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Abstract 
The present study was conducted to determine the 
effectiveness of emotional self-regulation training on social 
competence and emotional expressiveness in male students 
with signs of bullying. It was an experimental study with 
pretest, posttest, control group, and two-month follow-up 
period. The statistical population of the study included male 
students with signs of bullying in the first secondary school of 
Yasouj during the academic year 2018-2019. The research 
sample included 40 students with signs of bullying, who were 
selected through multistage random sampling and randomly 
divided into an experimental group and a control group (each 
group consisted of 20 students). The research instruments 
included questionnaires on Illinois Bullying Scale (IBS), 
Social Competence (SCQ), and Emotional Expressiveness 
(EEQ). The pretest was administered to both groups before the 
intervention began. Then, the experimental group received 
emotional self-regulation training for nine weeks, while the 
control group received no intervention. After the intervention, 
4 students in the experimental group and 3 students in the 
control group fell. At the end of the intervention, a posttest 
was administered in both groups, and two months after the 
posttest, the follow-up test was also administered. The data of 
the study were analyzed by repeated measures ANOVA using 
SPSS23 software. The results showed that the emotional self-
regulation training had a significant effect on social skills and 
emotional expressiveness in male students with signs of 
bullying. Thus, this intervention was able to increase the social 
competence and emotional expression of male students with 
signs of bullying. The findings of the present study suggest 
that emotional self-regulation training can be used as an 
efficient method to improve social competence and emotional 
expression in male students with signs of bullying by using 
techniques such as anger control skills, emotional awareness 
training, increasing positive emotions, and recognizing 
emotions. 
Keywords: Emotional Expressiveness, Emotional Self-
Regulation, Social Competence, Bullying.

 دهیچک
بـر   یجانیه یده آموزش خودنظم یاثربخش نییمنظور تع پژوهش حاضر به

 يهـا  آموزان پسر بـا نشـانه   دانش یجانیه يو ابرازگر یاجتماع یستگیشا
و  یشـ یاز نوع آزما ،يپژوهش به لحاظ هدف کاربرد نیانجام شد. ا يقلدر

ـ گیپ ةپسآزمون با گـروه گـواه و دور  -شآزمونیبا طرح پ  دوماهـه بـود.   يری
 ةدور يقلـدر  يهـا  آموزان پسر با نشانه پژوهش شامل دانش يآمار ۀجامع

ـ   1397-1398 یلیدر سـال تحصـ   اسـوج یاول شـهر   ۀمتوسط  ۀبـود. نمون
بودند که  يقلدر يها عالئم و نشانه يآموزان دارا نفر از دانش 40پژوهش 

در دو  ،یصـورت تصـادف   انتخاب شدند و به يا چندمرحله یبه روش تصادف
پـژوهش   ينفـر). ابزارهـا   20و گواه قرار گرفتند (هر گـروه   شیماگروه آز

) و SCQ( یاجتماع یستگی)، شاIBS( زینویلیا يقلدر ۀشامل سه پرسشنام
هر  يبرا آزمون شیاز شروع مداخله، پ شی) بود. پEEQ( یجانیه يابرازگر

هفتـه تحـت آمـوزش     9به مـدت   یشیدو گروه اجرا شد. سپس گروه آزما
نکـرد.   افتیدر يا گرفت، اما گروه گواه، مداخله رارق یجانیه یده خودنظم

آموز در گروه  دانش 3و  شیآموز در گروه آزما دانش 4پس از شروع مداخله 
آزمون گرفته شد و  مداخله، از هر دو گروه پس انیداشتند. در پا زشیگواه ر

ـ گیآزمون، از هر دو گـروه آزمـون پ   پس يماه از اجرا 2بعد از گذشت   يری
ـ گ با انـدازه  انسیوار لیپژوهش با استفاده از تحل يها . دادهدعمل آمبه  يری

 جیشـدند. نتـا   لیو تحل هیتجز SPSS23 يافزار آمار مکرر با استفاده از نرم
و  یاجتمـاع  یسـتگ یبـر شا  یجـان یه یدهـ  آموزش خودنظم دهد ینشان م
 يارد طـور معنـا   به يقلدر يها آموزان پسر با نشانه دانش یجانیه يابرازگر

ـ کـه ا  نصـورت ی). بدp>001/0دارد ( راث  شیمداخلـه توانسـته بـه افـزا     نی
 يهـا  آموزان پسر بـا نشـانه   دانش یجانیه يو ابرازگر یاجتماع یستگیشا

ــدر ــهیمنجــر شــود. براســاس  يقل ــا افت ــوزش  يه ــژوهش حاضــر، آم پ
کنتـرل   يهـا  ماننـد مهـارت   یاز فنون يریبا بهرهگ یجانیه یده خودنظم

 یاحساسـات مثبـت و بازشناسـ    شیافـزا  ،یجـان یه یخشم، آموزش آگـاه 
 يو ابرازگر یاجتماع یستگیبهبود شا يکارآمد برا یروش تواندیم ها جانیه
 باشد. يقلدر يها آموزان پسر با نشانه دانش یجانیه

 یسـتگ یشا ،یجانیه یده خودنظم ،یجانیه يابرازگر :يدیکل يها واژه
 .يقلدر ،یاجتماع
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 مقدمه
که با قشر  يافراد انیمدر  را ياریبس يها یو مشکالت وابسته به آن نگران 1يقلدر ر،یاخ يها در سال

 لیدلمشکالت کودکان و نوجوانان و  نیتر عیشااز  یکیده است. وروجود آکودکان و نوجوانان سروکار دارند، به
 در آموزاندانش یدر زندگ یدائم یمشکل که است يقلدرمشاوره  و یدرمان مهم ارجاع آنان به مراکز روان

از  یست که در آن گروهنادرفتار پرخاشگرانه  ینوع توان یرا م ي). قلدر2020 پائز،( رود یم شماربهمدرسه 
 نسبت بهکه  یشخص برابر در ای زنند، یمها را کتک  آن و کنند یمحمله  گرانیدبه  بارها ،شخص کی ایافراد 

 ،يمهم قلدر يها ). از شاخصه2020 ،یل و چن ،یل( کنند یم رفتار انهپرخاشگر ،است تر فیضع ها آناز 
شناسان و نروا شتریب نظراتفاق براساس. استآن  یزنندگبیبودن و آسبودن، آزارندهيو تعمد يتکرار
است  یشناخت و روان یجسم ،یسنج يها تیاذاز انواع آزار و  یصورت ،مدرسه طیمحدر  يقلدر ،رشد نمحققا

 همکاران، و با( کنند یم اعمال یزمان ةدور کیدر  گریآموز ددانش هیعل بارهاآموز  چند دانش ای کیکه 
و تعارض به  کردن یشوخ هرچند). 2018 چن،( است عیشا دختران از شیب پسران انیدر م ي). قلدر2019

، یو کاواکام مازوی، شمامورای، اواناگایآ( دیآ یشمار مروابط با همساالن به یمعمول يکم، از رفتارها زانیم
 که استافراد جامعه  یاجتماع -یروان يسازگار برابر درمداوم  دیتهد ةدهندنشان ییزورگو و يقلدر)، 2018

 رن، و النگ ،یچ ژانگ،( دارد دنبالبه يرفتار و یاجتماع ،یآموزش ،یروان ۀطیو مخرب در ح يجد يامدهایپ
 زرد، بره ياسمر( شود یمآموزان  دانش یها و تعامالت اجتماع سبب کاهش مهارت دهیپد نی). ا2019

 ؛1399 ،یصدوق و يکرسو( دهد یآنان را تنزل م 2یاجتماع یستگیشا ادراك و) 1398 ،يطاهر و یدولتشاه
 ).2021 چ،یز و نگتونیفار ورنت،یل

 يو همدرد یاجتماع یستگیشا) 2017( زییروو اورتگا  کسیفل رومرا ز،یاورت گومز پژوهش براساس
پرخاشگرانه  يو رفتارها یاجتماع يها يریدرگبه  آنان ل،یدل نیهم به و است نییآموزان قلدر پا دانش یعاطف

و  یاستقالل شخص يعملکرد انسان در اجرا ییاتوان یعنی یاجتماع یستگیشا. آورند یم يرودر مدرسه 
 از مراقبت و گرانید کردن ياری خود، از مراقبت ییتوانا يمعنا به گر،ید انیو به ب یاجتماع يریپذ تیمسئول
 ابعاد را یشناخت يها مهارت ۀمقول چهار) 2014). روسوا (1397 کامران، و فرد انیحکمت ،یدهقان( است آنان
 به مربوط يها يتوانمند و يریگ میتصم ییتوانااز:  اند عبارت که است کرده ذکر یاجتماع یستگیشا یاصل

 يها مهارت مذاکره، شامل( يرفتار يها )، مهارتيضرور اطالعات کسب و يریادگی ییتوانا شامل( قضاوت
 ،)تیماح کسب و گرانید با مهربانانه رفتار يها مهارت ،يمند جرئت مذاکره، تداوم و شروع يبرا يا محاوره

 یختگیبرانگ کنترل تیظرف دوجانبه، یتیحما روابط و اعتماد گسترش و جادیا شامل( یجانیه يها یستگیشا
 وندیپ يبرقرار مانند افراد با مثبت روابط يبرقرار در یعاطف يها تیظرف از يبرخوردار ،یجانیه یبخش نظم و

 کنترل و یاثربخش احساس ۀجداگان ةحوز سه شامل( انتظار و یزشیانگ يها هیآما و) گرانید با سازنده مثبت

1. bullying 
2. social competence 
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 ).1397 صفرزاده، و فرزنگنه ،زادهیتوکل) (فرد یارزش ساختار و شخص یاخالق رشد سطح خود،
 از يباالتر سطح با نوجوانان شودسبب  يتوانمند و یستگیشا احساس از يبرخوردار شود یم ینیب شیپ
به یستگیشاادراك  گر،ید يسو از). 2016 کرنس، و یاهآبت کوهن، وس،یمات( شوند مواجه یبالندگ و تسلط

 موجب و کند یمحفظ  یزندگ عیوقا و یطیمح يها يندیناخوشا برابر درنوجوانان را  ،یحفاظت يسپر ۀمثاب
 یدرون مشکالت با دارند، يتر نییپا یستگیشا ادراك که ینوجوانان. شود یمها  آن یشناخت و یاثربخش رشد

 هستند مواجههمساالن خود  يطرد از سو احساس و) ییو تنها یاجتماع يانزوا ،اضطراب مانند( شتریب
 ).2017 ،یشارک و يدوتر(

 امر نیا که دارند يمتعدد مشکالتو ابراز آن  میتنظ ها، جانیه پردازش در قلدرانه، رفتار يدارا نوجوانان
از  یکی جانیه يگر). ابراز1392 ،(بشرپور و همکاران شود یم 1یجانیه يموجب بروز مشکالت در ابرازگر

 ةویش ای آن، یمنف ایمثبت  شبدون توجه به ارز جانیه یرونیب شیبه نما که است جانیه یاصل يها مؤلفه
). 2021 س،یتیکیو کاتس جسیج وارن نکس،ی(پ شود یم گفته) يرفتار ای یبدن ،ی، کالميا چهره( یتجل

 شوند، یظاهر م جانیبه همراه ه کهو حرکات بدن  ها ژستچهره، صدا،  راتییتغ مانند يرفتار يها یدگرگون
افراد  یبرخ). 2014 وا،یکولی(ن زیگر ایکردن اخم کردن،هیگرلبخندزدن،  مانند دارند؛ نام »جانیابراز ه«
 جانیه ابراز يدارا افراد نیا که دهند یم نشان یعواقب هرگونه از شیتشو بدون و آزادانه راخود  يها جانیه
که  دهند یم نشان خود از يبازدار یجانیه يها پاسخ ابراز در گرید یبرخ. هستند یجانیه يزگرابرا نوع از

 ي). ابرازگر2012 س،ینا و تیپروف استلتر، هاسکت،( است یجانیه يبازدار نوع از افراد نیا جانیه ابراز
 یمنف جانیه ابراز و مثبت جانیه ابراز ت،یمیصم ابراز: است شده يساز مفهوم یوجهسه طوربه یجانیه
 خشم، مانند رفتار، در یمنف یجانیه يها پاسخ به شیگرا از یزانیم). 2019 ور،یکل و نتونیه وان،یسال ،یلی(ر

 يها پاسخ به شیگرا از یحاک زین مثبت يابرازگر. شود یم دهینام یمنف يابرازگر ،يزاریب نفرت، ،يشرمسار
نشان تیمیصم ابراز. است رفتار در يخشنود و یادمانش داشتن،دوست ،يمند عالقه مانند مثبت یجانیه

 يابرازگر). 2014 تن،یماتئول یتیزاردک و ینینسکیسالو( است گرانید با روابط در مانهیصمرفتار  ةدهند
تعامالت  گرید نیو همچن افراد ریسا و خانواده ياعضا با يفردنیب روابط مانند یمختلف عوامل از یجانیه

 و باشد دیشد ای فتدیباتفاق  ینامناسب ۀنیزم در ای شود ابراز یغلط ةویش به جانیه اگر. ردیگ یم ریتأث یاجتماع
 ).2021 پدرسون، و ياستور نست،یف برودهل،( بود خواهد ساز مشکل ابد،ی تداوم يادیبه مدت ز
از  یکی. دارد وجود یو ارتباط يرفتار مشکالت يداراآموزان  دانش يبرا یمختلف يا مداخله يها روش

 یمنته يقلدر يها آموزان با نشانه دانش یجانیو ه یشناخت به بهبود عملکرد روان تواند یکه م ها روش نیا
 ،)1398( یسلطان و نژاد یمیرح ان،یقیصد شباهنگ، پژوهش جینتا. است 2یجانیه یده شود، آموزش خودنظم

 ییجو نظم عمل در يقلدر عالئم با نآموزا دانش دهد یم نشان) 2017( ریداال و زمان ،یکلس و) 2018النگ (
 وارد آنان بهرا  يادیز یو اجتماع یجانیه يها بیروند آس نیو ا هستند مواجه مشکل با یجانیه یده و نظم

1. emotional expression 
2. emotional self-regulation training 
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 .شود منجر صهینق نیجبران ا به تواند یم یجانیه یده آموزش خودنظم اساسنیا. برکند یم
 ،)1399( يسردار و یلیعد)، 1399( زاده یو موس یمکاظ ،یمانینر ،ینیینا ییپژوهش صفا جینتا کهچنان

 ةدهند)، نشان1398( زاده یو موس یکاظم ،یمانینر ،ینیینا یی) و صفا1398( يو موسو یضیعر ،یقاسم
 .است يقلدر يها افراد با نشانه يبرا یجانیه یده آموزش خودنظم ییکارا

و  یشناخت روان ،یارتباط ،یجانیه يها مؤلفه بهبود يبرامداخله  نیا ینیبال ییکارا گر،ید يسو از
و  يمحمد ،یزهران یکاظم ،یقربان ؛1400 رانمنش،یو ا يشده است (اصغر دییافراد مختلف تأ کیولوژیزیف

 و کتیپ اسونسون، روان،یک؛ 2019 مالسزا،؛ 2019 کالمپ، و بارخوس ،ینیک ؛1398 ،یجوزدان یمیابراه
 يندهایا). فر2018دراپا و نادورف،  نر،یو ،یساسکیوارد س ؛2018 کالمس، و نیبارد بنفر،؛ 2019 ل،یپارخ

 مواجه ییها جانیه چه با زمانچه  نکهیا ها، جانیه از افراد ادراك و افتیدر ةبر نحو ،یجانیه یده خودنظم
 یجانیه یده خودنظم). 2019وا و وانگ،  ،یل ،یاست (ل گذار ریتأث کنند،ها را اظهار  و چگونه آن شوند
 يبرا راخود  يها جانیه توانند یم ناآگاهانه ای آگاهانه یشکل به و آن کمک به افراد که است یسمیمکان
 کنندهدرمانده يها تیوضع باکه  يافراد). 2019 ،یگرانفسک و جیدهند (کرا رییتغ مدنظر ۀجینت به دنیرس

 و یهاشم ،یرامیب( ابدی یم شیافزا یانطباق یجانیه یده خودنظم از استفاده با تحملشان اند، شده مواجه
 مختلف يها تیموقع با مواجهه در توانند یم که صورت نیا بهدارند؛  یفراوان تنوع ها جانیه. )1396 ،يعاشور
 اضطراب، در تواند یم یجانیه یده خودنظم نبود رسد یم نظربه. شوند افراد در یمنف ای مثبت واکنش سبب

 و چلریا ومن،ین ورل، ،ي(اسوالد کند فایا يمؤثر نقش تیشخص اختالالت و خوردن اختالالت ،یافسردگ
 ).2018 همکاران، و کیهرو؛ 2019 سوتو، و انگی ت،یوا چو،؛ 2019 نگ،یبرک

 ياریبس عواقب نامطلوب ،يقلدرنکته اشاره کرد که  نیبه ا توانیم حاضر پژوهش انجام ضرورت ةدربار
مواجه  يرا با مشکالت جد هاآن یاجتماع و یلیتحص یزندگ تواندیروند م نیکه ا دارد آموزاندانش يبرا

). 2020فانتس،  سانچز و انوی(مو باشد داشته يریناپذ جبران یاجتماع يها بیآس و شود یتباه سبب کند،
 کهچنان. کند یمقلدر برجسته  آموزاندانش يمناسب را برا ۀضرورت انجام مداخل ند،یفرا نیتوجه به ا

به با دیبا رو نیاز ا است؛پسر رو به رشد  آموزاندر دانش يقلدر ةدیپد ن،یشیپ يهاپژوهش جینتا براساس
و  دهیپد نیکاهش عالئم ا يبرا یجانیه یده از جمله آموزش خودنظم یو درمان یآموزش يهاروش يریکارگ

 يهابیاز آس يریشگیبهنگام سبب پ ۀمداخل رایز کرد؛ اقدامهمراه با آن  یجانیو ه یشناختروان يهابیآس
 .دهد سوق یاجتماع و یلیتحص يعاد یزندگ روند به را آموزدانش تواندیم مروربه و شود یممشکل  نیا

 الزم، ینیبال ییااز کار يبرخوردار وجود با یجانیه یده که آموزش خودنظم است نیا حاضر پژوهش ينوآور ۀجنب
به  تواندیم حاضر پژوهش انجام رو نیاز ا است؛ رفتهن کاربه يقلدر يها نشانه باپسر  آموزاندانش ةحوز در تاکنون

 ایآ که استداده  پاسخسؤال  نیا به رو شیپپژوهش  ذکرشده مطالب براساس. برساند ياریمداخله  نیا ينظر يغنا
 يها نشانه با پسر آموزان دانش یجانیه يابرازگر و یاجتماع یستگیشا احساس بر یجانیه یده خودنظم آموزش

 دارد. ریتأث يقلدر
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 روش
ع ر ۀجام ه ،يآما ش و نمون را رو ج ش يا ژوه  پ

 ةآزمون با گروه گواه و دورپس-آزمونشیو با طرح پ یشیآزما نوع از ،يبه لحاظ هدف کاربرد پژوهش نیا
 ۀمتوسط ةدور يقلدر يها نشانه باپسر  آموزان دانشپژوهش شامل  يآمار ۀ. جامعاست بوده  دوماهه يریگیپ

 يا خوشه یتصادف حاضر، پژوهش در نمونه انتخاب روش و 1397-1398 یلیل تحصدر سا اسوجیاول شهر 
مراجعه شد  اسوجی شهراول  ۀمتوسط ةدور پسرانه آموزشگاه 10 به که صورتنی. بداست بوده يا چندمرحله

 پس و عیتوز کالس، 46 در حضور با يقلدر اسیمقمدارس حضور داشتند). سپس  نیدر ا آموزدانش 2324(
 کمک به نیهمچن. شدند يگذارنمره شدهيآورجمع يهاپرسشنامه زین بعد گام در. شد يآورجمع لیمتک از
 کسب). 60دارند (نمرات باالتر از  را ياختالل رفتار نیا آموزدانش 89داده شد  صیتشخ يقلدر اسیمق

 نیاز ا پسموز است. آ در دانش يقلدر يها وجود نشانه ةدهندنشان يقلدر اسیمق در 60 از باالتر نمرات
 صیتشخ آموزدانش 64 ،مرحله نیقرار گرفتند. در ا ینیبال ۀمصاحب تحت شدهانتخاب آموزدانش 89مرحله، 

 با و شدندانتخاب  یتصادف ةویش به آموز دانش 40 ها، آن انیم. سپس از کردند افتیرا در يقلدر یینها
 در آموزدانش 20 و شیآزما گروه در آموزدانش 20( دگرفتن قرارو گواه  شیآزما يهاگروه در یتصادف گمارش

 ).گواه گروه
 12-16 یسن ةاول متوسطه (داشتن دور ةپسر، حضور در دور تیورود به پژوهش شامل جنس يها مالك

به شرکت در پژوهش بود.  لی) و تما60باالتر از  ة(نمر يقلدر اسیبرش مق ةباالتر از نمر ةسال)، کسب نمر
 فیتکال ندادنو انجام نکردن يهمکار بت،یاز دو جلسه غ شیب داشتنخروج از پژوهش  يهامالك نیهمچن

ناخواسته بود.  ۀانجام پژوهش و بروز حادث ندیحضور در فرا ۀبه ادام داشتن لیتمادر کالس،  شدهمشخص
 گواه گروه کهیدرحال کرد؛ افتیرا در يفرد نیب يها تعارض ارانهیآموزش مهارت حل هم ۀمداخل شیآزما گروه

 3 و شیآزما گروه در آموز دانش 4 مداخله، شروع از پسنکرد.  افتیطول پژوهش در در يامداخله گونهچیه
 .داشتند زشیر گواه گروه در آموز دانش

 سنجش ابزار
ام شن س ر ع یستگیشا ۀپ جتما  )SCQ( 1یا

 اسیصورت مقو به استاده م 47 بر مشتملکه  کردند نی) تدو1990( پسیلیفو  اسیل ،فلنر راپرسشنامه  نیا
 ابعاد نی. همچناست شده می) تنظ1 ةنمرمخالفم:  تا کامالً 7 ةنمرموافقم:  (از کامالً يادرجههفتت کریل

 سنجد یمرا  2و انتظار 1یزشیانگ ياههیآما ،4یجانیه تیکفا ،3يرفتار يهامهارت ،2یشناخت يها ییتوانا

1. Social Competence Questionnaire (SCQ) 
2. cognitive abilities 
3. behavioral skills 
4. emotional adequacy 
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 که یحالدر دارد؛اختصاص  يرفتار يهاسؤال به مهارت 34شنامه پرس نی). در ا1990 پس،یلیفو  اسیل ،(فلنر
سنجد.  یو انتظارات را م یزشیانگ يهاهیآما ؤالس 7و  یجانیه تیسؤال کفا 3 ،یشناخت يهاسؤال مهارت 3

صورت به 45و  44، 43، 38، 37، 36، 32، 28، 26، 25، 21، 16، 15، 12، 11، 9، 8، 6، 3سؤاالت  نیهمچن
مخالفم) تعلق  (به کامالً 7 ةموافقم) و نمر (به کامالً 1 ةصورت که نمرنیبدد. نشویم يگذارمعکوس نمره

 یاجتماع یستگیشا باالتر، نمرات حصول. است 47-329پرسشنامه  نینمرات ا ۀدامن نیهمچن. ردیگیم
 .دهد یم نشان را شتریب

. دانستند) 89/0آن را مطلوب ( و دندکر یبررسپرسشنامه را  ةساز ییروا) 1990( پسیلیفو  اسیل فلنر،
گزارش  91/0کرونباخ  يآلفا بیپرسشنامه را با استفاده از ضر نیا ییایپا زانیپژوهشگران م نیا نیهمچن

چهار  زین یعامل لی. پس از تحلاست داده) انجام 1385( نیپرند رانیا در راپرسشنامه  نیا یابیهنجارکردند. 
 ياز روش آلفا اسیمق ییایپا بیبرآورد ضر يبرا نی. پرندشدند دییشنامه تأپرس ییعوامل نها ۀمنزل عامل به

 یهمسان بیضر یاجتماع یستگیشا ۀدهد پرسشنام یآمده نشان مدستبه بیکه ضر کردکرونباخ استفاده 
 ییبازآزما ییایپا بیضر ،هفته چهار یزمان ۀدر فاصل نی). همچن88/0(آلفا=  دارد یقبول و مطلوبقابل یدرون
از  یحاکبود که  83/0 پرسشنامه نیا ةساز ییروا ،یعامل لیاستفاده از تحل با گرید يسو ازدست آمد. به 89/0
 ،)1390( زاهدبابالن و یمانینر ،ییجمالو ییرضا ،یابوالقاسم ۀ. در مطالعاستآزمون  يباال یرونیب ییروا
و  انیخسرو ،یمانیسل زادگان، یسیع ۀگزارش شده است. در مطالع 89/0 اسیمق نیکرونباخ ا يآلفا بیضر

پرسشنامه در  نیا ییای. پااست شدهمحاسبه  83/0 اسیمق نیکرونباخ ا يآلفا بیضر زی) ن1395( یخیش
 .است هدست آمدبه 84/0کرونباخ  يآلفا بیاستفاده از ضر باپژوهش حاضر 

سیمق در ا  )IBS( 3زینویلیا يقل
 دارد اسیمق خرده 3ماده و  18 زینویلیا يقلدر اسیمق. اند ردهک) ابداع 2001و هولت ( جیلاسپ را اسیمق نیا

 ی) و قربان7، 6، 5، 4)، نزاع (با سؤاالت 18، 17، 16، 15، 14، 9، 8، 2، 1(با سؤاالت  ي: قلدراز اند عبارت که
بار  5 = هرگز تا1(از  يانهیگزپنج کرتیل فیبراساس ط زینآن  يگذار). نمره13، 12، 11، 10، 3(با سؤاالت 

 شتریب ییزورگوباالتر  نمراتاست و  18-90 زینویلیا يقلدر اسیمق ةنمر ۀ. دامنردیگ یم) صورت شتریب ای
 60باالتر از  ةنمر يآموزدانش اگر یعنی ؛است 60پرسشنامه  نیبرش ا ةنمر. دهد یم نشان را آموزدانش

 کرونباخ يآلفا روش از) 2001و هولت ( جیل). اسپ2001و هولت،  جیل(اسپ شودیم شناخته زورگو ،کسب کند
 از کیهر يبراو  83/0 آلفا بیضر اسیمق کل يبراکه  اند کرده استفاده پرسشنامه ییایپا نییتع يبرا

 ییپژوهشگران، روا نینظر ا براساس. آمد دست به 83/0 یقربان و 88/0 نزاع، 87/0 يقلدر ها، اسیمق خرده
 و پلوطپتگان ياکبر رانیا در را اسیمق نیا یابیهنجار. تاس شدهگزارش  مطلوبپرسشنامه  ییمحتوا

1. motivational cues 
2. expectation 
3. Illinois Bullying Scale (IBS) 
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 و 76/0 نزاع، 71/0 يقلدر، 87/0 اسیمق کل يبرا زین کرونباخ يآلفا بیضر. دادند انجام) 1393( پسند طالع
 کرونباخ يآلفا بیضر از استفاده با حاضر پژوهش در اسیمق نیا ییایپا زانیم. آمد دست به 81/0 یقربان
 .آمد دستشد و به محاسبه 80/0

ام شن س ر ر ۀپ زگ را ب  )EEQ( 1یجانیه يا
 این .کردند استفادهو از آن  ساختند یجانیه يابرازگر یابیارز ي) برا1990و آمونز ( نگیک را پرسشنامه نیا

ت) صمیمیو ابراز  منفی هیجانمثبت، ابراز  هیجانمؤلفه (ابراز  3 يو دارا یهگو 16پرسشنامه مشتمل بر 
 یم(از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) تنظ اي درجه پنج یکرتل یفبراساس ط نیزپرسشنامه  يگذار است. نمره
. شوند یم يگذارمعکوس نمره جان،یبودن جهت مواد با ابراز هیمنف لیدلبه 9و  8، 7 يها هیگو شده است.

 نیا اعتبار .هستند شتریب یجانیه يابرازگر انگریاست. نمرات باالتر ب ریمتغ 16-80فرد از  کینمرات  ۀدامن
 يبرا زین. مقدار آن شد یکرونباخ بررس يآلفا بیضر ۀو محاسب 2یدرون یبا استفاده از روش همسان اسیمق

، 65/0، 68/0 بیترتبه یمنف جانیو ابراز ه تیمیمثبت، ابراز صم جانیابراز ه يها اسیمق ریو ز اسیکل مق
 ).1990و امونز،  نگی(ک است) >001/0P( نادارمع يآمار نظر از که آمد دستبه 68/0و  69/0

 ۀپرسشنام ،یجانیه يابرازگر ۀپرسشنام ،3همگرا ییروا یبررس منظوربه پژوهشگران نیا نیهمچن
 یهمبستگ و کردند سهی) را مقا1996 برادبرن،( 5مثبت ۀعاطف اسیمق و) 1981( 4لونیم يچندبعد تیشخص

را با استفاده  اسیمق نیاعتبار ا زی) ن1385( آزادفالح و ییطباطبا زاده لرسو ا،ین یعی. رفافتندیها  آن انیم یمثبت
 68/0 اس،یکل مق يمقدار آن را برا و کردند یکرونباخ بررس يآلفا بیضر ۀو محاسب یدرون یاز روش همسان

دند. آور دستبه 69/0 ،یمنف جانیو ابراز ه 65/0 ت،یمیابراز صم ،67/0 ،مثبت جانیابراز ه يها اسیمقریو ز
 ،مثبت جانیه ابراز يها اسیرمقیز يکرونباخ برا يآلفا بیبا استفاده از ضر ییایپا زیپژوهش حاضر ن در
 .آمد دستبه 68/0 ،کل پرسشنامه ةنمر يو برا 69/0 ،یمنف جانیو ابراز ه 71/0 ت،یمیابراز صم ،69/0

 پژوهش ياجرا روند
 افتیدراول پسرانه  ۀپژوهش در مدارس متوسط ياجرامجوز  اسوجیو پرورش شهر  آموزش  ةادار از ابتدا در

ها  پرسشنامه ياجرا ن،یا از پس. گرفت صورتمحترم مدارس  رانیو دب رانیالزم با مد ی. سپس هماهنگشد
. شد انجامو گواه  شیآزما يها آنان در گروه یانتصاب تصادف و يقلدر يها نشانه با آموزان و انتخاب دانش

 دودر  يا قهیدق 75 ۀجلس 9 یرا ط يفرد نیب يها تعارض ارانهیهم حل مهارت شآموز ش،یآزما گروه سپس
طول پژوهش  در يامداخله گونهچیه گواه گروه کهیدرحال کرد؛ افتیدر نفره پنج يها گروه صورتبه ماه

1. Emotional Expression Questionnaire (EEQ ) 
2. internal similarity 
3. convergent validity 
4. Milon Multidimensional Personality Questionnaire (MPQ) 
5. positive affect scale 
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اشتند. د زشیآموز در گروه گواه ر دانش 3و  شیآموز در گروه آزما دانش 4 مداخله، شروع از پسنکرد.  افتیدر
 از ها آن و شدکسب  همداخل ۀشرکت در برنام يآموزان برا دانش تیاخالق در پژوهش رضا تیرعا منظور به
 ندیپس از اتمام فرا زیداده شد که آنان ن نانیبه افراد گروه گواه اطم نیمراحل مداخله آگاه شدند. همچن ۀهم

 .کنند یم افتیمداخالت را در نیا یپژوهش
. ستیبه درج نام ن يازیماند و نیم یها محرمانه باقنآکه اطالعات  شد داده نانیاطم زینبه هر دو گروه 

از پژوهش خارج شوند.  توانند یم دارند، لیوقت تما هرآموزان حاضر در پژوهش اعالم شد  به دانش نیهمچن
اجرا  زیاه نگروه گو يبرا يفرد نیب يها تعارض ۀارانیآموزش مهارت حل هم ۀمداخل پژوهش، اتمام از پس

از پروتکل  حاضر، پژوهش در. دادند انصراف نفر 8 و شدندافراد در جلسات مداخله حاضر  نینفر از ا 9شد، اما 
 يآن برا ییمحتوا یی) استفاده شد که روا2010و همکاران ( 1گراس یجانیه یده آموزش خودنظم

 .شد دیی) تأ1396( یمانینر و یلییکایم ،یبانیشپژوهش  در داشتند، يرفتار مشکالت که یآموزان دانش

 یجانیه یده خودنظم. آموزش 1جدول 
 محتوا جلسات

 اول
 ياهداف اعضا برا ةبارو پرسش در یو فرع یاهداف اصل انیکننده، ب شرکت يمتقابل مشاور و اعضا ۀو شروع رابط گریکدیگروه با  ياعضا ییآشنا

مفهوم ف،یشرکت مستمر و منظم در جلسات، تعر يتعهد برا گرفتن نیگروه و همچنو چارچوب قواعد شرکت در  نیقوان انیشرکت در جلسات، ب
 .انتها در آزمون شیپ يابرازشده، اجرا جانیو ضرورت ه تیاهم ،یشناس

 دوم
 نظر ابراز ییتوانا زدوخورد، کاهش يبرا خشم: کنترل شد داده آموزش ریز يها مهارت نیهمچن. شد انیب یده جلسه مفهوم مهارت خودنظم نیا در

 در ییتوانا ،ییتنها احساس و اضطراب کاهش و یروان فشار با بهتر يسازگار گران،ید و خود شخص به مثبت احساسات شیافزا خشم، بدون
 .فیارائه تکل است، دادنيرو حال در یاتفاق چه قاًیدق نکهیا درك و گرانید يها جانیه قیدق صیتشخ

 سوم
برازشده از ا يها جانیآموزش انواع ه یجانیتجارب ه يها آموزش مدل سه مؤلفه ،یجانیه يتجار یابیرد و ها انجیه یبازشناس ،یآموزش روان ۀارائ

ابرازشده باال و  جانیافراد با ه يها یژگیو حیتوض ها، جانیه نیانواع ا ریتأث و یگرم و مثبت نظرات د،یشد یعاطف يریست، درگاجمله انتقاد، خو
 .فیه تکلارائ ،)ی(مثبت و منف نییپا

ابراز  يها )، آموزش سبکها آن يها و واکنش ها جانی(ه ،یجانیتجارب ه ةمشاهد يریادگی یجانیه یآموزش آگاه قبل، ۀجلس فیتکال یبررس چهارم
 .فیتکل ۀارائ جان،یابراز ه ةنحو موردکنندگان در شرکت يها پاسخ ةدربار بحث ،)جانیه ابراز در ییدوسوگرا و يگرکنترل جان،یه يگرز(ابرا جانیه

 پنجم

. ردیگبموضوع نوشتن قرار  تواند یم یمنف ژهیو به ،یجانیبا بار ه يدادیرو هرنوشتن، به افراد آموزش داده شد  با ها جانیابراز ه ،یجانیه يابرازگر
. شد پرداخته یاجتماع یستگیشا و یآگاه ،یهمدل مباحث به جلسه نیا در. ییو انشا ییبدون درنظرگرفتن نکات امال ها جانیه ۀنوشتن آزادان

 انیب زین) یشخص ظاهر و بدن زبان ،ها ژست شامل( یرکالمیغ و یکالم ارتباطات. شد انیب گریکدی با تعامل و ارتباط يبرقرار يایمزا نیهمچن
 .فیتکل ۀارائ ،شد

 ششم
 تجارب بر آن ریتأث و جانیه از اجتناب مختلف يراهبردها با ییآشنا جان،یه از اجتناب يالگوها ییشناسا قبل، ۀجلس فیمرور مطالب و تکال

 برازا يها خود براساس سبک تیشخص یو بررس يبه خودکار ها یآزمودن بیترغ جان،یاجتناب از ه متناقض اثرات از یآگاه نیهمچن و یجانیه
 .فیتکل ۀابرازشده، ارائ جانیبر ه یمبتن يادادهیرو ادداشتیآموزش روش ثبت و  جانیگر و دوسوگرا در ابراز ه ابرازگر، کنترل ۀمنزل  به جانیه

 هفتم
 ،یجانیتجارب ه برها  آن ریو درك تأث جانیاز ه یناش يرفتارها ییو شناسا ییآشنا جان،یاز ه یناش يرفتارها یقبل، بررس ۀمرور مطالب جلس

ها (بحث و  غلط آن يها سبک حالان و اصکنندگ شرکت ةشد هاستفاد يها سبک ییشناسا دادها،یکنندگان در ثبت رو شرکت عمل ةنحو یبررس
 .فیتکال ۀگو) ارائو گفت

 انیو کمک به ب یواقع يها تیموقع میترس ،یجانیه يها ییارویرو منطق از یآگاه: تیموقع بر یمبتن جانیه با ییارویقبل، رو ۀجلس فیمرور تکال هشتم
 .فیتکل ۀارائ ،)نقش يفای(راهبرد ا ها آنابراز  ةو نحو ها جانیه كدر ها،جانیه ییشناسا يبرامختلف  يها کیآموزش تکن جان،یه

 نهم
 ف،یانواع تکال ،یآموزش میمفاه ةبارکنندگان در نظرات شرکت یبررس ،یدرمان يها شرفتیپ و يبهبود ةدربار بحث و درمان میمفاه یمرور کل

 ،یمواد آموزش ۀها و خالص روش يحاو يها دفترچه دربروشورها  ۀرائا نده،یها در آ به کاربرد روش ها یآزمودن بیترغ ،یدر زندگ جادشدهیا راتییتغ
 آزمون. پس ياجرا

 1396 ،یمانینر و یلییکایم ،یبانیش از نقل به 2010 همکاران، و گراس: منبع

1. Gross 
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 اطالعات لیتحل و هیتجز روش
. در سطح آمار داستفاده ش یو استنباط یفیها از دو سطح آمار توص داده لیو تحل هیتجز يپژوهش برا نیا در

نرمال یبررس يبرا لکیو -رویاز آزمون شاپ یو انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباط نیانگیاز م یفیتوص
 لیاز تحل نیو همچن یآزمون موچل ها، انسیوار يبرابر یبررس يبرا نیآزمون لو رها،یمتغ عیتوز بودن

افزار  با استفاده از نرم يآمار جی. نتاشداستفاده پژوهش  یۀفرض یبررس يمکرر برا يریگ با اندازه انسیوار
 .شد لیو تحل هیتجز 23 ۀنسخ SPSS يآمار

 ها افتهی
 نیانگیم. بود سال 12-16حاضر در پژوهش  آموزان دانش یسن ۀدامن دهد یمنشان  یشناخت تیجمع يها افتهی

اول متوسط مشغول  ةدور در آموزاندانش نیسال بود. ا 35/15سال و گروه گواه  15/14 شیگروه آزما یسن
 در و) درصد 25/56 معادل آموزدانش 9هشتم ( یۀپا شیدر گروه آزما جیبودند که با توجه به نتا لیبه تحص

 .داشتند يشتریب یفراواندرصد)  06/48معادل  آموزدانش 8نهم ( یۀپا زین گواه گروه

 مراحل در گواه و شیآزما يها گروه یجانیه يگرابراز و یاجتماع یستگیشا استاندارد انحراف و نیانگیم. 2 جدول

 يریگیپ و آزمون پس آزمون، شیپ

 گروه ریمتغ
 يریگیپ آزمون پس آزمون شیپ

 اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم

 یستگیشا
 یاجتماع

 30/29 68/177 05/30 12/179 63/29 75/164 شیآزما گروه

 72/28 05/161 44/28 70/160 56/28 05/162 گواه گروه

 يگر ابراز
 یجانیه

 24/7 68/39 80/6 75/40 04/8 37/33 شیآزما گروه
 77/5 29/31 40/5 29/30 79/5 17/31 گواه گروه

 کیپارامتر يها آزمون يها فرض شیمکرر، پ يریگبا اندازه انسیآزمون وار لیتحل جینتا ۀارائ از شیپ
 عیتوز بودننرمال فرضشیآن بود که پ ةکنند انیب لکیو رویشاپ آزمون جینتا اساس نیهم بر. شد سنجش

و گواه در مراحل  شیآزما يها گروه در یجانیه يابرازگر و یاجتماع یستگیشا يرهایها در متغ داده يا نمونه
 مکک به انسیوار یهمگن فرض شیپ نی). همچنp<05/0برقرار است ( يریگیآزمون و پ پس آزمون، شیپ

در  ها انسیوار یهمگن فرض شیپ دهد یمنشان  افتهی نیاآن معنادار نبود و  جیکه نتا شد سنجش نیآزمون لو
 جینتابراساس  گرید يسو). از p<05/0شده است ( تیرعا یجانیه يابرازگر و یاجتماع یستگیشا ریدو متغ

 یستگیشاوابسته ( يرهایمتغو گروه گواه در  شیآزما يها گروه آزمون شیپ يها نمره تفاوت ،tآزمون 
شیپ یآزمون موچل جیبا توجه به نتا که یدرحال ؛)p<05/0) معنادار نبوده است (یجانیه يابرازگر و یاجتماع
 ).p<05/0شده است ( تیرعا یجانیه يابرازگر و یاجتماع یستگیشاها در  داده تیکرو فرض
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 يرهایمتغ يبرا یگروهنیو ب یگروه درون راتیثأت یسبرر منظور بهمکرر  يریگ با اندازه انسیوار لی. تحل3 جدول

 یجانیه يابرازگر و یاجتماع یستگیشا

 رهایمتغ
 مجموع

 مجذورات
 ۀدرج
 يآزاد

 نیانگیم
 مجذورات

 p مقدار f مقدار
 اندازه
 اثر

 توان
 آزمون

 یستگیشا
 یاجتماع

 1 60/0 0001/0 07/47 33/430 2 65/860 مراحل
 1 48/0 0001/0 55/17 03/3913 1 03/3913 يبندگروه

 1 67/0 0001/0 84/66 15/1222 2 15/1222 يبندگروه و مراحل تعامل
     14/9 62 79/566 خطا

 يابرازگر
 یجانیه

 1 45/0 0001/0 78/25 71/114 2 42/229 مراحل
 99/0 42/0 0001/0 66/16 15/1217 1 15/1217 يبندگروه

 1 52/0 0001/0 21/34 23/152 2 46/304 يبندگروه و مراحل تعامل
     45/4 62 88/275 خطا

 ای زمان عامل شده،محاسبه F بیضرا اساسبر دهد ینشان م مکرر يریگ اندازه با انسیوارآزمون  جینتا
 يها نشانه با پسر آموزان دانش یجانیه يابرازگر و یاجتماع یستگیشابر نمرات  يمعنادار ریتأث یابیارز ۀمرحل
درصد از تفاوت در  45و  60 بیترتعامل زمان به دهد یاثر نشان م ةانداز). >p 001/0( رددا يقلدر
 انیبرا  يقلدر يها نشانه با پسر آموزان دانش یجانیه يابرازگر و یاجتماع یستگیشانمرات  يها انسیوار
 یهد (آموزش خودنظم یگروه تیعامل عضو ریتأث شده،محاسبه F بیضر اساسبر نیهمچن. کند یم
معنادار  يقلدر يها نشانه با پسر آموزان دانش یجانیه يابرازگر و یاجتماع یستگیشانمرات  بر) یجانیه

 یستگیشا بر یافتینوع درمان در ای یگروه تیعامل عضو شود یگرفته م جهینت نیبنابرا ؛)>001/0pاست (
 ؛)>001/0p(معنادار داشته است ریتأث  يقلدر يها نشانه با پسر آموزان دانش یجانیه يابرازگر و یاجتماع

درصد از تفاوت در  42و  48 بیترت) بهیجانیه یده (آموزش خودنظم یگروه تیعضو دهد یاثر نشان م ةانداز
. کند یم نییتب را يقلدر يها نشانه با پسر آموزان دانش یجانیه يابرازگر و یاجتماع یستگیشانمرات 

 يابرازگر و یاجتماع یستگیشانمرات  برع درمان و عامل زمان اثر متقابل نو دهد، یم نشان جینتا تیدرنها
نوع  شود یگرفته م جهینت نیبنابرا ؛)>001/0p( است معنادار يقلدر يها نشانه با پسر آموزان دانش یجانیه

 با پسر آموزان دانش یجانیه يابرازگر و یاجتماع یستگیشا بر یابیدر مراحل مختلف ارز یافتیدرمان در
باال  ياز دقت آمار یحاک زین يمعنادار داشته است. توان آمار ریدرصد تأث 52و  67 زانیبه م يقلدر يها نشانه
 يابرازگر و یاجتماع یستگیشانمرات  نیانگیم یزوج ۀسیمقا ،4 جدول در. استحجم نمونه  تیو کفا

 .است شدهارائه  یابیارز ۀمرحل برحسب ها یآزمودن یجانیه
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 یابیارز ۀمرحل برحسب ها یآزمودن یجانیه يابرازگر و یاجتماع یستگیشانمرات  نیانگیم یزوج ۀسیمقا. 4 جدول

 ریمتغ
 مبنا ۀمرحل

 )نیانگی(م
 سهیمقا مورد ۀمرحل

 )نیانگی(م
 تفاوت

 ها نیانگیم
 انحراف يخطا

 اریمع
 يمعنادار

 یستگیشا
 یاجتماع

 آزمون شیپ
 0001/0 95/0 -51/6 آزمون پس

 0001/0 79/0 -96/5 يریگیپ

 آزمون پس
 0001/0 95/0 51/6 آزمون شیپ

 38/0 35/0 54/0 يریگیپ

 يابرازگر
 یجانیه

 آزمون شیپ
 0001/0 54/0 -24/3 آزمون پس

 0001/0 60/0 -21/3 يریگیپ

 آزمون پس
 0001/0 54/0 24/3 آزمون شیپ

 92/0 38/0 08/0 يریگیپ

 يرهایدر متغ يریگیآزمون و پ با پس آزمون شیپ ۀمرحل نمرات نیانگیم نیب ،4 جدول جینتاتوجه به  با
 یجانیه یده خودنظم آموزش یعنی ؛وجود دارد يمعنادار تفاوت یجانیه يابرازگر و یاجتماع یستگیشا

 یجانیه يابرازگر و یاجتماع یستگیشا يریگیآزمون و پ نمرات پس يتوانسته است به شکل معنادار
جدول  نیا گرید ۀافتی. دهد رییتغ آزمون شیپ ۀمرحل با سهیمقا در را يقلدر يها نشانه با پسر آموزان دانش

را  افتهی نیوجود ندارد. ا يتفاوت معنادار يریگیآزمون و پ پس ۀنمرات مرحل نیانگیم نیب دهد یمنشان 
 يها نشانه با پسر آموزان دانش یجانیه يابرازگر و یاجتماع یستگیشانمرات  که کرد نییتب نیچن توان یم

 کردهحفظ  زین يریگیپ ةدور طول در را رییتغ نیا بود، افتهی يمعنادار رییتغآزمون  پس ۀکه در مرحل يقلدر
نمرات  نیانگیمعنادار م رییتغ بهتوانسته  یجانیه یده آموزش خودنظم گفت توان یم يبند جمع کی. در است

 شود منجرآزمون  پس ۀمرحل در يقلدر يها نشانه با پسر آموزان دانش یجانیه يابرازگر و یاجتماع یستگیشا
 .است کردهثبات خود را حفظ  زین يریگیپ ۀمرحل در اثر نیا و

 يریگ جهینت و بحث
 يابرازگر و یاجتماع یستگیشابر  یجانیه یده خودنظم آموزش یاثربخش نییتعمنظور  ژوهش حاضر بهپ
 یده خودنظم آموزش دهد یمنشان  جی. نتااست هانجام شد يقلدر يها نشانه با پسر آموزان دانش یجانیه
 يدار اطور معن به يقلدر يها نشانه با پسرآموزان  دانش یجانیه يو ابرازگر یاجتماع یستگیبر شا یجانیه

 آموزش یبر اثربخش یاول پژوهش مبن ۀافتیتداوم داشت.  زین يریگیپ ۀدر مرحل راتیتأث نیا که است مؤثر
 ریز يها پژوهش جینتا با يقلدر يها نشانه با پسر آموزان دانش یاجتماع یستگیبر شا یجانیه یده خودنظم

بر  یجانیه میبر تنظ یمبتن ۀمداخل یاثربخش بر یمبن) 1399( يسردار و یلیعددارد: پژوهش  ییهمسو
) 1398و همکاران ( ینیینا ییصفا پژوهش ،آموزان قلدر دانش یهمدل شیو افزا يقلدر يکاهش رفتارها

 ۀمطالع نوجوانان، یلیتحص یو فرسودگ يکاهش رفتار قلدر بر جانیه میآموزش تنظ یبر اثربخش یمبن
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شده و عملکرد ادراك يبر قلدر یجانیه ییجو آموزش نظم ریبر تأث ی) مبن1398( يو موسو یضیعر ،یقاسم
 جانیه میآموزش تنظ یبر اثربخش ی) مبن1396( يو عاشور یهاشم ،یرامیب يها گزارش ،کارکنان زن یشغل
) 2019( همکاران و یل پژوهش ،آموزان مقطع متوسطه دانش يفردنیب تیحساس و یاجتماع يسازگار بر

 و مشکالت به مبتال افراد یجانیه و یشناخت پردازش بهبود بر جانیه یشناخت میتنظ آموزش ییکارا بر یمبن
 .یجانیه يها یینارسا

 یزشیانگ ،یذهن يعملکردها ردنکهماهنگ با یجانیه یده خودنظم گفت، توان یمحاضر  ۀافتی نییتب در
 با متناسب و کارآمد يها پاسخ به يو زیتجه با و ابدی قیتطب طیشرا با فرد تیوضع شود یم سبب یستیز و

 يریفراگ گر،ید يسو از). 2018 کالس، و نیبارد بنفر،( ابدیبهبود  طیمح در او یاجتماع تعامالت ها، تیموقع
را  ها جانیه از مثبت استفاده ةنحو و شود یم یمنف يها جانیه کنترل و کاهش موجب یجانیه یده خودنظم
 يها ياستراتژ یجانیه یده خودنظم آموزش اساسنیبرا). 1398 همکاران، و ینیینا ییصفا( آموزدیبه فرد م

 درکه  آموزد یم يقلدر يها آموزان با نشانه را به دانش يرفتار يراهبردها زیو ن رآگاهانهیغ و آگاهانه یجانیه
 انیب یکالم صورتبه چگونه را خود یجانیه تجارب دهند، نشان یواکنش چه یمنف يها جانیه با مواجهه

 گرانید با چگونه خاص يها جانیه برابر در کنند، استفاده ییراهکارها چه از ها جانیه به پاسخ در کنند،
خودنظم یاثربخش سمیمکان نییتب در. کنند تیریچگونه مد را خود یلیتحص و يفرد مشکالت وشوند  سازگار

 ابراز ةو نحو تیریبه افراد، مد یجانیه یدادن آگاه با استآموزش توانسته  نیاگفت  دیبا یجانیه یده
 ).2019و همکاران،  ی(ل کندمناسب آن را فراهم 

 شتریب ئلهحل مس ۀفعاالن يراهبردها از مداخله، نیا افتیدر از پس يقلدر يها نشانه با آموزان دانش
سبب  و ابدی یمکاهش  یو اجتماع يمشکالت رفتار مسئله، حل قدرت از يریگبهره دنبال. بهاند کردهتفاده اس
 و بسازند شیخو يرا برا يبهتر یاجتماع گاهیپا گران،یبا د خود ۀرابط میآموزان با ترم دانش نیا شود یم

 آموزان دانش شود یم موجب یجانیه یده خودنظم ۀمداخل نیهمچن. کنند کسب يشتریب یاجتماع یستگیشا
 اجتناب ای یمنف يها جانیه يفور نیتسک دنبالبه خود يها جانیه رشیپذ ضمن باال، يقلدر يها نشانه با
 به را خود یارتباط و یطیمح يهاچالش و مشکالت توانندینم افراد هرچند گر،ید انیب به. نباشند هاآن از

 يدادهایرو و زاتنش يها تیموقع برابر در را خود یجانیه يها کنشوا شدت توانند یم دهند، رییتغ دلخواه نحو
 به یجانیه یده خودنظم آموزش اساسنیبرا). 1398 همکاران، و ینیینا یی(صفا کنند میتنظ یطیمح

 ییتوانا ها آن وکرد   تحمل يادیحد ز تا راها  جانیه توان یم که آموزدیم يقلدر يها نشانه با آموزان دانش
. دارند را یطیمح و یاجتماع تعامالت از حاصل ناکارآمد و یمنف یشناخت يهاپردازش و ها جانیه با مقابله

 يهايبا مشکالت و ناسازگار مواجهه هنگام يقلدر يها با نشانه آموزان دانش شودیم سبب ندیفرا نیا
 امدید بروز ندهند، پاز خو ینامطلوب یجانیواکنش ه و کنند تیریخود را مد یو شناخت منف جانیه ،یطیمح
 ).1399 ،يو سردار یلی(عد استباالتر  یاجتماع یستگیو ادراك شا یتعامالت جمع بهبود یعمل نیچن

 آموزان دانش یجانیه يابرازگربر  یجانیه یده خودنظم آموزش یبر اثربخش یدوم پژوهش مبن ۀافتی
بر  ی) مبن1398و همکاران ( یوهش قرباندارد: پژ ییهمسو ریز يها پژوهش جینتا با يقلدر يها نشانه با پسر
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 پسر نوجوانان یجانیه يابرازگر و یشانیپر تحمل ،یشناخت يریپذانعطاف بر جانیه میآموزش تنظ یاثربخش
 بر جانیه میآموزش تنظ یبر اثربخش ی) مبن1400( رانمنشیو ا ياصغر پژوهش ،يرفتار مشکالت يدارا

آموزش  یبر اثربخش ی) مبن2019( یو گرانفسک جیکرا يها رشگزا کار، کودکان مادران یجانیه يابرازگر
 ی) مبن2018و کالس ( نیافراد و پژوهش بنفر، بارد یجانیه یبر کاهش پردازش منف یجانیه یده خودنظم

 ۀافتی نییتب در. انیدانشجو یو انعطاف روان يعواطف، ادراك خودکارآمد میدر تنظ جانیه میبر نقش تنظ
و  یمنف يها جانیکنترل عواطف و کاهش ه متضمن یجانیه یده خودنظم وزشآم گفت توان یمحاضر 

 ).2019 ،یگرانفسک و جی(کرا است ها جانیه از يریگبهره مثبت و مناسب ةویش
خود را در برابر  يها جانیه ار،یو ناهش اریهش طوربه افراد شود یسبب م یجانیه یده خودنظم آموزش

 شود یم سبب یجانیه یده خودنظم اساسنیبرا). 2019 ،یگرانفسک و جی(کرا کنند لیتعد طیمح يتقاضا
. کنندرا کنترل  آن انیب و تجربه یچگونگ و وقوع زمان جان،یه نوعبتوانند  يقلدر يها نشانه با افراد

موجب  ندیفرا نیدهند. ا رییتغ را ها جانیه يو رفتار یتجرب ،یجسمان يشدت نمودها ای دوام بتوانند نیهمچن
سبب  یجانیه یده آموزش خودنظم نی. همچندهند نشان يتر مناسب یجانیه يابرازگر هاآن شود یم
 یاجتماع و یطیمح ،يفردانیدر تعامالت م مداخله، نیا افتیدر با ،يقلدر يها نشانه با آموزان دانش شود یم

اجتناب  یمنف يظهارو خودا ينشخوار فکر ،یابیبازارز از ،يگر میخودتنظ ياز راهبردها يریگخود، با بهره
 مثبت يها برداشت و گرانید با خود روابط در تیمیصم افزودن با نی). همچن1399 ،يسردار و یلی(عد کنند

مثبت، ابراز  يها جانیتوأم با ه مانهیروابط صم يبهنجار خود را گسترش دهند و با برقرار ۀرابط آنان، رفتار از
همراه  یجانیه یده خودنظم آموزش گر،ید ي. از سوکنند کسب يباالتر یاجتماع یستگیبهتر و شا جانیه
 طیشرا آثار لیتعد و دیجد يها حلراه ۀارائ و يفردنیب ارتباط ،یشانیپر تحمل مانند ییها مهارت و ها روش با

 تا کند یم کمک آن با مرتبط يها جانیه و يقلدر يرفتارها امدیپ با بهتر يسازگار در فرد، به کنندهناراحت
 يکمتر یتکانش يخود، رفتارها يرفتار يامدهایپ ةدربار دنیشیاند با بتوانند يقلدر يها نشانه با موزانآ دانش
. باشند داشته يشتریب یجانیه يابرازگر گران،یخود با د یجانیو ه يبا بهبود روابط رفتار و دهند نشان
 را خود يها جانیه کند یم کمک يقلدر يرفتارها با آموزان دانشبه  یجانیه یده خودنظم آموزش نیهمچن

 لیتعد آن از هدف که کنند یبررس آن برابر در شدنناتوان بدون را یجانیه هر و دهند صیتشخ تر قیدق
 رشیپذ ها، آن ییشناساو  ها جانیه از شدنآگاه ییتوانا. است مخرب و یواکنش يرفتار بدون ها احساس

 در یجانیه يابرازگر شیافزا سبب اجتناب، ياجبه آن با روشدن روبه و لزوم زمان در یمنف جانیه
 ).2019و همکاران،  ی(ل شود یم يقلدر يها نشانه با آموزان دانش
 با پسر آموزان دانشبه  قیتحق ۀدامن محدودبودن  اشاره کرد: ریبه موارد ز توان یپژوهش حاضر م يهاتیمحدود از
 و یخانوادگ طیشرا مانند( یو اجتماع یخانوادگ ،یطیار محاثرگذ يرهایمتغ مهارنکردنو  اسوجیشهر  يقلدر يها نشانه

 و یاجتماع یستگیشامدرسه و...) بر  طیشرا ن،یوالد يفرزندپرور ةویش آموزان، دانش نیا نیوالد ینیوالد يها یژگیو
 ریسا در پژوهش نیا ،يریپذ میقدرت تعم شیافزا يبرا شود یم شنهادیپ رو نیا از ؛آموزان دانش نیا یجانیه يابرازگر
 یشناخت و روان يرفتار يها مقاطع و اختالل گریآموزان د متفاوت، دانش يها فرهنگ يو جوامع دارا مناطق شهرها،
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 عوامل مهار و شدهيساز یبرون و یدرون رفتار اختالل ،يا مقابله ینافرمان اختالل به مبتال آموزان دانش مانند( گرید
 ) اجرا شود.ذکرشده

 یجانیه يابرازگر و یاجتماع یستگیشابر  یجانیه یده خودنظم آموزش یتوجه به اثربخش با
 ،یعلم يا کتابچه و وشوربر یۀته با شود یم شنهادیپ يکاربرد سطح در ،يقلدر يها نشانه با پسر آموزان دانش

و  یعمل یمداخله، گام نیا يریکارگ به با تا شود ارائه معلمان و مشاوران به یجانیه یده خودنظم آموزش
 يقلدر يها نشانه بادختر  و پسر آموزان دانش یجانیه يابرازگر و یاجتماع یستگیشابهبود  يبراؤثر م

 .شود برداشته

 منابع
 يهـا  و مؤلفـه  یاجتماع یستگیشا ۀسیمقا). 1390ع. ( زاهدبابالن، وم.،  ،یمانیح.، نر ،ییجمالو ییع.، رضا ،یابوالقاسم

ـ . بـاال  و متوسـط  ن،ییپـا  یلیتحص شرفتیپ يآموزان دارا و دانش يریادگی یناتوان يآموزان دارا آن در دانش  ۀمجل
 .6-23 )،1(1. يریادگی يها یناتوان

 -یاجتمـاع  يها و ارتباط آن با مهارت يقلدر وعیش ی). بررس1398ا. ( ،ي.، و طاهرب ،یدولتشاه.، ي زرد، بره ياسمر
-12 )،48(12. یابیارزش و آموزش ۀفصلنام. لاو ۀمتوسطآموزان  در دانش یمهارت حل مسئله و افسردگ ،یجانیه

32. 
. کـار  کودکـان  مـادران  یجـان یه يابرازگر بر جانیه میآموزش تنظ ی). اثربخش1400س. ا. ( رانمنش،ی.، و از ،ياصغر

ـ پا توسـعه  یمل کنفرانس نینهم ـ یترب علـوم  در داری  پـانزدهم . یو فرهنگـ  ی. مطالعـات اجتمـاع  یشناسـ روان و یت
 . تهران.چهارصد و هزار ورماهیشهر

. سـمنان  ییابتـدا  مـدارس  در يقلـدر  اسیمق یسنج روان يها یژگیو). 1393. (س پسند، طالع و.، ا پلوطپتگان، ياکبر
 .13-28 )،4(12. یبهداشت قاتیتحق تویانست و بهداشت ةدانشکد ۀمجل
 يهـا  وهیارتباط ش یبررس). 1392. (ا. س ،يموسو وم.،  ،یس.، رجب ،یس.، خانجان ،یخیش ،.پ ،يمولو.، س بشرپور،
ـ اردب یپزشـک  علـوم  دانشـگاه  ۀمجلآموزان نوجوان.  در دانش يقلدر يبا رفتارها جانیو ابراز ه میتنظ  )،3(13. لی

275-264. 
 تیحساسـ  و یاجتمـاع  يسـازگار  بر جانیه میتنظ آموزش یاثربخش). 1396. (م ،يعاشور وت.،  ،یم.، هاشم ،یرامیب

 .1-14 )،27(7. یاجتماع یشناس روان يها پژوهش. توسطهآموزان مقطع م دانش يفردنیب
 ۀرشـت  ارشـد  یکارشناس ۀنام انیپادر نوجوانان شهر تهران.  یاجتماع تیکفا یابی). ساخت و هنجار1385. (ش ن،یپرند

 .ییطباطبا عالمه دانشگاه. یتیترب علوم و یشناس روان ةدانشکد. یعموم یشناس روان
و  نفـس عـزت  شیبـر افـزا   یاجتمـاع  یستگیآموزش شا ی). اثربخش1397.، و صفرزاده، س.(ا فر،زنگنهج.،  زاده،یتوکل

 .9-1 )،4(4. کودکان يپرستار ۀمجل. نیمتعدد شهرستان قا یبا ناتوان آموزاندانش ییکاهش کمرو
 نفـس زتعـ و  یاجتماع یستگیبر شا يآورتابآموزش  ی). اثربخش1397ل. ( کامران، وا.،  فرد، انی.، حکمتي ،یدهقان

 .36-45 )،2(8. یناتوان مطالعات. يریادگی یبا ناتوان آموزاندانش
 متبـا سـال   جـان یابـراز ه  يهـا  سـبک  ۀرابطـ ). 1385فالح، پ. ( آزاد و.، ك. س ،ییطباطبا زاده رسول.، پ ا،ین یعیرف

 .84-105 )،1(10. یشناسروان ۀمجل. انیدر دانشجو یعموم
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 ییو نـاگو  یجانیه می). نقش مشکالت تنظ1398. ر. (ش ،یسلطان وع.،  نژاد، یمی. ف.، رحس ان،یقیشباهنگ، ر.، صد
 .40-50 )،3(6سالمت روان کودك. . يقلدر ینیب شیدر پ یطبع

و  یبر استرس، اضـطراب، افسـردگ   جانیه میآموزش تنظ ی). اثربخش1396م. ( ،یمانینر ون.،  ،یلییکایح.، م ،یبانیش
 .37-43 )،6(5. يپرستارروانخلق مخرب.  یمیاختالل بدتنظآموزان مبتال به دانش يریپذکیتحر

 آمـوزش  و یگروه یزشیانگ ۀمصاحب ی). اثربخش1398ت. ( زاده، ی.، و موسر ،یکاظم.، م ،یمانینر.، ك ،ینیینا ییصفا
روان. يمجـاز  یاجتمـاع  يهـا  ان کاربر شـبکه نوجوان یلیتحص یو فرسودگ يکاهش رفتار قلدر بر جانیه میتنظ

 .95-126 )،51(15. یتیربت یشناس
 و یزشـ یانگ ۀمصـاحب  يهـا  روش ی). اثربخشـ 1399ت. ( زاده، ی.، و موسـ ر ،یکـاظم .، م ،یمانینر.، ك ،ینیینا ییصفا

. يمجاز یاجتماع يها کاربر شبکه یلیتحص یفرسودگ و يبریو سا یسنت يکاهش قلدر بر جانیه میتنظ آموزش
 .69-96 )،1(9مدرسه.  یشناسروان

 شیافـزا  و يقلـدر  يرفتارهـا  کاهش بر یجانیه میتنظ بر یمبتن ۀمداخل ی). اثربخش1399ب. ( ،يسردار و، .ه ،یلیعد
 .105-118 )،4(20. ییاستثنا کودکان ۀفصلنام. اول ۀمتوسط ةدورقلدر  آموزان دانش یهمدل

 یشـناخت  میتنظـ  و یاجتمـاع  یستگیشا ۀسیمقا). 1395س. ( ،یخیش وب.،  ان،یا.، خسرو ،یمانیع.، سل زادگان، یسیع
 .735-743 )،9(27. هیاروم یپزشک ۀمجل. ینیب ییبایز یجراح یرمتقاضیغ و یمتقاض افراد در جانیه
شـده و عملکـرد   ادراك يبر قلـدر  یجانیه ییجو آموزش نظم ری). تأث1398ز. ( ،يموسو و. ر.، ح ،یضیعر.، ط ،یقاسم

 .287-296 )،75(18. یشناختعلوم روان ۀمجل. یبدن تیکارکنان زن سازمان ترب یشغل
 بـر  جـان یه میتنظـ  آموزش یاثربخش). 1398. (ف ،یجوزدان یمیابراه وم.،  ،يح.، محمد ،یزهران یم.، کاظم ،یقربان

 نیسـوم . يرفتـار  مشـکالت  يدارا پسـر  نوجوانـان  یجـان یه يابرازگـر  و یشـان یپر تحمل ،یشناخت يریانعطافپذ
 صـد یس و هزار ورماهیشهر شانزدهم. یشناسروان و تیریمد ،یتیترب ومعل در قیتحق و ينوآور یالملل نیب کنفرانس

 . تهران.هشت و نود و
 يقلـدر  رفتار با یاجتماع حیترج و یاجتماع یستگیشا ،یاجتماع رفتار ۀرابط). 1399م. ( ،ی.، و صدوقس. س ،يکرسو

 .20-1 )،38(10. یاجتماع یشناس روان يها پژوهش ۀفصلنام. تیجنس ةکنند لیتعد: نقش آموزان دانش
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