي استفاده مي نمايند، يعني داستان

هاي متمايزكننده ي ). يكي از ويژگي2014، 1و مقرارت و روابط گره خورده است (سانتراك

-موجود انساني از ديگر حيوانات توانايي تفكر و همچنين توانايي در آگاهي از آنچه كه به آن مي

اخت اجتماعي در نوجوانان درك هاي مهم شنشد. در دوره نوجواني يكي از جنبهانديشند، مي با

افكار باورها و نيت هاي ديگران است. در اين دوره بحث اخالق و ارزش هاي اخالقي به صورت 

گيري، كنترل و گرايش هاي افراد جدي پيش از پيش مطرح مي شود و نقش اساسي در شكل

ري و گرايش ها بين گي).  در شكل1395جامعه پيدا مي كند (به نقل از يعقوبي و عبدالهي مقدم، 

يار عملي است  افراد جامعه رفتار جامعه يار هم از اهميت بااليي برخوردار مي باشد. رفتار جامعه

كه هدفش بهبود وضعيت فرد دريافت كننـده كمـك اسـت. روان شناسي رفتار جامعه يار به 

هايي  موقعيت رساني در عواملي هم به موقعيت و هم به خود فرد كه باعث سـودمندي و كمـك 

تأثيرات اجتماعي و شخصي . رفتار جامعه يار كه ديگران در حال رنج بـردن هسـتند، توجـه دارد

                                                                                                                                                    
1 . Santrock 
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ها، رفتار جامعه يـار و دهد. با وجود محدوديتدهند، را افزايش ميكه همـدلي را افزايش مي

ـا عقايـد هنجـاري ي كمـك رسـاني اسـت و بچون همدلي برانگيزاننده .دارندبا هم همدلي ارتباط 

كيل و  ،مـارتين . از نظرشوددهد، همراه ميمي ي شخصيت جامعه يار را شكلهسته كـه

هاي دانش مربوط به رفتار جامعه يار، چگـونگي رفتـار انسـان را در موقعيت )2016( 1موتوويدلو

رفتار . دهد ـرار ميكشد و نوع رفتار انسان را به طور غير مستقيم تحت تأثير ق مختلف به چالش مي

هيجانات مختلف هم قرار مي گيرد. خشم يكي از پرشورترين هيجان است. آدم  تأثيرانسان تحت 

ترين نيز شود و نه تنها پرشورترين هيجان است بلكه خطرناكخشمگين قويتر و نيرومندتر مي

-هيجان هست، به طوري كه هدف آن نابود كردن موانع در محيط است. خشم هميشه در فهرست

گيرد و معموالً به عنوان هيجان منفي طبقه بندي مي شود، دليل محتمل براي اين هاي مجزا قرار مي

شود و براي جامعه منعي مطلب است كه جزء مكمل پرخاشگري خصومت و خشونت محسوب مي

    ).1394هستند (خداپناهي، 

كالت رفتاري نوجوانان مشاي بحراني در زندگي انسان است. بررسي و درك نوجواني مرحله

اي كه در جامعههاي مادي و معنوي براي خود نوجوان، خانواده و تواند به كاهش تحميل هزينهمي

، كند گردد. يكي از مهم ترين مشكالت رفتاري خشم نوجوانان است (وانگآن زندگي مي

 رشد و تماعياج ساختار تغييرات علت به اين دوران، در ).2015، 2هانگو  زانگ، لي، يو، زن

 آمدن وجود به باعث شده، ايجاد ناهماهنگي اجتماعي و بلوغ فيزيولوژيكي بلوغ ميان جسماني،

  ). 1393نيا و كريمي، دهند (تجلياست كه نوجوانان از خود بروز مي دورة خاص مسائل از بسياري

هاي ديكي از مداخالتي كه در پژوهش حاضر مورد بررسي قرار گرفته است. آموزش راهبر

با راهبردهاي تنظيم هيجانات و توانايي كنترل احساسات، رفتارهاي مطلوب  باشد.تنظيم هيجاني مي

شامل كمك كردن، مشاركت كردن و توجه به منظور ايجاد و حفظ رفتارهاي مثبت با همساالن 

؛ متين، اخوان غالمي و احمدي، 1395ايجاد مي شود (صدري دميرچي و اسماعيلي قاضي ولويي، 

                                                                                                                                                    

1 . Martin-Raugh  Kell  & Motowidlo 
2 . Wang,  Zhang, Li,  Yu,  Zhen  & Huang  
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اي از پردازش هاي قشر مغز كنترل مي شود و بر دامنههيجان توسط ساختارهاي زيرين  ).1397

مي گذارد (هاشمي، عندليب،  تأثيرجه، حافظه، قضاوت و تصميم گيري شناختي شامل سوگيري تو

قرار داده و  تأثيرتواند پردازش شناختي را تحت ). تنظيم هيجان مي1390و صالحي،  پوراسماعيلي

در تفكر و ادراك اجتماعي قرار مي دهد. هيجانات نقش اساسي  تأثيرت و تفكر فرد را تحت قضاو

داوري اجتماعي اطالعات را تحت  كنند و حاالت هيجاني افراد، رمزگذاري، يادآوري وبازي مي

). بين تنظيم هيجانات و قضاوت اخالقي رابطه وجود 2007، 1دهد (مارينگر و استپلقرار مي تأثير

د، تنظيم هيجاني مي تواند به طور قابل توجهي قضاوت در امور اخالقي را  در افراد پيش بيني دار

) 2016( 4). پژوهش ساندرز2015، 3؛ سزكلي و مين2017، 2كند (زهانگ، كانگ و زهانگ كيوان

تواند فقط تحت نيز در زمينه هيجان و استدالل در قضاوت اخالقي نشان داد، قضاوت اخالقي نمي

ها و تواند ميزان مهارتهيجانات قرار داشته باشد. راهبردهاي تنظيم هيجانات همچنين مي تأثير

دميرچي و اسماعيلي قاضي ولويي، قراردهد (صدري تأثيررفتارهاي اجتماعي در افراد را تحت 

) نشان داد كه راهبردهاي تنظيم 2016( 5). پژوهش ايكس ايو2020؛ بشرپور و احمدي، 1395

با توجه به نظم القاء شده و رفتار فرزند آميز باعث قوي تر شدن رفتارهاي اجتماعي در هيجانات 

) حاكي از اين بود كه خود 2014( 6فرزندان مي شود. پژوهش الكود، سراكارداس و ويدينگ

بيني كند. سونگ، كال يار را پيشايي كنترل احساسات و رفتار جامعهتواند توانتنظيمي هيجاني مي

) در پژوهشي نشان دادند افرادي كه از تنظيم هيجاني خوبي برخوردار باشند، 2017( 7مالتي سانته و

 ) نشان داد2013( 8دهند. پژوهش برسلسن و ويليامزرفتار جامعه پسند بيشتري از خود نشان مي

                                                                                                                                                    

1 . Maringer  & Stapel 
2 . Zhang   Kong  & Zhongquan 
3 . Szekely  & Miu 
4 .  Saunders 
5 . Xiao  
6 . Lockwood   Seara-Cardoso  & Viding 
7 . Song  Colasante  & Malti 
8 . Berthelsen  & Williams 
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سالگي  7تا  6سالگي به طور معني داري با رفتارهاي اجتماعي در سنين  3تا  2تنظيم هيجاني در 

  رتبط مي باشد. م

-تنظيم هيجان را راهبردهاي مورد استفاده در كاهش، افزايش، سركوب و يا ابقاي هيجان مي

دانند، تنظيم هيجان سبب سازش يافتگي افراد شده و باعث مي شود هيجانات منفي در افراد كمتر 

روي ميزان تواند ي تنظيم هيجانات مييكي از  اثرات مداخله ).2008، 1شود (كاش و كرينبرگ

يت توليد هيجان در يكي از راههاي كنترل هيجان خشم بر اساس مدل كيفخشم نوجوانان باشد. 

اساس مدل تنظيم هيجان گراس مي باشد. مدل اوليه شامل پنج مرحله شروع، پژوهش حاضر بر

يك  موقعيت، توجه، ارزيابي و پاسخ است. به اعتقاد گراس هر مرحله از فرايند توليد هيجان داراي

توانند در نقاط مختلف اين فرايند هدف تنظيمي بالقوه است و مهارت هاي تنظيم كننده هيجان مي

اعمال شوند. هر مرحله از مدل تنظيم هيجان گراس شامل يك سري راهبردهاي سازگار و يك 

سري راهبردهاي ناسازگار است كه در اين ميان افرادي كه داراي مشكالت هيجاني هستند از 

دهاي ناسازگار مانند نشخوار فكري بيشتر استفاده مي كنند. بنابراين الزمه مداخله اصالح يا راهبر

). 2007، 2حذف راهبردهاي ناسازگار و آموزش راهبردهاي سازگارانه است (گروس و تامپسون

) نشان داد كه آموزش راهبرهاي تنظيم 1394پژوهش برجعلي، اعظمي، چوپان و عرب قهستاني (

كاهش پرخاشگري در افراد معني دار مي باشد، نتايج همچنين حاكي از اين بود كه هيجان بر 

ميانگين نمرات پرخاشگري در گروه مداخله در مرحله پس از مداخله كاهش معني داري داشت. 

كه ارتباط معني داري بين ارزيابي شناختي و تنظيم  نشان دادند) 2016( 3پوپيوسي  و هولمان

دارد. رفتار مسئوالنه از شاخص هاي انسان سالم در هر جامعه به شمار مي  هيجانات و خشم وجود

رود. در فرايند اجتماعي شدن نوجوانان رفتارهاي مرتبط با نقش اهميت زيادي دارد، يكي از اين 

رفتارها رفتار جامعه يار در آنها مي باشد. رفتاري كه باعث مي شود، نوجوان نسبت به وظايف خود 

                                                                                                                                                    

1 . Kusche  & Greenberg 
2 . Gross & Thompson 
3 . Popusoia  & Holman 
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). آموزش راهبردهاي تنظيم 1390ران مسئول و متعهد بار آيد (عريضي و گل پرور، در مقابل ديگ

هيجان به سبب سازش يافتگي افراد باعث مي شود كه مشكالت بين شخصي كمتر شده و ميزان 

صميمت، مردم آميزي و مسئوليت پذيري اجتماعي را  در افراد افزايش مي دهد (نريماني، نصيرلو 

قضاوت اخالقي نوجوان نيز باعث عمل كردن به شيوه خاص اخالقي مي  ).1393و عفت پرور، 

فكر يا   ارزشيو  شود، نوجوان بتواند درباره مسائل اخالقيد سريع در نوجواني باعث ميشود. رش

آموزش راهبردهاي تنظيم هيجان  از طريق فرايندهاي مبتني بر  تأثيردر اين ميان  .قضاوت كند

با ايجاد شناخت و پردازش اطالعات بيشتر روي قضاوت نوجوانان  تواندتجارب هيجاني مي

-نحوه ابراز و مديريت هيجانات مي ). همچنين آموزش و1394گذار باشد (حسني و اميري، تأثير

تواند خشم را درافراد تواند در كاهش مشكالت در افراد موثر واقع شود، آموزش تنظيم هيجان مي

 با استناد به مطالب گفته شده پژوهش حاضر با هدف اثربخشيلذا ).  1393كاهش دهد (مساح، 

 در مهارخشم و يار اخالقي، رفتارجامعه قضاوت  رشد بر هيجان تنظيم راهبردهاي آموزش

  اهواز صورت گرفته است. شهر دوم متوسطه هاي دختردبيرستان انآموزدانش

  روش 

ه گواه و با انجام مرحله پس آزمون با گرو- روش پژوهش حاضر تجربي از نوع پيش آزمون

  پيگيري بود.

ان آموزدانشجامعه آماري پژوهش حاضرشامل كليه  جامعه، نمونه و روش نمونه گيري:

به تحصيل اشتغال داشتند،  1396 - 1397دختر دبيرستان هاي متوسطه دوم شهر اهواز، كه  درسال

اي اي چندمرحلهفي خوشهدرپژوهش حاضر براي انتخاب نمونه، از روش نمونه گيري تصاد بودند.

 2ناحيهزش وپرورش اهواز به صورت تصادفي استفاده شده است. ابتدا از بين نواحي چهارگانه آمو

يك دبيرستان به صورت  بين مدارس ناحيه دوآموزش وپرورش اهواز انتخاب شد سپس از

ه تصادفي  نفر ازهركالس به گون 20كالس موجود در اين دبيرستان  8تصادفي انتخاب واز بين 
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رفتارجامعه يارو خشم پاسخ دادند،  ،نفربه آزمون هاي قضاوت اخالقي 160تعداد  انتخاب شدند و

هاي در پرسشنامه 113ر از تكه نمرات پايين تري (نمرات پاييناني آموزدانشنفراز  40سپس 

به صورت  نفر 20نفر،  40مربوطه متغيرهاي وابسته به دست آوردند) انتخاب شدند. از بين اين 

نفر به عنوان گروه گواه در نظرگرفته شدند. گروه آزمايش تحت  20تصادفي در گروه آزمايشي و

دقيقه ) قرار  90به مدت  جلسه برنامه آموزش  راهبردهاي تنظيم هيجان (يك بار درهفته و 10

به  گرفتند وگروه گواه هيچ آموزش دريافت نكرد . پس از پايان آموزش از هر گروه پس آزمون

ها از ابزارهاي آوري دادهعمل آمد و پس از يك ماه  و نيم جلسه پيگيري انجام شد. جهت جمع

  ذيل استفاده شد:

 هر براي و، اخالقي مقولة شش در آزمون اين سئواالت :پرسشنامه رشد اخالقي لطف آبادي

- زيست خالقا: از عبارتند اخالقي مقولة شش اين. است شده طراحي، داستاني سئوال سه مقوله

، اجتماعي اخالق، خانوادگي مناسبات در اخالق، فردي  اخالق يا خود از مراقبت اخالق، محيطي

 مقياس چند يا يك با آزمون سئوال هجده  از يك هر). متعالي يا( مينوي اخالق و، انساني اخالق

 نظرات از هاستفاد با پرسشنامه روايي است. گرفته قرار سنجش مورد اخالقي قضاوت ايدرجه شش

 آزمون از استفاده با نيز آن پايايي همچنين. است شده تاييد و ارزيابي خوب، مشاور و راهنما اساتيد

 دهنده نشان آمدكه بدست درصد 70 باالي پرسشنامه اين آلفاي .گرديد محاسبه كرونباخ آلفاي

در پژوهش حاضر  در پژوهش حاضر  پايايي پرسشنامه .باشد مي پرسشنامه اين قبول قابل پايايي

  به دست آمد كه حاكي از پايايي مطلوب پرسشنامه مي باشد. 89/0براي قضاوت اخالقي 

هاي مقياس گرايشهاي اجتماعي مطلوب): پرسشنامه رفتار جامعه يار (مقياس گرايش

؛ به نقل از كجباف 2003( 1) توسط كارلو و همكارانR-PTMمطلوب تجديدنظر شده ( اجتماعي

اي اين مقياس اساساً براي ارزيابي خودگزارش گويه 23) ساخته شده است. فرم 1389و همكاران،

نوع رفتار اجتماعي مطلوب در بين دانشجويان دانشگاه تدوين گرديد. كارلو و راندل  6دهي از 

                                                                                                                                                    

1 . Carlo et al 
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) ضرايب برازش مدل مناسبي را با استفاده از تحليل 1389 ؛ به نقل از كجباف و همكاران، 2002(

) جهت اصالح آيتم 2003ي در دانشجويان دانشگاه گزارش نمودند. كارلو و راندل  (عامل تأييد

سال انجام دادند و در راستاي  16تا  11هاي مقياس براي نوجوانان پژوهشي را بر روي نوجوانان 

 كجباف). در ايران 2003گويه به مجموع گويه ها اضافه گرديد (كارلو و همكاران،  2اين پژوهش 

آيتمي) در نمونه  25) به بررسي ساختار عاملي و روايي واعتبار اين پرسشنامه(1389( همكاران و

 6) از PTM-Rمقياس گرايشهاي اجتماعي مطلوب تجديدنظر شده ( .(دانشجو)پرداختند ايراني

، رفتارهاي اجتماعي مطلوب نوعدوستانه، خرده مقياس رفتارهاي اجتماعي مطلوب ناشناس

 ب هيجاني، رفتارهاي اجتماعي مطلوب در موقعيت بحراني و اضطراري،رفتارهاي اجتماعي مطلو

 رفتارهاي اجتماعي مطلوب متابعت آميز و رفتارهاي اجتماعي مطلوب جمعي تشكيل شده است.

براساس گزارش كارلو و راندال  نقطه اي مي باشد. 5پرسشنامه بصورت طيف ليكرت  نمره گذاري

كرونباخ آن عبارتند از: رفتارهاي اجتماعي مطلوب جمعي  خرده مقياس و ضريب آلفاي 6) 2003(

)، رفتارهاي اجتماعي 84/0گويه،  5)، رفتارهاي اجتماعي مطلوب ناشناس (گمنام) (86/0گويه،  4(

 5)، رفتارهاي اجتماعي مطلوب هيجاني (75/0گويه،  3مطلوب در موقعيت بحراني و اضطراري (

) و رفتارهاي اجتماعي 75/0گويه،  2متابعت آميز ( )، رفتارهاي اجتماعي مطلوب82/0گويه، 

پايايي پرسشنامه رفتار جامعه يار در پژوهش ) بدست آمد. 80/0گويه، 6مطلوب نوعدوستانه (

 به دست آمد كه حاكي از پايايي مطلوب پرسشنامه مي باشد. 78/0حاضر 

 1ويلسون گلين و آيزنگ پرخاشگري  پرسشنامه :پرسشنامه پرخاشگري آيزنگ وويلسون

 سنجش مورد انآموزدانش و افراد در  را پرخاشگري ميزان كه است سوالي 30 ابزار يك )1975(

 در كه، 30 تا 1 اعداد مقابل در به اين صورت است كه گذاري نمره شيوه . دهد مي قرار ارزيابي و

 آزمودني و شدبا+  سوال عالمت اگر، وجود دارد  -  و+  عاليم، است 30 تا 1 سواالت شماره واقع

 نخواهد نمره بدهد منفي پاسخ اگر اما. كرد خواهد دريافت نمره دو، بدهد) بلي( مثبت پاسخ نيز

                                                                                                                                                    

1 . Eiseng , Glin  & Wilson 
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 دريافت نمره يك، بدهد دانم نمي پاسخ، دارد مثبت عالمت كه پاسخي به اگر يعني. گرفت

 اگر، يعني. شد خواهد عمل شيوه اين به، دارند منفي عالمت كه هم سواالتي مورد در. كرد خواهد

 مثبت پاسخ اگر. گرفت خواهد نمره دو، بدهد منفي پاسخ نيز آزمودني و باشد منفي سوال پاسخ

 استفاده .كرد خواهد دريافت نمره يك، بدهد دانم نمي پاسخ اگر و گرفت نخواهد نمره بدهد

 شانهن را 45 از باالتر مثال. كنند بندي طبقه را نمرات، موارد حسب بر، توانند مي كنندگان

 كه ترتيب بدين. است كرده تعيين آيزنگ خود را آزمون اين روايي. بگيرند نظر در پرخاشگري

 افراد، كودك، مرد، زن 120000 از بيش روي و تهيه كلينيكي كارهاي دادن انجام براي، را آن

 اديزي تعداد آن بر عالوه و دوقلو زوج 2000 ضمنا و تبهكار، رواني بيمار، عصبي، بهنجار، بالغ

 كرده اجرا، بود شده استفاده آنها از هنجارها اوليه الگوهاي تهيه در كه، نيز كودك و بالغ افراد

پايايي پرسشنامه پرخاشگري در پژوهش حاضر  ).1391، گنجي از نقل به، 1975، آيزنگ( است

  .باشد مي پرسشنامه اين قبول قابل پايايي دهنده به دست آمد، كه نشان 69/0

محتواي جلسه آموزشي گروه آزمايش براساس جلسات  ه گروه آزمايش:جلسات مداخل

  ).1آموزشي تنظيم هيجان براساس مدل گراس بود (جدول 

  . خالصه محتواي جلسات آموزشي نظم جويي فرآيندي هيجان مبتني بر مدل گراس1جدول 

 جلسات مراحل محتواي جلسات

 - 2، اعضا و) مشاور( گروه رهبر متقابل رابطه شروع و يكديگر با گروه اعضاي آشنايي

 - 3، جمعي و شخصي اهداف به راجع اعضا گفتگوي و گروه فرعي و اصلي بيان اهداف

 گروه در شركت قواعد و چارچوب بيان -4 و، مداخله ومراحل منطق بيان

معارفه وآشنايي 

 با برنامه

 اول

 از برانگيزانندهموقعيتهاي  و هيجان شناخت: جلسه دستور؛ هيجاني آموزش ارائه: هدف

 هيجان و مختلف ابعاد به راجع اطالعات، هيجانها انواع عملكرد تفاوت آموزش طريق

 .هيجانها درازمدت و مدت كوتاه اثرات

 دوم انتخاب موقعيت

 به راجع: جلسه دستور، اعضا هيجاني مهارتهاي و آسيبپذيري ميزان ارزيابي: هدف

كردن  برقرار در هيجانها نقش، آنها فوايد و انسان سازگاري فرايند در هيجانها عملكرد

 رفتار برانگيزاندن و سازماندهي همچنين و آنها روي گذاريتأثير و ديگران با ارتباط

 .شد مطرح آنها واقعي تجربههاي از مثالهايي و گرفت صورت  گفتگويي بين اعضا انسان

 سوم موقعيت انتخاب
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 جلوگيري از )الف: جلسه دستور؛ هيجان برانگيزانندهي موقعيت در تغيير ايجاد: هدف

 بين مهارتهاي آموزش) ج مسئله حل راهبرد آموزش) ب اجتناب و اجتماعي انزواي

 تعارض). حل و وجود اظهار، فردي (گفتگو

 چهارم اصالح موقعيت

 ) آموزش2 نگراني و فكري نشخوار كردن متوقف) 1: جلسه دستور؛ توجه تغيير: هدف

 توجه

 مپنج توجه گسترش

 آنها .واثرات غلط ارزيابيهاي شناسايي) 1: جلسه دستور؛ شناختي ارزيابيهاي تغيير: هدف

 ارزيابي-باز راهبرد آموزش) 2 هيجاني حالتهاي روي

 ششم شناختي ارزيابي

 نحوهي و ميزان شناسايي) 1: جلسه دستور، هيجان فيزيولوژيكي و رفتاري پيامدهاي تغيير

 آموزش) 3، مواجهه) 2، آن هيجاني پيامدهاي بررسي و بازداري راهبرد از استفاده

 تخليه آموزش) 5، محيطي تقويتكنندههاي تغيير طريق از رفتار اصالح) 4، ابرازهيجان

  هيجاني،آرميدگي وعمل معكوس.

 پاسخ تعديل

 هدف

 هفتم

 اهداف  به نيل ميزان ارزيابي) 1: جلسه دستور؛ كاربرد موانع رفع و مجدد ارزيابي: هدف

) 3جلسه  از خارج طبيعي محيطهاي در شده آموخته مهارتهاي كاربرد) 2 گروهي و رديف

 بررسي ورفع موانع انجام تكاليف

 هشتم كاربرد و ارزيابي

 نهم ودهم  مرور جلسات وتمرين مهارت هاي آموخته شده

  

  نتايج

زدهم قرار داشت. در نفر پايه يا 10نفر پايه دهم و  10و كنترل  آزمايشيهاي در هر كدام از گروه

نفر رياضي و فيزيك قرار  3نفر علوم تجربي و  10نفر در رشته علوم انساني،  7، 1گروه آزمايشي 

نفر در رشته  4نفر علوم تجربي و  10نفر در رشته علوم انساني،  6، 2داشتند. در گروه آزمايشي 

 2نفر علوم تجربي و 12انساني، نفر در رشته علوم  6رياضي و فيزيك قرار داشتند. در گروه كنترل، 

  نفر در رشته رياضي و فيزيك قرار داشتند.
. ميانگين و انحراف معيار قضاوت اخالقي، رفتار جامعه يار و مهار خشم در گروه آموزش 2جدول 

 ) در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري2) و گواه (گروه 1راهبردهاي تنظيم هيجان (گروه 

  پيگيري  پس آزمون  آزمون پيش  گروه ها  متغير

M  SD  M  SD M  SD  
 92/17  1/150 17/18  8/150 2/15  15/139   )1(گروه قضاوت اخالقي
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 54/14  8/147  35/15 25/148  34/15  6/145  )2(گروه

 49/10  95/89 93/9  91  69/9  85/81   )1(گروه رفتار جامعه يار

 55/9  5/81 69/8 35/80  83/8 8/80 )2گروه(

 64/4  65/33 79/3  35 92/4  7/23 ) 1گروه( م مهار خش

 54/5 55/24 48/6  45/24 59/5  5/23   )2(گروه

 فونورياسم-  كولموگروف براي بررسي فرض بهنجار بودن توزيع نمره هاي متغيرها از آزمون

 آزمون در گواه و آزمايش گروه دري داريمعن سطح به توجه با و آزمون لوين استفاده شد.

 پژوهش مورد جامعه در متغيرها هايهنمر عيتوزي بهنجار فرض ف،ونورياسم - كولموگروف

) و عدم معناداري آزمون لوين، اجازه p<05/0همچنين با توجه به نتايج ( .رديگيم قرار دييتأ مورد

استفاده از آزمون تحليل كوواريانس وجود دارد. بدين معني كه گروه هاي آزمايش و گواه قبل از 

  له آزمايشي (در مرحله پيش آزمون) از نظر واريانس ها همگن بودند.اعمال مداخ

آموزش راهبردهاي تنظيم  هاي آماري تحليل كواريانس چند متغيري در گروهنتايج آزمون

دهد كه اين گروه ها حداقل در يكي از متغيرهاي وابسته با يكديگر نشان مي كنترلهيجان و 

ايج تحليل كوواريانس تك متغيري در متن مانكووا براي نت 3داري دارند. جدول تفاوت معني

  دهد. هاي پس آزمون در متغيرهاي وابسته را نشان مينمره

هاي پس آزمون قضاوت اخالقي، . نتايج تحليل كوواريانس تك متغيري در متن مانكووا روي نمره3جدول

 رفتار جامعه يار و مهار خشم

  SS  df  MS  F p  Eta  متغير  منبع

  297/0 001/0  81/14 41/764  1 41/764  ضاوت اخالقيق  گروه

  704/0  001/0  07/83 66/843  1 66/843 رفتار جامعه يار

 828/0  001/0 51/168  21/1042 1  21/1042 مهار خشم 

تحليل كواريانس تك متغيري براي متغير  Fشود نسبت مالحظه مي 3همان طور كه در جدول 

) و مهار خشم =001/0Pو  =07/83Fرفتار جامعه يار ()، =001/0Pو  =81/14Fقضاوت اخالقي (

)51/168F=  001/0وP=دهند كه در متغيرهاي وابستهها نشان مي) به دست آمدند. اين يافته 
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هاي مداخله آموزش راهبردهاي تنظيم (قضاوت اخالقي، رفتار جامعه يار و مهار خشم) بين گروه

  شود. يدار ديده مهيجان  و گواه تفاوت معني

هاي آماري تحليل كواريانس چند متغيري در گروه آموزش راهبردهاي تنظيم نتايج، آزمون

دهد كه اين گروه ها حداقل در يكي از متغيرهاي وابسته با يكديگر تفاوت هيجان و گواه نشان مي

  داري دارند. معني

هاي قضاوت اخالقي، رفتار جامعه . نتايج تحليل كوواريانس تك متغيري در متن مانكووا روي نمره4جدول 

 يار و مهار خشم در مرحله پيگيري 

  SS  df  MS  F P  Eta  متغير  منبع

  گروه

  390/0 001/0 4/22 1/731  1 1/731  قضاوت اخالقي

  669/0  001/0  87/70  39/595  1  39/595 رفتار جامعه يار

 797/0  001/0  11/137  7/792 1  7/792 مهار خشم 

تحليل كواريانس تك متغيري براي متغير  Fشود نسبت مالحظه مي 4ول همان طور كه در جد

) و مهار خشم =001/0Pو  =87/70F)، رفتار جامعه يار (=001/0Pو  =4/22Fقضاوت اخالقي (

)11/137F=  001/0وP=دهند كه در متغيرهاي وابستهها نشان مي) به دست آمدند. اين يافته 

هاي آموزش راهبردهاي تنظيم هيجان  و و مهار خشم) بين گروه (قضاوت اخالقي، رفتار جامعه يار

  شود.دار ديده ميگواه تفاوت معني

  گيريبحث و نتيجه

باال بردن سطح رشد  هدف از اين پژوهش آموزش اثربخشي برنامه راهبردهاي تنظيم هيجان در

نتايج بود و ان دختر متوسطه دوم آموزدانشرفتارجامعه يار وكنترل خشم  ،قضاوت اخالقي

اخالقي  بر رشد قضاوت هيجان تنظيم آموزش راهبردهايپژوهش حاضر نشان داد كه 

حسني و اميري  موثر است. اين يافته همسو  با پژوهش هاي دختر متوسطه دوم انآموزدانش

)، سزكلي و مين 2016)، ساندرز (2017)، زهانگ، كانگ و زهانگ كيوان (1393)، مساح (1394(
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رفتار و واكنش مي باشد.  )2013( 2) و توماس2013( 1گت، سيل، كانلي و  دونپارت)، كلي2015(

هيجاني باعث مي شود كه فرد كمتر از منطق و شناخت استفاده كند. هيجانات شناخت فرد را 

هيجانات قرار بگيرد، عمل اشتباه و افكار و  تأثيرقرار مي دهد. زماني كه فرد تحت  تأثيرتحت 

كند. هرچه نمود هيجانات در رفتار فرد بيشتر باشد، هيجانات توجيه مي تأثيرت قضاوت خود را تح

). با 1396گيري و قضاوت درست فرد را مختل مي كند(نادينلويي و همكاران، قدرت تصميم

آموزش راهبردهاي تنظيم هيجان فرد از طريق آن مشخص مي كند كه چه هيجاني در چه زماني و 

هيجانات قرار مي گيرند و هيجان ها نيز  تأثيرت هاي اخالقي تحت چگونه تجربه شود. موقعي

ارزيابي هاي اخالقي را هدايت مي كنند. با آموزش راهبردهاي تنظيم هيجان در واقع نظم جويي 

تواند مهاري باشد كه موجب بهبود قضاوت هاي ايجاد شده و  نظم جويي هيجاني ميهيجان 

 ). 2005، 3اخالقي شود (هرنسكي و هامن

 انآموزدانشهيجان بر رفتارجامعه يار  تنظيم آموزش راهبردهايبا توجه به نتايج همچنين 

)، زاهد، اله قليلو، 1394گراوند و منشئي (هاي ، كه با پژوهشدارد تأثيردختر متوسطه دوم 

)، الكود، 2016)،  ايكس ايو (2017)، سونگ، مالتي و كال سانته (1389ابوالقاسمي و نريماني (

 تأثيردر ارتباط با  همسو مي باشد. ) 2013) وبرسلسن و ويليامز (2014( 4سراكارداس و ويدينگ

آموزش تنظيم راهبردهاي هيجاني مي توان عنوان كرد كه توانايي شناخت احساسات ديگران و 

تعادل عاطفي از طريق آموزش تنظيم هيجانات مثبت و منفي كه صورت مي گيرد رابطه زيادي با 

ي روابط گرم و دوستانه با ديگران دارد. آموزش تنظيم هيجان و شناخت عواطف به همراه برقرار

آموزش خودمهارگري و خود نظم بخشي هيجاني قادر است با توانمند كردن فرد از لحاظ هيجاني 

و احساسي و برقراري روابط دوستانه و نزديك با ديگران در جامعه را آسان مي سازد (صدري و 

در تبيين ديگر مي توان گفت، تنظيم هيجان به عنوان يك فاكتور مهم جهت  ).1395همكاران، 

                                                                                                                                                    

1 .Kligyte,Thiel, Connelly  & Devenport 
2  .  Thomas 
3 . Harenski & Hamann 
4 . Lockwood, Seara-Cardoso  & Viding 
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عملكرد سازگارانه الزم است، كه به معناي آگاهي، فهم، پذيرش هيجان ها و توانايي استفاده از 

). افرادي كه تنظيم 1393راهبردهاي هيجاني منعطف و متناسب با موقعيت است (سليماني و جبيبي، 

يي دارند، در پيش بيني خواسته هاي ديگران توانايي بيشتري دارند، آنها فشارهاي هيجاني باال

ناخواسته افراد را درك و هيجان هاي خود را بهتر مهار مي كنند. آموزش تنظيم هيجاني موجب 

افزايش حل مسئله اجتماعي، كاهش رفتارهاي نامطلوب، پرخاشگري و پاسخ هاي همدالنه در 

  ).1394مي شود (خوش روش، خسرو جاويد و خانزاده،  برخورد  با ديگران

 انآموزدانشمهار خشم  بر هيجان تنظيم آموزش راهبردهاينتايج پژوهش حاضر نشان داد كه 

پوپيوسي و ، )1394( برجعلي و همكاران موثر است. اين يافته همسو با پژوهش هايمتوسطه دوم 

 1ساز، سنتاگوتيا و هافمن)، 2016و همكاران ()، مساح 2016ن ()، مايلز و همكارا2016هولمان (

باشد. در تبيين اين يافته محققان آسيب شناسي رواني معتقدند كه پرخاشگري و مي )2011(

و عدم تنظيم هيجان  گرددناكافي پاسخ هاي هيجاني ايجاد ميخشونت تكانشي در نتيجه تنظيم 

از عواطف و هيجانات ونت باشد. خشم فريني همچون خشنآتواند باعث ايجاد رفتارهاي مشكلمي

ذار بر رفتار انسان است و به دليل ايجاد احساسات منفي و ناخوشايند در دسته گتأثيرمهم و 

گيرد. در اين زمينه مديريت صحيح هيجاني همچون خشم با استفاده از هيجانات منفي قرار مي

ندگي و روابط فظ و بقاي زتواند نقش سازنده و بسيار مفيدي در حراهبردهاي هيجاني مي

كند. راهبردهاي تنظيم هيجان باعث مي شود كه از طريق آنها افراد براي اجتماعي وي ايفا مي

بگذارد و هيجاني همچون  تأثيراينكه چه هيجاني داشته باشند و چه وقت آن را تجربه و ابراز كنند 

  .)1393 ،مساحخشم را كنترل كرده و آن را به صورت مثبت مهار كنند (

 مانند پژوهش نيز اين حاضر، پژوهش و اصولي صحيح انجام جهت در جدي تالش به رغم

 كه بود مواجه مشكالتي و هامحدوديت انساني، با مسائل حيطه در شده انجام هايديگر پژوهش

 آمده دست به نتايج بر تأييدي مهر تواندمي آتي، هايدر پژوهش هاآن كردن برطرف تالش براي

                                                                                                                                                    

1 . Szasz, Szentagotai  & Hofmann  
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هاي در دست پژوهشگر، محدود نمودن جامعه آماري به محدوديت. از جمله باشد پژوهش اين در

همكاري كم نمونه  محدويت هاي خارج از دست پژوهشگرو  ان دوره دوم متوسطهآموزدانش

بعضي از دبيران مدارس براي  همكاري عدم، آماري جهت آموزش راهبردهاي تنظيم هيجان

با اموزش  بود. بعضي مدارس در كمبود ساعت آزاد عدم همكارياجراي كار پژوهش، 

ان در خصوص آموزدانشراهبردهاي تنظيم هيجانات مي توان به آگاهي دادن به والدين و مربيان 

نقش و اهميت تنظيم هيجانات و اثر آن روي مهارت هاي اجتماعي و اخالقي در زندگي و بهبود 

ني كرد. همچنين آموزش تنظيم هيجان به افراد راهبردهاي تنظيم شناختي مثبت كمك موثري فراوا

موجب سازگاري بهتر آن ها با انواع محيط و مشكالت آن ها و كنترل و مديريت پاسخ هاي 

  هيجاني مي شود.
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Effectiveness of the training of emotion regulation strategies 
on the development of moral judgment, pro-social behavior 

and anger control in the students in Ahwaz City 

M. Faraji1111, B. Makvandi2222, S. Bakhtiyar Pour3333, Z. Eftekhar Saadi3 &  
P. Ehteshamzadeh3 

 

Abstract 

The aim of this study was to determine effectiveness of the training of emotion 
regulation strategies on the growth of moral judgment, prosocial behavior and 
Inhibition of anger in Ahwaz city students. The research method was pre-test 
and post-test with control group and follow-up. The participants of this study 
consisted of all second-grade secondary school students in Ahwaz city in the 
academic year of 2016-2017. Using multi-stage cluster random sampling, 160 
students were selected from 40 students and randomly divided into two groups 
Experiments (20 people) and control group (20 people) were assigned. The 
experimental group was subjected to training of emotion regulation strategies 
for 2 months and the control group did not receive any intervention, after the 
post-test program and one and a half months after the intervention, a follow-up 
phase was performed. The tools used for data, LotfAbadi's Moral Development 
Questionnaire, Prosocial Behavior Questionnaire and Eiseng -Wilson Anger 
Questionnaire. Data analysis was using Multivariate Covariance Analysis 
(MANCOVA) and ANCOVA single-variable. The results of the research 
showed a significant level of education (p<0.001) Showed that the training of 
emotional adjustment strategies affects the growth of moral judgment, prosocial 
behavior and Inhibition of anger in students, and this result was persistent 
during the follow up phase. 

Keywords: Teaching strategies for emotion regulation, Moral judgment, 
Prosocial behavior, Anger, Secondary school students  
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