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اثربخشـــݡی آموزش خودتنظیمـــــݡی هیجانی بر سطح همدلی و اشتیاق به مدرسه 
در دانش آموزان مقطع ابتدایی با مشکالت هیجانی-رفتاری 

گروه علوم تربیتی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسالمی، خوی، ایران استادیار،  □ باقر سرداری*، 

چکیده
با  مدرسه  در  فرد  رفتاری  و  هیجانی  پاسخ های  که  دارند  اشــاره  شرایطی  به  هــیجانی-رفـتـاری  مــشکالت  هــدف:  و  زمــینه 
هنجارهای سنی، قومی و فرهنگی متناسب نبوده و زمینه ناسازگاری های اجتماعی، خودمراقبتی ضعیف و شکست در تحصیل 
و همچنین اختالل های روانی دوران بزررگسالی را فراهم می سازند. پژوهش  حاضر با هدف   تعیین اثربخشی آموزش خودتنظیمی   

هیجانی  بر سطح  همدلی  و اشتیاق  به مدرسه  در دانش آموزان  مقطع ابتدایی با مشکالت هیجانی-رفتاری انجام شد.

پژوهش  آماری  جامعه  بود.  کنترل  گروه  و  پیش آزمون-پس آزمون  طرح  با  شبه  تجربی  مطالعات  نوع  از  پژوهش  این  روش: 
کو به تعداد 6102 نفر بود. نمونه آماری شامل 30 نفر از دانش آموزان بود  شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر ما
کنترل جایدهی شدند. شرکت کنندگان در  گروه آزمایشی و  که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو 
گروه آزمایشی   کردند. آزمودنی های   دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه های همدلی پایه  و اشتیاق به مدرسه را تکمیل 
نگرفت.  قرار  متغیر مستقل  کنترل در معرض  گروه  و  گرفتند  قرار  آموزش خودتنظیمی  هیجانی  90 دقیقه ای تحت  8 جلسه  طی 

کوواریانس چند متغیری در برنامه spss انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل 

همدلی  سطح  در  گروه ها  بین  معنا دار  تفاوت  به  منجر  هیجانی  خودتنظیمی  آموزش   که  داد  نشان  داده ها  تحلیل  یافته ها: 
)F=11/09 ،P> 0/001( و اشتیاق به مدرسه  )F=12/11 ،P> 0/001( دانش آموزان شده است. 

بهبود همدلی  برای  که آموزش خودتنظیمی هیجانی مداخله مؤثری  یافته ها می توان مطرح ساخت  به  با توجه  نتیجه گیری: 
در  هیجانی-رفتاری  مشکالت  دارای  دانش آمـــوزان  شناختی(  و  هــیجانی  )رفتاری،  مدرسه  به  اشــتیاق  و  شناختی(  و  )عاطفی 

گروه آزمایشی است. 

کلیدی: آموزش   خودتنظیمی  هیجانی، سطح همدلی، اشتیاق به مدرسه، مشکالت هیجانی-رفتاری واژه های 

* Email:  sardary1152bagher@gmail.com

۹۸ نوع مقاله: پژوهشی  ●  صفحات ۸۷ - 
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ـــ رفــــــتاری ـ  ویــــــــــژه نامـــــه اخــــــتالالت هـــیـجانـــــــیݡ

مــه مــقـد

توانایـی  بـر  زیـادی  مـــنـــفی  تأثیـر  هیجانی-رفتـاری1  مـــشکالت 
 کـودک در تحــقــــق پتانسـیل  های آمــــوزشی و تحـــــولی دارنـد )1(. 
ایـن مشـکالت در برگیرنـده رفتارهـای دائمـی بـوده و بـا سـن فـرد 
و  نارضایتـی  اجتماعـی،  تضادهـای  بـه  منجـر  و  نیسـتند  متناسـب 
بـا  که کـودکان  مطالعاتـی  از   .)2( می شـوند  تحصیـل  در  شکسـت 
گرفتـه بـه مطالعـه،  مشـکالت هیجانی-رفتـاری و همدلـی انجـام 
ممکـن  هـــمدلی  کـرد.  اشـاره  می تـوان   )3( همـکاران  و  شـاونک 
کاهـــش داده و رفتارهـای  اســـت مــشکالت هیجانی-رفتـاری را 

بخشـد. بهبـود  کـودکان  در  را  اجتماعـی  مطلـوب 
اوایـل  از  کـه تحـول آن  همدلـی2 یـک سـازه چندبعـدی اسـت 
کنش هـای هیجانی  زندگـی آغـاز می شـود )4(. همدلـی اشـاره به وا
دارای  و  دارد  دیگـران  تجربیـات  مشـاهده  بـه  فـرد  شـناختی  و 
فهـم  شـناختی،  همدلـی   .)5( عاطـــفی  اسـت  و  شـــناختی  ابعـاد 
در  و  احساسـات(  افـکار،  )همچـون  دیگـر  افـراد  ذهنـی  حـاالت 
گرفـــتن دیـدگاه دیگـران اسـت. همدلـی  عاطفـی3، نیـز اشـاره  نظـر 
بـه ســـهـــیم شــــدن در احساسـات افـراد دیگـر و احسـاس نگرانـی 
 .)6( دارد  دیگـران  هــــیجانات  و  تجربیـات  بـه  نسـبت  هــــیجانی 
مطابـق بـا نظـر فشـباخ4، همدلـی عاطفـی، رفتارهـای پرخاشـگری 
را بـه طـور مسـتقیم بـازداری می کنـد و انگیـزه افـراد را بـرای تسـکین 
همچنیـن   .)7( برمی انگیـزد  دیگـران  روان شـناختی  آشـفتگی های 
از خـود اسـتداللی و  گرفتـن  نیـز شـامل فاصلـه  همدلـی شـناختی، 
کـه ایـن امـر ممکـن اسـت  گرفتـن دیـدگاه دیگـری اسـت  در نظـر 
گـوش دادن همدالنـه را افزایـش و  کاهـش،  رفتارهـای منفـی را 
کمـک  هــمـــچنین بـه افـــراد بـرای دســــتیابی بـه نتایـج سـودمندتر 

کــند )8(. 
مدرسـه  بـه  دانش آمـوز  اشـتیاق  هیجانـی،  تنظیـم  بـا  رابطـه  در 
اجتماعـی  و  فـردی  عملکـرد  بـرای  کـه  اسـت  دیگـری  مهـم  متغیـر 
دانش آمـوزان دارای مشـکالت هیجانی-رفتـاری ضـروری اسـت. 
گسـترده شـامل رفتارها،  اشـتیاق به مدرسـه5، به عنوان یک سـازه 
افـــکــار و هــــیجانات دانش آمــــوزان در مـورد مـــدرسه اسـت )9(. 
اشـتیاق رفـــتاری6، میـزان مشـارکت دانـش آمـوزان در مدرسـه را بـا 
اسـتفاده از شـاخص هایی همچون درگیری خارج از برنامه، حضور 

در مـــدرسه و شـرکت در فعالیت های مرتبط با مدرسـه اندازه گیری 
می کـــند )10(. اشـــتیاق شـناختی7، نشـــان دهـــنده سـرمایه گذاری 
بـا شـاخص هایی همچـون  و  بـوده  ذهنـی دانش آمـوز در مدرسـه 
تالش هـا و اندیشـه های تحصیلـی و بـا معیارهـای ارتباط با مدرسـه 
و بـاور بـه مزایـای بلندمـدت مدرسـه مشـخص می شـود. اشـتیاق 
مدرسـه،  بـه  دانش آمـوزان  عاطفـی  پاسـخ های  نیـز  هیجانـی8، 
وابسـتگی  و  تعلـق  احسـاس  شـامل  و  بـوده  معلمـان  و  همسـاالن 
می توانـد  مدرسـه  بـه  اشـتیاق  فقـدان   .)11( اسـت  مدرسـه  بـه 
بـه  پیامدهـای جـدی ماننـد عـدم پیشـرفت در مدرسـه، تمایـل 
داشــــته  دنبـال  بـه  تحصـــیل  تـرک  خـــطر  و  انحرافـی  رفـــتـارهــــای 
کـه اشـتیاق  کرده انـد  گاسـپـــر9 مـــطرح  باشـــــد )12(. هیرشـفیلد و 
رفتـاری و هیجانـی بـاال بـه مدرسـه بـا سـطح پایینـی از مشـکالت 

کـودکان مرتبـط اسـت )13(. هیجانی-رفتـاری در 
در ایـن مــــیان، یکـی  از جدیدتریـن حوزه هـای مداخلـه ای بـرای 
کـودکان بـا مـــشکــالت هــیجانی-رفــتاری آمـوزش خــودتنظیمــــی 
گسـترده اسـت  هیجانـی10  اسـت. خودتنظیمـی هیجانی سـاختاری 
کـه از فرآیندهـای شـناختی و رفتـاری تشـکیل شـده و بـه افـراد امـکان 
می دهـد تـا سـطح بهینـه ای از برانگیختگی هـای عاطفـی، انگیزشـی و 
کند )14(.  شـناختی را بـرای تنظیـم و سـازگاری هیجانـی مثبـت حفـظ 
آمـوزش خودتنظیمـی هیجانـی شـامل توانایـی شــناســـایی تجربیـات 
کـه بـرای  هیجانـی شـخصی خـود و افـراد دیگـر، و راهبردهایـی اسـت 
مـــدیریت سازنـــده تجـــربیات هــیجانی اسـتفاده می شـــود )15(. از 
و  رفتارهـا  افـکار،  می تواننـد  کـودکان  هیجانـی  خودتنظیمـی  طریـق 
کننـد. از نظر  هیجانـات خـود را در موقعیت هـای زندگـی روزمـره مهـار 
ک و بارنـت11 خودتنظیمـی هـــیجانی بـه رونـــد پیچیـده ای از  سـوننتا
گاهانـه هیجانـات بـرای دسـتیابی  شـروع، مهـار و تعدیـل جنبه هـای آ
خودتنظیمـی  آمــــوزش   .)16( دارد  اشـاره  فـرد  اهـداف  بـه  مؤثـر 
هیجانـی شامــــل مـواردی همچون معرفی تنظیـم هیجان، هیجانات 
طبیعـی و مشـکل آفریـن، درمـان مناسـب و علـل اختـالل هیجانـی، 
مهـارت  آمـوزش  کارآمـد،  نا باورهـای  و  شـناختی  خطاهـای  معرفـی 
گاهی،  حل مسـأله، بررسـی و شـناخت افکار خودکار، تکنیک ذهن آ
غلـط،  شـناختی  ارزیابی هـای  شناسـایی  تفاسـیر،  اصـالح  و  تغییـر 
و  ارزیابـی مجـدد  رفتـاری،  پیامــــدهای  تغییـر  شــــناختی،  بازســــازی 

کاربـرد آموزش هـا اسـت )17(. برنامه ریـزی بـرای 

1. Emotional-behavioral problems
2. Sympathy
3. Emotional empathy
4. Feshbach
5. School engagement
6. Behavioral engagement

7. Cognitive engagement
8. Emotional engagemen
9. Hirschfield & Gasper
10. Emotional Self-Regulation Training.) ESRT(
11. Sonnentag  & Barnett
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که رابطه  در این راســتا، نتایج برخی از مطالعات اشاره نمودند 
راهبردهـای  گاهـی هیجانـی،  آ هـــیجانی،  بیـــن دانـش  مــعنا داری 
کودکان وجود دارد  تنظیم هیجانی و بخشـش با سـطح همدلی در 
کبولـوت1 و همـکاران )18(؛ پریهاسـتیوی2 )19( ؛ القـی و  کریم-آ )ا
همـکاران )20( ؛ ریـف و همـکاران3 )21(. همچنیـن، پژوهش های 
کـه آمـوزش برنامـه شایسـتگی  کرده انـد  گرفــــــــته اشــــــاره  صـــــورت 
خودتنظیمـی و راهبردهـای تنظیـم هیجـان بـه طور معنـا داری منجر 
بـه افزایـش اشـتیاق بـه مدرسـه و باورهـای اجتماعـی و رفتارهـای 
کمـــــــک کننده می شــــود )22، 20(. در ایــــــــن رابطـــــــه، خـوش رو و 
کـه آمـوزش تنظیـم هیجانـی تأثیـر   همـکاران )22( مطـرح سـاختند 
معنـا داری بـر افزایـش پذیـرش اجتماعـی و همدلـی دانش آمـوزان 
نیـز  همـکاران  و  افتخـاری  پژوهـش  دارد.  نارسـاخوانی  بـه  مبتـال 
بـه  کـه آمـوزش مهارت هـای هیجانـی می توانـد منجـر  نشــــان داد 
کودکان اوتیسـمی  بهبـود مهـارت هـای همدلـی شـناختی و عاطفی 

شــــــــود )23(.
آمــــــوزش خودتنظیمـی هـــــیجانی بـه عنـوان فــــرآیندی اســــت 
اجـازه  کـودکان  بـه  و  کـرده  تعدیـل  را  رفتارهـا  و  هـــــیجان ها  کـه 
بـا  بـا مـــــحیط تحصیلـی خـود سازگـــار شــــوند )24(.  تـا  می دهـــــد 
هـــیجــــانی  خــودتنظــــیمی  اساسـی  مهارت هـای  اینکـــــه  بـه  توجـه 
کودکـی پدیـدار می شــــــوند )25(. لـذا آمـوزش  در طـول دوره هـای 
مهارت هـای خودتنظیمـی هیجانـی بـرای دانش آمـوزان دوره هـای 
عملکردهـای  مثبـت  تحـول  در  مؤثـری  نقـش  می توانـد  ابتدایـی 
کنـد.  ایفـا  هیجانی-رفتـاری  مشـکالت  بـا  کـودکان  روان شـناختی 
اثربخشـی  ایـران  در  پژوهشـی  کنـون  تا واقعیـت،  ایـن  علی رغـم 
بـه  اشـتیاق  و  هـمـــدلی  بـر  هــیجــــانی  خودتنظیمـی  مهارت هـای 
هیجانی.رفتـاری  مشـکالت  دارای  ابتدایـی  دانش آمـوزان  مدرسـه 
صـورت  مطالعـات  کثریـت  ا و  اسـت،  نـداده  قـرار  مطالعـه  مـورد  را 
کـودکان پیش دبسـتانی  گرفتـه نیـز بـر دانش آمـوزان دچـار فلـج مغـزی، 
بوده انـد  متمرکـز  باالتـر  تحصیلـی  پایه هـای  دانش آمـوزان  یـا  و 
روی  بـر  شــــده  انجـام  مـــــطالعات  بیشـتر  همچنیـن،   ،)17  ،16(
از  کـی  حا مطالعـات  همچنیـن  اسـت.  گرفتـه  صـورت  پســــران 
اســـت  دخـــــتران  در  هیجانی.رفتـاری  مـــــشکالت  بـاالی  شـیوع 
اثربخشـی  زمینـه  در  توجهـی  قابـل  پژوهشـی  خـالء  لـــــذا،   .)26(
مــهـــــارت های خـــودتنظیمی هیجانـی در جمعیـت دانش آمـوزان 
ابتدایـی بـا مشـکالت هیجانی-رفتـاری بـه  ویـژه در دختـران وجود 
بـه اهمیـت  بـا توجـه  ایـن رو،  از  نیازمنـد مطالعـه اسـت.  کـه  دارد 

کـودکان ابتدایـی درگیـر بـا  سـازه همدلـی و اشـتیاق بـه مدرسـه در 
مشـکالت هیجانی-رفتـاری  پژوهـش حاضـر بـه دنبال پاسـخ گویی 
کـه آیا آمـوزش خودتنظیمـی هیجانی بر سـطح  بـه ایـن سـؤال اسـت 
همدلـی و اشـتیاق بـه مدرسـه در دانش آمـوزان مقطـع ابتدایـی بـا 

اسـت؟  مؤثـر   هیجانی-رفتـاری   مشـکالت 

روش 

ایـن پژوهـــــــــــش از نـوع مـــــــطــالعــــــات شـــــبه تجــــربی با طــــــرح 
گــواه بـود. جامـــــعه آمـاری ایــــــن  گـروه  پیش آزمـون-پس آزمــون و 
ابتدایـی شـهر  مقطـع  تمامـی دانش آمـوزان دختـر  پژوهـش شـامل 
کـو بـه تعـداد 6102 نفـر در سـال تحصیلـی 1398 و  نمونـه آمـاری  ما
نمونه گیـری  روش  بـه  کـه  بـود  دانش آمـوزان  از  نفـر   30 شـامل  نیـز 
ک هـای ورود و خـروج انتخـاب شـدند.  هدفمنـد و بـا توجـه بـه مال
که از بیـن مدارس  نحـوه انتخـاب نمونـه آمـاری بدیـن صـورت بـود 
مسـئوالن  تمایـل  جهـت  بـه  مـدارس  از  یکـی  کـو  ما شـهر  ابتدایـی 
انتخـاب  هدفمنـد  صـورت  بـه  پژوهشـگر  بـا  همـکاری  بـه  مدرسـه 
معلـم(  )فـرم  راتـر4  رفتـاری  اختـالالت  پرسشـنامه  سـپس  شـدند. 
کـه نمـره باالتـر از  توسـط معلمـان مـدارس تکمیـل و دانش آموزانـی 
ک هـای  کـرده و واجـد مال کسـب  نقطـه بـرش 9 در مقیـاس فـوق 
ورود بـه مطالعـه بودنـد، بـه عنـوان نمونـه پژوهـش انتخـاب و بـه 
گـواه جایدهـی شـدند.  گـروه آزمایشـی و  صـورت تصادفـی در دو 
نمـره  کسـب  از؛  بودنـد  عبـارت  پژوهـش  بـه  ورود  ک هـای  مال
باالتـر از نقطـه بـرش 9 در فـرم معلـم پرسشـنامه اختـالالت رفتـاری 
راتــــر، رضـــایت والــدیـــن و دانش آمـــــوزان، تحصــــیل در پایه هـای 
ک هـای خـروج؛ عـدم تمایـل  چــــهارم، پنـــجم و ششـم ابتدایـی و مال
یـا  پزشـکی  مشـکالت  وجـود  همـکاری،  ادامـه  بـه  دانش آمـوزان 
روان پزشـکی حاد، مصرف داروهای روان پزشـکی، سـابقه مشـکالت 
روان پزشـکی دوره  کودکی )بر اسـاس پرونده تحصیلی دانش آموز(، 
فــوت یـا فقـــدان یکـی از والدیـن، فـوت وابســـتگان درجـه یـک در 
گذشـته، اعتیـاد والدیـن، طـالق والدین، ناسـازگاری شـدید  6 مـاه 

والدیـن.

ابزار

مـــقیاس هــمدلی پایـــه5 : نســخه اصلـی مقیـاس همدلـی پایـه 
توسـط جولیـف و فارینگتـون )2006( تدویـن شـده اسـت و توسـط 

1. Ekerim- Akbulut
2. Prihastiwi
3. Rieffe 

4. Rutter`s behavior scale for children- teacher`s scale )RCBQ(
5. Basic Empathy Scale )BES(
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سال بیـست و یکم، شـماره 2 ـــ  پـیاپی ۱۶2 90

ـــ رفــــــتاری ـ  ویــــــــــژه نامـــــه اخــــــتالالت هـــیـجانـــــــیݡ

اسـت  شــــده  هـــنجاریابی  ایرانـی  دانش آمـوزان  روی  بـر  جعفـری 
کل  کنـار نمـره  )27(. ایـن مــــقیاس دارای 18 ســـؤال اسـت و در 
همدلـی، 2 خرده مقیـاس عاطفـی و شـناختی1 دارد. خرده مقیـاس 
عاطفـی از 8 ســؤال و خرده مقیـاس شناخـــتی از 10 سـؤال تشـکیل 
بـه  اساسـی،  همدلـی  پرسشـنامه  نمره گـذاری  نحـوه  اسـت.  شـده 
گزینـه ای در دامنـه ای از 1 )کامـاًل مخالفـم( تـا 5  صـورت لیکـرت 5 
)کامـاًل موافقـم( می باشـد. همچنیـن، سـؤال های 1، 5، 6، 7، 12، 
16، 17 و 18 بـه صـورت معکـوس نمره گذاری می شـوند. حداقل و 
کل مقیـاس )18 سـؤال( بـه ترتیـب برابـر بـا 18 و  کثـر نمـره بـرای  حدا
90  اسـت و نمره هـای باالتـر در ایـن مقیـاس نشـان دهنـده همدلی 
بیشـتر اسـت )27(. جعفـری و همـکاران در پژوهشـی روایـی سـازه 
کتشـافی  و سـاختار دو عاملـی مقیـاس را از طریـق تحلیـل عاملـی ا
و روایـی همگـرای آن را بـا خرده مقیاس هـای پرخاشـگری و ارتبـاط 
بـا همسـاالن پرسشـنامه مهـارت اجتماعـی ماتسـون بـه ترتیـب بـه 
صـورت معکـوس و مسـتقیم تأییـد و همچنیـن، پایایـی مقیـاس را 
کل مقیـاس بـه ترتیـب  کرونبـاخ و بازآزمایـی بـرای  از طریـق آلفـای 
برابـر بـا 0/84 و 0/80، بـرای خرده مقیـاس عاطفـی بـه ترتیـب برابـر 
بـا 0/78 و 0/72 و بـرای خرده مقیـاس شـناختی بـه ترتیـب برابـر بـا 

گـزارش نمودنـد )27(.  0/74 و 0/76 

مقیـاس اشـتیاق بـه مدرسـه۲: مقیـاس اشـتیاق بـه مدرسـه بـه 
بـرای ســـنجش  وانـگ3 و همـکاران )2011(  توسـط  از )28(   نقـل 
بـه مدرسـه سـاخته شـده  اشـتیاق دانش آمـوزان  مـــیزان عــالقه و 
را  مـــدرســـه  بـه  اشـتیاق  و  دارد  گویـه   23 مــــقیاس  ایــــن  اسـت. 
اندازه گیـری  شـناختی  و  هیجانـی  رفتـاری،  اشـتیاق  مؤلفـه   3 در 
می کنـد. نحـوه نمـــره گذاری مــــقیاس بـه صــــورت طیـف لــیکـــرت 
 همیشـه )5( اسـت )زاهـد، 

ً
 هرگـز )1( تـا تقریبـا

ً
5 درجـه ای از تقریبـا

در   )29( همـکاران  و  وانـگ   .)28( معینی کیـا(  و  یوسـفی  کریمـی 
پژوهشـی روایـی سـازه مقیـاس را از طریـق تحلیـل عاملـی تأییـد و 

کردند.  گـزارش  کرونبـاخ باالتـر از 0/70  پایایـی آن را از طریـق آلفـای 
زاهد و همکاران  در پژوهشـی سـاختار سـه عاملی مقیاس اشـتیاق 
تحصیلـی را تأییـد و پایایـی آن را بـرای مؤلفه هـای اشـتیاق رفتاری، 
هیجانـی و شـناختی بـه ترتیـب برابر با 0/74، 0/74، 0/70، 0/81، 

گـزارش نمودنـد )29(.   0/72، 0/78 و 0/71 

مداخله برنامه  معرفی 

که از فرآیندهای  گسـترده است  خودتنظیمی هیجانی سـاختاری 
تـا  می دهـد  امـکان  افـراد  بـه  و  شـده  تشـکیل  رفتـاری  و  شـناختی 
سـطح بهینـه ای از برانگیختگی هـای عاطفـی، انگیزشـی و شـناختی 
کند )14(. آموزش  را بـرای تنظیـم و سـازگاری هیجانـی مثبـت حفظ 
تـا  می دهـد  ارائـه  کـودک  بـه  را  فرصتـی  هیجانـی  خودتنظیمـی 
مقاومـت در مقابـل امیـال غریـزی خـود همچـون خشـم را تمریـن 
ک  گیرد. از نظر سـوننتا کـرده و شـیوه تنظیـم هیجان هـای خود را فرا 
و بارنـت4 خـــودتنظیمی هـــیجانی بـه رونـد پیچـــیده ای از شـروع، 
دسـتیابی  بـرای  هیجان هـا  گاهانـه  آ جــنبه هـــای  تعـــدیل  و  مــــهار 
آمـــوزش  اجـــرای  بـرای  اشـــاره دارد )16(.  فـرد  اهـداف  بـه  مـــــؤثر 
خودتنظیمـی هــــیجانی در ایـن پژوهــــش از شــیوه نامـــه مـــداخله 
خودتنظیمــی هیجانی آلن )2009؛ به نقل از پشاآبادی، 1396( در 
طـی 8 جلسـه 90 دقیقـه ای اسـتفاده شـد )29(. ایـن بسـته شـامل 
مـواردی همچـون معرفـی تنظیـم هیجـان، هیجان هـای طبیعـی و 
مشـکل آفریـن، درمـان مناسـب و علـل اختـالل هیجانـی، معرفـی 
کارآمـد، آمـــوزش مـهـــارت حـــل  خــــطاهای شـناختی و باورهـای نا
گاهـی،  مسـئله، بررسـی و شـناخت افـکار خـودکار، تکنیـک ذهن آ
غلـط،  شـناختی  ارزیابی هـای  شناسـایی  تفاسـیر،  اصـالح  و  تغییـر 
بازســـازی شـــناختی، تغییـر پیامـــدهای رفـــتاری، ارزیابـی مجـدد و 

کاربـرد آمـــوزش ها اسـت )29(. برنامــــه ریزی بـرای 

1. Emotional and cognitive.
2. School Engagement Scale )SES(

3. Wang 
4. Sonnentag & Barnett

جدول 1( شیوه نامه مداخله خودتنظیمی هیجانی آلن )2009؛ به نقل از پشا آبادی( )17(

محتوای آموزشجلسات

عنوان: معرفی جلسات تنظیم هیجان و اجرای پیش آزمون

جلسه یکم
دستورالعمل جلسه:

گروه و اهداف 3. معرفی دوره و ضرورت خودتنظیمی هیجان. گروه 2. بیان قواعد  1. معرفی و آشنایی با اعضای 

کنند. گروه اهداف خود را برای شرکت در جلسات یادداشت  تکلیف: اعضای 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             4 / 12

https://exceptionaleducation.ir/article-1-2326-fa.html


اثربخشی آموزش خودتنظیمــݡی هیجانی بر سطح همدلــݡی و اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان مقطع ابتدایی با مشکالت هیجانی-رفتاری 
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۱خــــــــــــــــــــــرداد و تــــیـــــــــر ۴ ۰ ۰

محتوای آموزشجلسات

گاهی هیجانی عنوان: 1. بیان هیجان های طبیعی و هیجان مشکل آفرین 2. خودآ

جلسه دوم
میان  تمایز   .3 احساس ها   به  زدن  برچسب  و  نام گذاری  و  شناسایی   .2 هیجان  معرفی  و  آموزش   .1 جلسه:  دستور 

هیجان های مختلف 4. شناسایی هیجان در حالت های فیزیکی و روان شناختی  5. عوامل موفقیت در تنظیم هیجان.

که در روابط روزمره تجربه می کنند. تکلیف: شناسایی بیشترین احساس ها و هیجان هایی 

عنوان: هیجان های بیماری زا و ضرورت درمان، عالیم اختالل هیجانی و درمان مناسب و علل اختالل هیجانی و خطاهای 
شناختی.

جلسه سوم

کنش های هــــــیجانی   کنــــش های هـــــیجانی  2. پیامــــــدهای فیزیولوژیک وا 1. پیامــــدهای شناختی وا دستور جلســه:  
کنش های هیجانی و رابطه این سه با هم. معرفی عالئم جسمانی، عالئم رفتاری و عالئم شناختی  3. پیامدهای رفتاری وا
4. معرفی درمان روان شناختی )شناختی-رفتاری(  5. ژنتیک و محیط و تأثیرپذیری افراد از این دو   6. معرفی دو خطای 

شناختی رایج   7. معرفی هیجان و اجتناب به عنوان شاخص های اختالل هیجانی.

تکلیف: نوشتن هیجان های منفی عمده و ثبت در فرم مربوطه.

عنوان: تفسیرها

جلسه چهارم
گاهی از رابطه میان هیجان ها و رفتار، هیجان و فکر     2 . شناخت و بررسی افکار خودکار، تفسیرها و رفتار  دستور جلسه: 1. آ

گستره ای از احتماالت     4. تغییر و اصالح تفاسیر. گرفتن  3. انعطاف پذیری در تفسیـر و در نظر 

کنیم( تکلیف: تکمیل فرم خودکاوری )چگونه تفسیرهایمان را عوض 

عنوان: رفتارهای ناشی از هیجان

گاهی و تجربه هیجان یا سرکوب هیجانجلسه پنجم گاهی از پیامدهای اجتناب هیجانی   2. آ دستور جلسه:  1. آ

تکلیف: تکمیل فرم خودکاوی

عنوان: 1. رویارویی از درون  2. رویارویی با هیجان

جلسه ششم
دستور جلسه: مرور جلسه قبل   1. هیجان با تمرکز بر احساس های جسمی   2. انجام مواجه و توجه دقیق به تمام موانع 

یا رفتارهای اجتماعی   3. تفسیر مجدد   4. ارزیابی مجدد

تکلیف: تکلیف فرم خودکاوی

عنوان: فرض ها و اصول و باورهای هسته ای

جلسه هفتم
دستور جلسه:   1. معرفی باورهای مربوط به طرد شدگی    2. معرفی باورهای مربوط به درماندگی    3. شناسایی باورهای 

هسته ای

تکلیف: شناسایی چند مورد از باورهای هسته ای

عنوان: تغییر باورهای هسته ای، ارزیابی نهایی و اختتام برنامه مداخله ای

جلسه هشتم
کردن باورهای جدید، خالصه و نتیجه گیری در مطالب  دستور جلسه: 1. شکستن باورهای هسته ای مشکل زا و جایگزین 

مورد بحث در جلسات و اجرای پس آزمون

تکلیف: جمع بندی و تکمیل پرسشنامه )پس آزمون(

ادامه جدول 1
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روش اجرا

در ایـن مطالعـه، قبـل از اجـرا مـوارد اخالقـی پژوهـش همچـون 
کتبـی  داوطلبانـه بـودن شــــرکـــت در پژوهـــــش، اخـــــذ رضایت نامـه 
گـرفـــت. در ادامــــه، از مـــــیان  از والدیـن و غـــیـــره مــــدنـظـــــر قـرار 
کـه شـرایط ورود بـه دوره آموزشـی را داشـتند 30 نفـر  دانش آموزانـی 
صـورت  بـه  اعضـا  سـپس  شـدند.  انتخـاب  هدفمنـد  صـورت  بـه 
گـواه جایدهـی شـدند و پـس از  گـروه آزمایشـی  و  تصادفـی بـه دو 
گـروه پیش آزمون اجرا  گـروه، برای دو  مشـخص شـدن افـراد در دو 
گـروه آزمایشـی در طـی 8 جلسـه 90 دقیقـه ای هفتـه ای  شـد. بـرای 
خودتنظیمـی  آمـوزش  و  شـد  تشـکیل  گروهـی  جلسـات  بـار  یـک 
گروه  گـروه آزمایشـی اجـرا شـد، امـا در این مـدت  هیجانـی در مـورد 
گـواه در معـرض متغیـر مسـتقل قـرار نگرفـت. در پایـان جلسـات نیـز 
گرفتنـد.  گـروه بـه وسـیله پس آزمـون مـورد اندازه گیـری قـرار  هـر دو 
توصیفـی  آمـار  روش هـای  از  داده هـا  تحلیـل  و  تجزیـه  منظـور  بـه 
همچـون میانگیـن و انحـراف معیـار و آزمـون فرضیه هـا نیـز از روش 

کوواریانـس چندمتغیـره بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS نسـخه 26 
گرفـت.  صـورت 

یافته ها 

گـروه آزمایشـی   پژوهـش حاضـر در یـک نمونـه 30 نفـری )15 نفـر 
گـواه( از دانش آمـوزان دختـر انجـام شـد. میانگیـن  گـروه  و 15 نفـر 
گـواه  گـروه  گـروه آزمایشـی  0/915 11/13±،  و انحـراف معیـار سـنی 
کل آمودنی هـا برابـر بـا 0/887 ± 11/20  0/884 ± 11/27 و بـرای 
چهـارم،  تحصـــیلی  پایـه  در  آزمـــــودنی ها  از  درصـــد   23/3 بـــود. 
مشـغول  ششـم  پایـه  در  نیـز  درصـد   36/7 و  پنجـم  درصـد   40
بـا  مرتبـط  توصیفـی  آمـــاره های  )2و3(  جـداول  بودنـد.  تحصیـل 
نتایـج  هـــمچنین  و  مـــدرسه  بـه  اشـتیاق  مــــیزان  و  همدلـی  سـطح 
آزمـون شـاپیرو- ویلـک )z( را بـه منظـور بررسـی طبیعی بـودن توزیع 
کوواریانـس  داده هـــا بـه عـــنوان یکـی از پیش فــرض های تحـــلیل 

می دهــد. نشــــان 

جدول 2( آماره های توصیفی و نتایج آزمون شاپیرو-ویلک برای سطح همدلی

کثرحداقلمرحلهگروهمتغیر ها انحراف معیارمیانگینحدا
z معناداریآماره

173122/603/540/9340/317پیش آزمونآزمایشی

ُبعد عاطفی
203326/072/910/9420/414پس آزمون

182923/273/430/9540/585پیش آزمونگواه

193024/133/330/9450/456پس آزمون

254032/733/670/9720/891پیش آزمونآزمایشی

ُبعد شناختی
294435/803/450/9640/757پس آزمون

274133/134/310/9570/636پیش آزمونگواه

304034/673/220/9410/398پس آزمون

آزمون شاپیرو-ویلک

گـروه  چنانکـه در جـدول )2( ارائـه شـده اسـت، آزمودنی هـای 
گـواه در پیش آزمـون سـطح همدلـی و ابعـاد آن دارای  آزمایشـی و 
ســـــطح مــــیانگین مـــــشابهی هـــستند ولی در پس آزمون همدلی و 
گروه آزمایشـی سـطح میانگیـن باالتری  ابعـاد مربوطـه شـرکت کنندگان 

در  شـاپیرو-ویلک  آزمـون  نتایـج  دارنـد.  گـواه  گـروه  بـا  مــــقایسه  در 
توزیـع  بـودن  طبیعـی  پیش فـرض  کـه  داد  نشـان  نیـز   )2( جـدول 
کوواریانـس در متغیـر سـطح همدلـی  انجـام تحلیـل  بـرای  داده هـا 

.)p< 0/05( برقـرار اسـت
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گروه در پیش آزمون  با توجه به جدول )3( آزمودنی های هر دو 
اشـتیاق بـه مدرسـه )و ابعـاد رفتـاری، هیجانـی و شـناختی( دارای 
متغیرهـای  پس آزمـون  در  امـا  هسـتند،  مشـابهی  میانگیـن  سـطح 
گـروه آزمایشـی سـطح میانگیـن باالتـری نسـبت  فـوق آزمودنی هـای 
نیـز در جـدول )3(  گـواه دارنـد. نتایـج آزمـون شـاپیرو-ویلک  گـروه  بـه 
بـرای  توزیـع داده هـا  بـودن  برقـراری پیش فـرض طبیعـی  از  کـی  حا
.)p< 0/05( کوواریانـس در متغیـر اشـتیاق به مدرسـه بود انجـام تحلیـل 
کـه آیا آمـوزش خودتنظیمـی هیجانی بر  جهـت پاسـخ بـه فرضیـه 
سـطح همدلـی در دانش آمـوزان مقطـع ابتدایـی دارای مشـکالت 
کـوواریانــــس  تحلیـل  آزمـون  از  اســـــت،  مــــؤثر  هــیــجانی-رفـــتاری 
چـندمـــتغیری بـا رعایـت مفروضه هـای ایـن آزمـون اسـتفاده شـد. 
کـه توزیـع  نتایـج آزمـون شـاپیرو. ویلـک در جـدول )2( نشـان داد 
گروهـا بـا توزیع طبیعـی تفاوت معناداری نـدارد، بنابراین  نمره هـای 
فـرض طبیعـی بـودن بـرای همدلی و ابعـاد آن برقرار بود. در ادامه، 
بـا آزمـــون لـون و هـــمگنی  پیـــش فرض های هـــمگنی واریانس هـا 
کـس بررسـی شـدند.  ماتریـس واریانس-کوواریانـس بـا آزمـون M با

بـا توجــــه بـه نتایـج ایـــــن دو آزمـــــون، پیـــش فـــرض هـــمگـــــنی 
ُبعـــــد عــــاطـــــــفی )f=1/93 ،sig=0/175( و  بـرای  واریانـــس هـــــا 
ُبعـــــد شـــــناختی )f=0/934 ، sig=0/342( و هـــــمگنی مــــاتریس 
واریانس-کوواریانـس بـرای سـطح هـــــمدلی عاطفـی و شــــناخـــتی 
برقـــــرار بود )M =1/47  ،F=0/454 ،sig=0/715(. هـــمــچنین، 
پیش فرض هـای همگنـی شـیب خـط رگرسـیونی و رابطه خطی بین 
کـه نتایـج  گرفـت  متغیـر همپـراش و متغیـر وابسـته مـورد بررسـی قـرار 
کـی از برقـراری ایـن پیش فرض هـا  آن در سـطر اول جـدول )4( حا
بـرای ابعـاد همدلـی بـود. نتایـج آزمـون چند متغیری المبـدای ویلکز 
کـه حداقـل از نظـر  گـروه در ســطــــح هــــمدلی نشــان داد  بـرای دو 
گـواه تفـاوت  گـروه آزمایشـی و  یکـی از ابعـاد سـطح همدلـی در دو 
اتـای  و ضــــریب   )F=11/09  ،P> 0/001( دارد  مــــعناداری وجـود 
کـه 47 درصـد از تفـاوت مشـاهده شـده  کـی از ایـن بـود  آزمـون حا
تأثیـر آمـوزش خودتنظیمـی  بـه  در میانگیـن سـطح همدلـی مربـوط 
کوواریانـس  هــیجانی اسـت. در جـدول صفحـه بعـد نتایـج اصلـی 

چند متغیـره ارائـه شـده اسـت:

جدول 3( آماره های توصیفی و نتایج آزمون شاپیرو-ویلک برای اشتیاق به مدرسه

کثرحداقلمرحلهگروهمتغیر ها انحراف معیارمیانگینحدا
z معناداریآماره

152619/473/140/9460/464پیش آزمونآزمایشی

ُبعد رفتاری
182823/273/220/9520/561پس آزمون

162620/072/840/9340/313پیش آزمونگواه

172721/872/450/9650/782پس آزمون

203226/533/500/9620/722پیش آزمونآزمایشی

ُبعد هیجانی
263529/872/820/9420/409پس آزمون

243127/602/350/9190/185پیش آزمونگواه

263328/932/280/9250/228پس آزمون

182622/132/360/9700/861پیش آزمونآزمایشی

ُبعد شناختی
223125/732/520/9550/606پس آزمون

172421/072/250/9160/168پیش آزمونگواه

192822/932/840/9550/606پس آزمون

آزمون شاپیرو-ویلک
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کـه آمـوزش خودتنظیمـی  نتایـج جـدول )4-6( نشـان می دهـد 
گروه هـا در ابعـاد همدلـی  هیجانـی منجـر بـه تفـاوت معنـا دار بیـن 
هــمـدلــی  و   ،)F=11/19 , ղ 2=0/301( عاطـفــی  هــــمدلی  شـامـــل 
شـــناختی )F=5/72 , ղ 2=0/180( شـده اسـت. میـزان تأثیـر بـرای 
هـــمدلی عاطـفـــی 30 درصـد و بـرای همدلـی شـناختی 18 درصـد 

بود. 
آمـوزش خودتنظیمـی هیجانـی  بـه فرضیـه دوم؛  پاسـخ  جهـت 
دارای  ابتدایـی  مقطـع  دانش آمـوزان  در  مدرسـه  بـه  اشـتیاق  بـر 
مــشکـــالت هــیـجانـی-رفــتــاری مــــؤثـــر اسـت، از آزمـــون تـحـــلیل 
تحلیـل  انجـام  از  قبـل  شــد.  اســـتفاده  چــندمـــتغیری  کـــوواریانس 
کوواریانـس، مــفروضه هــای ایـن آزمـون آمـاری بـه شـرح زیـر مـورد 
گــرفتند. نتایـج آزمـون شـاپیرو-ویلک در جـدول )3(  بررسـی قـرار 
تفـاوت  توزیـع طبیعـی  بـا  گــروه ها  نمــــره های  توزیـع  کـه  نشـان داد 
اشـتیاق  بـرای  بـودن  طبیعـی  فـرض  بنـابرایـــن  نـدارد،  مــعناداری 
سـپس،  بـود.  برقـرار  شـناختی(  و  هــیجانی  )رفــتاری،  مـــدرسه  بـه 
لـون  آزمـون  از  واریانس هـا  همگنـی  پیش فرض هـای  بررسـی  بـرای 

کـس  با  M آزمــون  از  واریانس-کوواریانـس  مـاتریــس  هـمگــنی  و 
اسـتفاده شـــد. نتایـج آزمــون لویـن بـرای هـر 3 مـــؤلفه اشـــتیاق بـه 
 ،)sig=0/648( هیجانـی   ،)sig=0/480( رفتـاری  یعنـی  مدرسـه 
و شـناختی )sig=0/165( معنـا دار نبودنـد و بدیـن ترتیـب فـرض 
هـم  کـس  با  M آزمـون  نتایـج  شـد.  پذیرفتـه  واریانس هـا  همسـانی 
نشـان دهنـده وجـود پیش فـرض همگنـی شـیب خـط رگرسـیون بـود 
)M =6/41 ،F=0/944 ،sig=0/462(. همچنین، پیش فرض های 
همگنـی شـیب خـط رگرسـیونی و رابطـه خطـی بیـن متغیـر همپـراش 
کـه نتایـج آن در ســـطــر  گرفتنـد  و متغیـر وابسـته مـورد بررسـی قـرار 
کـی از برقـراری ایـن پیش فرض هـا بـرای ابعـاد  اول جــدول )5( حا
اشـتیاق بـه مدرسـه بـود. سـطح معنـا داری آزمـون المبـدای ویلکـز، 
بـه  ابعـاد اشـتیاق  از  از نظـر یکـی  کـه حداقـل  از ایـن اسـت  کـی  حا
وجـود  معنـاداری  تفـاوت  گـواه  و  آزمایشـی  گـروه  دو  در  مدرسـه 
دارد )F=12/11 ،P> 0/001( و ضـــریــــب اتا هـــم نشــانگـــر آن بـــود 
بـه  تفـاوت مشـاهده شـده در میانگیـن اشـتیاق  از  کـــه 61 درصـد 

اسـت.  آمـوزش خودتنظیمـی هیجانـی  تأثیـر  بـه  مربـوط  مدرسـه 

گروهی میانگین ابعاد سطح همدلی کواریانس اثرات بین  جدول 4( نتایج تحلیل   

مجموع منبع تغییراتمؤلفه ها
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
سطح Fمجذورات

ضریب اتامعناداری

0/08610/0860/0210/8860/001گروه* پیش آزمون

174/211174/2145/280/00010/635پیش آزمونُبعد عاطفی
43/05143/0511/190/0030/301گروه
100/02263/85خطا

7/4917/493/500/0740/127گروه* پیش آزمون

246/711246/7198/800/00010/792پیش آزمونُبعد شناختی
14/29114/295/720/0240/180گروه
64/92262/50خطا

گروهی میانگین ابعاد اشتیاق به مدرسه کواریانس اثرات بین  جدول 5( نتایج تحلیل   

مجموع منبع تغییراتمؤلفه ها
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
سطح Fمجذورات

ضریب اتامعناداری

4/0114/012/210/1510/091گروه* پیش آزمون

127/051127/0568/410/00010/732پیش آزمونُبعد رفتاری
30/56130/5616/460/00010/397گروه
46/43251/86خطا
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نتایــــج جـدول )5( نشـــــــان می دهــــــد آمـــوزش خــودتنظیــــمی 
ابعـاد اشـتیاق  گروه هـا در  بیـن  تفـاوت معنـا دار  بـه  هیجانـی منجـر 
 ،)F=16/46, ղ 2=0/397( رفتـاری  اشـتیاق  شـامل  مدرسـه  بـه 
شـناختی  اشـتیاق  و   )F=9/87 , ղ 2=0/283( هیجانـی  اشـتیاق 
اشـتیاق  بـرای  تأثیـر  میـزان  اسـت.  شـده   )F=6/12 , ղ 2 =0/197(
رفتاری 40 درصد، اشـتیاق هیجانی 28 درصد و اشـتیاق شـناختی 

20 درصـد بـود.

نتیجه گیری و  بحث 

خودتنظیمـی  آمـوزش  کـه  داد  نشـان  پژوهـش  اول  یافتـه 
گـروه  هیجانـی موجـب افزایـش میانگیـن نمره هـای آزمودنی هـای 
آزمایشـی در همدلـی و ابعـاد آن شـامل همدلـی عاطفـی و همدلـی 
گـواه شـده اسـت. ایـن یافتـه پژوهـش  گـروه  بـه  شـناختی نسـبت 
کامـودکا   و  ریـف   ،)18( همـکاران  کبولـوت  کریم-آ ا یافته هـای  بـا 
 ،)23( همـکاران  و  افتخـاری   ،)22( همـکاران  و  خـوش رو   ،)21(
امیـری و جمالـی)30(، و تولـی و همـکاران )31( همسـو اسـت. در 
کبولوت و همکاران  کریم-آ این راسـتا، می توان به نتایج پژوهش ا
گفـت رابطه معنـا داری بین دانـش هیجانی و  کـرد. می تـوان  اشـاره 
کـودکان وجـود دارد )18(. خـوش رو و همکاران  سـطح همدلـی در 
اختـالل  بـا  کـودکان  روی  بـر  را  تنظیـم هیجانـی  آمـوزش  اثربخشـی 
نارسـاخوانی بررسـی نمودنـد، نتایـج ایـن مطالعـه علی رغـم تفـاوت 
کـه آموزش هـای مرتبط  نظـری پروتکل هـای مداخلـه ای نشـان داد 
بـا تنظیـم هیجـان نیـز تأثیـر معنـا داری بـر بهبـود پذیـرش اجتماعـی و 
همدلـی دانش آمـوزان بـا اختـالل نارسـاخوانی دارد )22(. عـالوه 
ارتبـاط  از  کـی  حا نیـز  مطالعـات  از  برخـی  فـوق،  پژوهش هـای  بـر 

معنا دار همدلی و اشـتیاق به مدرسـه با سـازه های هیجانی اسـت. 
کـودکان بـا اختـالل طیـف  پژوهـش افتخـاری و همـکاران  بـر روی 
نشـان  پژوهشـگران  ایـن  بـود،  مشـابهی  یافتـه  از  کـی  حا اوتیسـم 
مهارت هـای  بهبـود  در  هیجانـی  مهارت هـای  آمـوزش  کـه  دادنـد 
اوتیسـم  طیـف  اختـالل  بـا  کـودکان  عاطفـی  و  شـناختی  همدلـی 
خاطـر  کامـودکا  و  ریـف  دیگـری،  مطالعـه  در   .)23( اسـت  مؤثـر  
گاهـی هیجانـی رابطـه معنـا داری بـا همدلـی در  کـه آ کردنـد  نشـان 

بـه پیش بینـی همدلـی می باشـد )21(.  قـادر  نوجوانـان دارد و 
که دانش آمـوز دارای  در تبییـن ایـن یافتـه می تـوان مطـرح نمـود 
نسـبت  کالس،  در  را  خـود  وقتـی  هیجانی-رفتـاری  مشـکالت 
و  روان شـناختی شـده  آشـفتگی  ناتوان تـر می بینـد، دچـار  بقیـه  بـه 
تأثیـر  منفـی  کارکـرد اجتماعـی فـرد  بـه نوبه خـود در  همیـن مسـئله 
آمـوزش  تأثیرهاسـت.  همیـن  از  یکـی  پاییـن  همدلـی  می گـذارد. 
بـه  نسـبت  کـه  می کنـد  کمـک  فـرد  بـه  هیجانـی  خودتنظیمـی 
کـه مانـع  هیجان هـای خـود، بـه ویـژه هیجان هـای آزار دهنـده ای 
گاهـی بیشـتری  از برقـراری ارتبـاط اجتماعـی می شـود، شـناخت و آ
کنـد و در نتیجـه مهـار بهتـری بـر هیجان هـای خـود داشـته  کسـب 
باشـد و قـدرت تحمـل هیجان هـای منفی در او رشـد پیـدا می کند. 
گیـرد  کمتـر تحت تأثیـر  منفـی هیجان هـای خـود قـرار  کـه فـرد  زمانـی 
بـا راهبردهـای  کـه هیجان هـای مثبـت و منفـی خـود را  و بیامـوزد 
بـه همـراه  نیـز  مثبتـی  پیامدهـای  نتیجـه  در  نمایـد،  تعدیـل  مثبـت 
دیگـران  بـا  سـازنده  تعامـل  و  ارتبـاط  بـه  منجـر  و  داشـت  خواهـد 
می شـود. ارتبـاط سـازنده نیـز بـا خـود بازخوردهـای مثبتی بـه همراه 
همچنیـن   .)30( می شـود  فـرد  همدلـی  افزایـش  باعـث  و  دارد 
کـه فـرد را نسـبت بـه  آمـوزش خودتنظیمـی هیجانـی عـالوه بـر ایـن 
گاه تـر و حسـاس تر می کنـد، بـه او می آمـوزد بـه  هیجان هـای خودآ

مجموع منبع تغییراتمؤلفه ها
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
سطح Fمجذورات

ضریب اتامعناداری

0/54410/5440/2970/5910/013گروه* پیش آزمون

137/211137/2176/960/00010/755پیش آزمونُبعد هیجانی
17/61117/619/870/0040/283گروه
44/57251/78خطا

4/3614/361/360/2560/058گروه* پیش آزمون

98/98198/9828/890/00010/536پیش آزمونُبعد شناختی
20/96120/966/120/0210/197گروه
85/66253/43خطا

ادامه جدول 5
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ـــ رفــــــتاری ـ  ویــــــــــژه نامـــــه اخــــــتالالت هـــیـجانـــــــیݡ

بهتـری داشـته  نیـز شـناخت  هــیجــان های دیگـران  بـه  نسـبت  کـه 
کننـد )31(. باشـد، و بتواننـد دیگـران را نیـز بـه خوبـی درک 

گـفــــت  بـر اســـاس نظـــریه آمـــوزش خودتنظیمـی آلـن1 می تـوان 
بـا  کـه خــودتنظیمی هیجانـی مهارتـی آموختنـی اسـت و مــــی توان 
آمـــوزش به دیگران انتقــال داد. دانش آمـــوزان دارای مــــشکالت 
هیجانی-رفتـاری نیـز بـا شــناســـایی و تمایـز هیجان هـای مثبـت و 
گاهـی  منفـی در خـود و دیگـران و یادگیـری روش هایـی ماننـد خودآ
پیامدهـای  از  گاهـی  آ و  هیجانـی  تفسـیرهای  اصـالح  هیجانـی، 
کنـش هـای هیجانـی می تواننـد مهـارت الزم  شـناختی و رفتـاری وا
خودتنظیمـی  فرآیندهـای  افزایـش  آن  طبـع  بـه  و  مدیریـت  جهـت 
اجتنـاب  پیامــدهای  از  گـاهــــی  آ  .)32( آورنـد  دســـت  بـه  خـــــود 
باورهـای  و  فـــرض هـــا  تغـــییر  و  هــــیجان  بـا  رویارویـی  هــــیجانی، 
هسـته های مرتبـط بـا هیجـان، تأثیـر  بـه  سـزایی در افزایـش توانمندی 
گذاشـت  کاهـش آسـیب پذیری دانش آمـوزان خواهـد  هیجانـی و 
فـردی و دریافـت  بیـن  روابـط  ایـن مهارت هـا در  بـه  کارگیـری  بـا  و 
بـه روز  تقویـت شــــده و روز  از جانـب دیگـران،  مـــــثبت  بازخــــورد 
مهارت هـای  افزایـش   .)17( کـرد  خواهــــند  بیشـتری  پیشـرفت 
همکالسـی ها  و  معلم هـا  جانـب  از  مثبـت  بازخـورد  و  فـردی  بیـن 
مـــــی تواند در بهـــــبود هــــــمدلی دانش آمـوزان دارای مــــشــکــالت 

باشـد.  مــــؤثر   هیجانی-رفتـاری 
کـه آمـوزش خودتنظیمـی هیجانی  یافتـه دوم پژوهـش نشـان داد 
گروه آزمایشـی  منجـر بـه افزایـش میانگیـن نمره های شـرکت کنندگان 
در اشـتیاق بـه مدرسـه و ابعـاد آن شـامل اشـتیاق رفتـاری، هیجانی 
بـا  پژوهـش  یافتـه  اسـت.  شـده  گـواه  گـروه  بـه  نسـبت  شـناختی  و 
و   ،)33( همـکاران  و  عجـم   ،)14( همـکاران  و  پورتیـال  یافته هـای 
عباسـی و همـکاران )34( همسـو اسـت. در ایـن راسـتا، پورتیـال و 
که خودتنظیمی پایین و تعارض در تعامل  همـکاران  مطـرح نمودنـد 
تحصیلـی  شایسـتگی  و  مدرسـه  بـه  اشـتیاق  کاهـش  معلم-کـودک 
بـا پژوهـش حاضـر،   دانش آمـوز را پیش بینـی می کنـد )14(. همسـو 
 

ً
برخـی از مطالعـات بـا روش پژوهش همبسـتگی نیز یافته های نسـبتا

همـکاران   و  عجـم  کـه،  بـه  طـوری   نموده انـد.  گـزارش  را  مشـابهی 
کـه سـطح بـاالی خودتنظیمـی بـا سـطح باالی اشـیاق  اشـاره داشـتند 
پژوهشـی  در  همـکاران  و  عباسـی   .)33( اسـت  مرتبـط  تحصیلـی 
خودتنظیمـی  کـه  دادنـد  نشـان  دانشـجویی  نمونه هـای  روی  بـر 

انگیزشـی تأثیـر معنـا داری بـر اشـتیاق رفتـاری دارد )34(.
خودتنظیمـی،  کـه  نمـود  مطـرح  می تـوان  یافتـه  ایـن  تبییـن  در 
گـیـــران،  کـه طـی آن فـرا فـــرآیند فـــعال و سازمــان یافــــته ای اسـت 

کـرده و سـعی می کننـد تـا شـناخت،  اهدافـی را بـرای خـود انتخـاب 
فــــرد  کـــنند.  مــــهار  و  تنظیـم  را  رفــــتار خــــود  و  انگیـزش  هـیــجان، 
کـه بـا اسـتفاده از راهبردهـای هیجانـی  خودتنظیم گـر، فـردی اسـت 
و فراهیجانی و احسـاس خودکارآمدی سـعی در رسـیدن به هدف 
بـه بهتریـن شـیوه، هماهنـگ با اسـتعداد و توانایی های خود دارد. 
هیجانـی،  مختلـف  حیطه هـای  در  باالیـی  اشـتیاق  فـردی  چنیـن 
شـناختی و رفتـاری از خـود نشـان می دهـد )35(. خودتنظیمـی، 
کارکـرد مؤثـر در زمینه های مهار تکانـه، مدیریت زمان  نقطـه مرکـزی 
کـه بـا بافـت آموزشـی ارتبـاط دارد و  و مقابلـه بـا فشـار روانـی اسـت 
همچنیـن بـا جهت گیـری هـدف، فرآیندهـای عاطفـی و شـناختی، 
بـرای  محرکـی  عوامـل  ایـن  دارد.  رابطـه  هیجـان  و  خودکارآمـدی 
بـه مدرسـه اسـت.  رفتـاری  و  اشـتیاق عاطفـی، شـناختی  افزایـش 
کـه اشـتیاق رفتـاری و هیجانـی  کرده انـد  گاسـپر  مطـرح  هیرشـفیلد و 
بـاال بـه مدرسـه بـا سـطح پایینـی از مشـکالت هیجانی-رفتـاری در 

کـودکان مرتبـط اسـت )13(.
مهارت هایـی  و  تکنیک هـا  بـا  هیجانـی  خودتنظیمـی  آمـوزش 
گاهـی، ارتبـاط بین فـردی و ارائـه راه حل هـای جدید  چـون خودآ
کنـار آمـدن بهتر با شـرایط  و تعدیـل آثـار ناراحت کننـده بـه فـرد در 
کـمــــک می کــند. اسـتفاده  خــــاص و هـــیجان های مرتبـط بـا آن 
دارای  دانش آمــــــوزان  بـه  هــــیجانی  خــودتنظیمی  مــــهارت  از 
کــمک می کــــند تـا هـــیجان های  مـــشکــالت هــیجانی-رفـــتاری 
خـــود را دقیـق تشـــخیص دهنـد و سـپس هـر هیجانـی را بـدون 
کـه هـدف از آن تعدیـل  کننـد  ناتـوان شـدن در برابـر آن بررسـی 
می باشـــــد  مــــخرب  و  کنـشــــی  وا رفــــتار  بـدون  احســـاس هــــای 
گاه شــدن از هیجـان، شناسـایی و نام گـذاری  )36(. توانایـی آ
روبـه رو  و  لـزوم  زمـــان  در  مـــنفی  هـــیجان  پذیـرش  هـــیجان ها، 
بـا آن بـه جـای اجـــتناب، از مـــهارت های خودتنظیمـی  شـــــدن 
بـه بهبـود فرآیندهـای هیجانـی و عاطفـی  کـه  هیجانـی می باشـد 
بـا  آمـوزش خودتنظیمـی هیجانـی  از  اسـتفـــاده  کـمــــک می کـنــد. 
بازسـازی  و  کارآمـد  نا باورهـای  تکــــنیک هایی چــون شــــناسایی 
بـه  مــتفاوتی  دیـدگاه  بـا  می کــــند  کمـک  دانش آمــــوزان  بـه  آنهـا 
کنـش هیجانـی خـود را  ارزیابـی شـرایط خـود بپردازنـد، شـدت وا
کفایت  تغییـر دهنـد و در مـورد مهـار هیجان هـای خـود احسـاس 
کننـد )37(. خــودتنظیـمـــی  تجــــربه  کمــــتری  ناراحــــتی  و  کــــنند 
بـه  ارزشمــــندی در فرآینـد هـیـــجانی دارد، و منجـر  پیامــــدهای 
سـازگاری و موفقیـت در مدرسـه و در نهایـت اشـتیاق بـه مدرسـه 

می شـود.  بیشـتر 

1. Allen theory of self-regulatory education
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خودتنظیمـی  آمـوزش  کـه  داد  نشـان  پژوهـش  ایـن  یافته هـای 
گـروه  آزمودنی هـای  افزایـش میانگیـن نمره هـای  هیجانـی موجـب 
آزمایشـی در همدلـی و ابعـاد آن شـامل همدلـی عاطفـی و همدلـی 
شـامل  آن  ابعـاد  و  مدرسـه  بـه  اشـتیاق  در  همچنیـن  و  شـناختی، 
کنتـرل شـده  گـروه  اشـتیاق رفتـاری، هیجانـی و شـناختی نسـبت بـه 
خودتنظیمـی  آمـوزش  کـه  کـرد  مطـرح  می تـوان  رو  ایـن  از  اسـت. 
بـه  اشـتیاق  و   بـر همدلـی )همدلـی عاطفـی و شـناختی(  هیجانـی 
مدرسـه )اشـتیاق رفتـاری، هیجانـی و شـناختی( در دانش آمـوزان 

اسـت. مؤثـر  هیجانی.رفتـاری  مشـکالت  دارای  ابتدایـی  مقطـع 
اسـتفاده از روش نمونه گیـری هدفمنـد، تمرکـز بـر دانش آمـوزان 
مـــقطــع ابـتــــدایی، عــدم اجــــرای مـــرحله پیگـــیری و جـمـــــع آوری 
اطالعـات مـورد نیـاز از طریق پرسشـنامه های خودگزارشـی از جمله 
محدودیت هـای پژوهـش حاضر بود. بنابراین، پیشـنهاد می شـود در 
مطالعـات آتـی از طرح هـای پیگیـری چنـد ماهه برای بررسـی تداوم 
پژوهش هـای  تکـرار  هیجانـی،  خودتنظیمـی  مداخلـه  اثربخشـی 
ابزارهـای  از  نیـز  و  متوسـطه  مقاطـع  دانش آمـوزان  روی  بـر  مشـابه 
پژوهـش  داده هـای  جمـع آوری  بـرای  مصاحبـه  همچـون  دیگـری 
اسـتفاده شـود. یافته هـای پژوهـش می توانـد اطالعـات مفیـدی 
تـا  آورد  فراهـم  مـدارس  روان درمانگـران در  و  بـرای مشـاوران  را 
مــــشکـــالت  دارای  در دانش آمـــوزان  پرخــطـــر  رفـــتارهای  بـروز  از 
کـرده و سـطـــح همدلـی و اشـتیاق بـه  هیجانی-رفتـاری جــلوگــیری 

مــــدرسه در ایـن دانش آمـوزان را افزایـش دهنـد. 

تشکر و قدردانی

کردند،  کـه صمیمانـه در ایـن پژوهش همـکاری  کسـانی  از تمـام 
تشـکر می کنم.
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