
محور مبتنی بر فلسفه اثربخشی مداخله والد
ن هیجانی گاتمن بر تنظیم شناختی هیجافرا

 شدهکودکان با مشکالت رفتاری برونی
 

  ،2احمد عابدی دکتر ،1فرسارا نجاتی

 3امیر قمرانی دکتر
 

  30/7/1399تجديدنظر:                      24/3/1399تاريخ دريافت.: 
 14/11/1399پذيرش نهايی: 

 چکیده
محور  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله والد هدف:

هیجانی گاتمن بر تنظیم شناختی هیجان کودکان  مبتنی بر فلسفه فرا

به لحاظ  پژوهشاین  روش: شده انجام شد.با مشکالت رفتاری برونی
آزمون هدف، کاربردی است و شیوه انجام آن نیمه تجربی با طرح پیش

کودکان  تمامجامعه پژوهش شامل ا گروه کنترل بود. آزمون بو پس
شده شهر اصفهان بود. نمونه  سال با مشکالت رفتاری برونی 7-10

با مشکالت رفتاری  آموزدانش 30در این پژوهش شامل شده استفاده 
ای ای خوشهگیری چندمرحلهشده بود که به صورت روش نمونهبرونی

ان به دو گروه )آزمایش و تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگ
جلسه در  6کنترل( تقسیم شدند. والدین کودکان گروه آزمایش 

پرسشنامه مشکالت های این پژوهش شامل مداخله شرکت کردند. ابزار

 ها:يافته و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان بود.رفتاری آخنباخ 
 آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش با یکدیگر تفاوتمیانگین پس

ثیر مثبت مداخله نشان از تأکه این امر  (>05/0pداری داشت )امعن
های تمرکز مجدد بر ثیر در متغیرمیزان این تأ باشد. محور می والد

پذیری درصد، دیدگاه 69درصد، ارزیابی مجدد مثبت  56ریزی برنامه
درصد، نشخوارگری  54درصد، پذیرش  18درصد، مالمت خویش  69
درصد و  31سازی درصد، فاجعه 56جدد مثبت درصد، تمرکز م 54

این مطالعه نقش و  گیری:نتیجه درصد بود. 25مالمت دیگران 

یجانی والدین را روشن ساخت و نشان داد که هاهمیت دیدگاه فرا
هیجانی باعث بهبود تنظیم مداخله والدمحور مبتنی بر فلسفه فرا

 شود.می شدهمشکالت رفتاری برونیشناختی هیجان کودکان با 
آموزشی عنوان بخشی از برنامه این بسته آموزشی به استفاده از

محسوب  کاربردی این پژوهش های، از پیشنهادافزایی والدینمهارت
 .شودمی

 

هیجانی، محور، فلسفه فرامداخله والد های کلیدی:واژه

 شده تنظیم شناختی هیجان، مشکالت رفتاری برونی
_________________________________________ 
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Abstract 
Objective: The present study aimed to investigate 
the effectiveness of parent_ centered intervention 
based on Gottman’s meta- emotional philosophy on 
cognitive emotion regulation in children with 
externalizing behavioral problems. Method: This 
research is applicable in terms of purpose and its 
method was quasi-experimental with pretest and 
posttest design with control group. The study 
population included all 7-10 years old children with 
externalizing behavioral problems in Isfahan. The 
sample included 30 students with externalizing 
behavioral problems who were selected through 
multiple random cluster sampling and divided into 
experimental and control groups. The experimental 
group participated in a 6- session intervention. 
Achenbach Child Behavior Check List and 
Cognitive Emotion Regulation Scale were used for 
data collection. Results: The mean of posttest 
showed a significant difference between the 
experimental and control groups (P<0/05), 
indicating the positive effect of parent-centered 
intervention. The rate of this effect on the variables 
of re-focusing on planning was 56%, positive 
reassessment 69%, acceptability 69%, self-blame 
18%, acceptance 54%, ruminant 54%, positive re-
focus 56%, catastrophe 31%, and blame of others 
25%. Conclusion: This study clarified the role and 
importance of parental meta-emotional viewpoint. 
It was also revealed that parent_centered 
intervention based on meta-emotional philosophy 
improves the cognitive emotion regulation of 
children with externalizing behavioral problems. 
The use of this educational package as part of the 
parent skills training program is one of the practical 
suggestions the present of research. 
 

 

Key words: Parent_centered intervention, 

Meta-emotional philosophy, Cognitive emotion 

regulation, Externalizing behavioral problems. 
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 مقدمه

های مربوط به بندییکی از مشهورترین تقسیم

بندی آخنباخ و کودکان، تقسیم های رفتاریاختالل

( است که بر پایه بیش از سی سال 2001سکورال )ر

و  1شدهها را به دو دسته کلی درونیپژوهش، اختالل

شده های درونیکند. اختاللتقسیم می 2شدهبرونی

فردی و شامل مشکالتی همچون بیشتر درون

های اجتماعی، بازداری، اضطراب گیری از تعاملکناره

شده سازییمشکالت رفتاری برونو افسردگی است. 

شده قرار دارند سازیدر مقابل مشکالت رفتاری درونی

و به ( 1397بزرگی، )گلپایگانی، بیات، مجدیان و آقا

کنشی، پرخاشگری، تضادورزی، نقض صورت فزون

شود )آخنباخ و قواعد و قوانین اجتماعی ظاهر می

آموزان شده دانش(. رفتارهای برونی2001رسکورال، 

ی رفتار عمدی و تحت کنترل که عنوان الگوهابه

گری برای پایدار بوده و گرایش به ایذایی و اغتشاش

د )زی، جونگ و کومن، شودیگران دارد، تعریف می

طور آموزان با مشکالت رفتاری به(. دانش2017

سطوح باالتری از دادن اداری، مستعد نشانمعن

سازی مثل پرخاشگری، مشاجره با رفتارهای برونی

آموزان اغلب و ناکامی هستند. این دانشدیگران 

های ور ویژه در فعالیته بهفرصت کمتری دارند ک

کالسی شرکت کنند، رفتار کالسی مناسبی داشته 

باشند و شکلی از دوستی با همتایان را نشان دهند 

(. بنابراین، 2016)ویدن، ویلز، کوتوتیز وکامپس، 

تحصیلی  رفتاری، پیشرفت هایلآموزان با اختالدانش

کنند و مشکالتی پایین و رفتار ناسازگارانه را تجربه می

ها در در ایجاد و نگهداری روابط بین فردی دارند. آن

خورند و اعمال تنبیهی مثل کالس بیشتر شکست می

ها کنند. آنمحرومیت و اخراج را بیشتر تجربه می

های دانش آموزان با ناتوانی بیشتر نسبت به دیگر گروه

؛ 2017شوند )کوک، رائو و کالینز، درسه حذف میاز م

سایر  پژوهشگران(. 2012مازوتیم، وود، تست و فاولر، 

ی را مواردی پیامدهای منفی ناشی از مشکالت رفتار

بودن بین سوء استفاده کردن، گرمانند نقش میانجی

( 2018غفلت و سازگاری در مدرسه )اه و سانگ، 

اشتغال، سوء  شکست تحصیلی، بزهکاری، مشکالت

های کیفری بزرگسالی استفاده جنسی و فعالیت

(، بیکاری، 2017)المبروس، کالور، آنگوولو و هومر، 

زندانی شدن، مسئله سالمت روانی و حمایت اجتماعی 

 -پایین در مراحل بعدی زندگی )ساترلند، لوئیس

اند. ( ذکر کرده2008ن، پالمر، استیچر و مورگا

های دهد که نشانهمی های پژوهشی نشانیافته

پایداری قابل توجهی طی زمان دارد و در  ،شدهبرونی

کودکان کند.های مختلف بروز میطول تحول به شکل

شده طیف وسیعی از مشکالت رفتاری برونی با

خشم و اضطراب( را  مانندمشکالت مربوط به هیجان )

ظیم هیجان و مهار اشکال در تنکنند و تجربه می

 .دشوفی، در آنان مشاهده میمن هایهیجان

های اجتماعی و هیجانی بخشی از زندگی چالش

کودکانی که  روزمره برای هر فردی است، اما برای

تواند شده دارند، این مسئله میمشکالت رفتاری برونی

 تر باشد.برانگیزتر و ناامیدکنندهچالش

های این کودکان توانایی محدودی در تفسیر حالت

نتیجه آگاهی و درک محدودی ، درارند ود خود درونی

( 2018)پرسن و جندری،  خود هیجانی هایهتجرباز 

و مشکالتی در پردازش اطالعات اجتماعی و تنظیم 

 هیجانتنظیم  (.2013هیجانی دارند )دونپرت و لن، 

های قوی فردی، کنندهیلیکی از تعدعنوان به

به کننده سالمت روان است. تنظیم هیجان  بینیپیش

شود که به منظور کاهش، هایی اطالق میراهبرد

 هیجانی استفاده هایربهافزایش یا نگهداری تج

تنظیم شناختی هیجان به  (.2015)گروس،  شودمی

های عنوان راهبردی شناختی برای پاسخ به رویداد

نش و مدیریت اطالعات برانگیزاننده هیجانی تپر

تی تعریف شده است که بخشی از مقابله شناخ

ور، نجاتی، دهرویه، مرادعلیان و شود )علیمحسوب می

 (. 1399بداقی، 

(، 2001) به باور گارنفسکی، کرایج و اسپینوون

هایی در شراهبردهای تنظیم شناختی هیجان کن
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آور و یا آمدن فرد با شرایط تنشهای کناررابطه با راه

اتفاقات ناگوار هستند )گارنفسکی، کرایج و اسپینوون، 

های تنظیم شناختی افرادی که از راهبرد (.2001

انگاری و فکری، فاجعههیجان منفی مانند نشخوار

کنند، در برابر مشکالت مالمت خویش استفاده می

پذیر هستند )دهقانی و حکمتیان فرد، هیجانی آسیب

آلدائو، جزایری، گلدین و گروس در بسط (. 1398

یجانی اظهار های مربوط به راهبردهای تنظیم هنظریه

ها و تنظیم داشتند که اختالل و آشفتگی در هیجان

در زندگی روزمره،  هاآن به دلیل اهمیت ذاتی آن

شناختی معناداری خواهند داشت پیامدهای آسیب

 تازگیبه(. 2014آلدائو، جزایری، گلدین و گروس، )

ای درباره گسترده هایهبرخی پژوهشگران، مطالع

هیجانی، مهار هیجانی و  گریارتباط بین ابراز

عاد مختلف سالمت گرایی در ابراز هیجان با ابدوسو

 (.1998اند )کینگ، انجام داده

یکی از عناصری که در خانواده ممکن است 

با اختالل رفتاری برونیشده را   مشکالت کودک

در اعضای خانواده  3ه فراهیجانئلتشدید نماید، مس

نقش تفکرات و  کید آن برهیجان و تأاست. سازه فرا

یند ا، در فرهااحساسات والدین درباره هیجان

قرار گرفته  پژوهشگرانپروری مورد استقبال فرزند

است که در  هاییاست. منظور از فراهیجان، هیجان

دیگر)برای مثال احساس گناه در  هایپاسخ به هیجان

(. 2016دهند )هارادواال، مورد خشم( رخ می

هیجانی شخص نسبت به های فراهیجان به واکنش

تواند هیجان میشود. فراخودش گفته می هایهیجان

ثانویه درک  هایای از هیجانمجموعهعنوان زیربه

یک هیجان ثانویه مثل اضطرابی که به دنبال  ؛شود

آید )گرینبرگ، یک هیجان اولیه مانند خشم می

هیجان مثبت به عملکرد شناختی مطلوب فرا(. 2002

نفی نیز با عملکرد شناختی پایین همراه هیجان مو فرا

. (2020است )شیائولی، شیلئولونگ، مینگ و لیچن، 

شود فرد تمایل هیجان مثبت سبب میمهارت فرا

گیری غیرمنطقی و تکانشی داشته کمتری به تصمیم

هیجان مثبت، باشد، همچنین افراد با مهارت فرا

سرزنشی کمتری را تجربه دسرکوبی افکار و خو

گاتمن، (. 2020نند )میسیلی و کاستلفرانچی، کمی

معتقدند یک مؤلفه مهم از ( 1996کاتز و هوون )

شدن، شامل دیدگاه فلسفی والدین درباره  اجتماعی

. شودیده مینام« هیجانیفلسفه فرا»هیجان است که 

کودک از  هایه، برخی از والدین تجربویژهطور به

شم، غم یا ها )مانند خها و ابراز هیجانهیجان

ی را نوعی رویداد منفی قلمداد و وسیلهبهاضطراب( 

های کنند که باید از آن اجتناب کرد. این دیدگاهمی

های والدین به دیگران منتقل هیجانی منفی در تعامل

که والد مربوطه نسبت به شوند، مانند آنمی

ها انتقاد اعتنا خواهد بود یا از آنهای کودک بیهیجان

ها از دست د و یا طاقت خود را در اثر آنخواهد کر

؛ ترجمه 2009خواهد داد )لی هی، تیرچ، ناپولیتانو، 

و گاتمن  اساس نظراتبر (.1393راد، منصوری

نسبت به  ( والدین در عقاید خود1996همکاران )

بسیار  خودکردن آن در فرزندان ها و نهادینههیجان

ند که کنند. گروهی اعتقاد دارمتفاوت عمل می

به روشی مناسب ابراز آن در جامعه  روشو  هاهیجان

در مقابل، گروهی دیگر معتقدند نیازمند آموزش است. 

، منفی و مضرند و باید کنترل شوند؛ هاکه هیجان

سرعت بتوان بروز پیدا کنند و باید بههرگز نباید اجازه 

 .کردبر آن غلبه 

فتار رها نشان داده است که بین سوءپژوهشنتایج 

هیجانی و تنظیم هیجان ارتباط وجود دارد. به عبارت 

های کنندهینیبرفتار هیجانی یکی از پیش، سوءدیگر

قوی بدتنظیمی هیجان است )برنز، جکسون و 

باخ، آلن، هربرت و البرد، لتن (.2010هاردینگ، 

( در پژوهشی نشان دادند که 2014آچتزهن )

هیجان و های هیجانی والدین در تنظیم واکنش

 کند.عملکرد تحت موقعیت فشار، نقش مهمی ایفا می

 پژوهشی( در 2014راتکلیف، ونق، دوستور و هایس )

های که آموزش مهارت پیدا کردندبه این نتیجه دست 

 -های عاطفیهیجانی باعث افزایش مهارت -اجتماعی
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نیز های اجتماعی و در کل هیجانی و افزایش صالحیت

، رفتار و ییشود.کیمیاافراد میافزایش سالمت روان 

( در پژوهش خود به این نتیجه 1390فر )سلطانی

های هیجانی باعث افزایش رسیدند که آموزش مهارت

توانایی شناسایی و مدیریت هیجان و کاهش 

 برخی رغم وجودبه شود.پرخاشگری در نوجوانان می

پژوهشی در زمینه ، هیجانفرا ارتباط با درها پژوهش

بخشی آن بر تنظیم شناختی هیجان در اثر تعیین

 ،شده یافت نشدکودکان با مشکالت رفتاری برونی

( نشان 1999ترود )برای مثال، کاکس، سالووی و اس

 به وسیلهها هدایت عواطف و هیجاندادند که پذیرش، 

والدین، فرزندان را در مدیریت هیجان و برخورد 

کند. میران و احساس شایستگی یاری مناسب با دیگ

هیجانی ( معتقد است که دیدگاه فرا2004کاتز )

کننده از کودکان، در برابر عنوان یک متغیر محافظتبه

قابل تحمل عمل های غیربار موقعیتزیان هایاثر

کند و منجر به روابط بهتری بین همساالن می

( ضمن پژوهشی 2002شود. رمسدن و هوبارد )می

تنظیمی هیجانی و دخودرباره نقش ابراز هیجان در 

به این نتیجه رسیدند که سطح باالی  پذیرش هیجانی

منفی در مادران با سطح پایینی از  هایابراز هیجان

تنظیمی هیجانی در پذیرش هیجانی فرزندان و خود

( به این نتیجه 2006کودکان بستگی دارد. لیهای )

 ها رسید که افرادی که دیدگاه منفی در مورد هیجان

، دارای مشکالت بیشتری در برخورد با مسائل داشتند

آفرین بیشتری های خطرزندگی خود بودند و از روش

کاتز و  کردند.برای کنترل محیط خویش استفاده می

( ضمن پژوهشی درباره نقش آگاهی 2007هانتر )

عاطفی فرزندان  ادراکهیجانی مادران در افسردگی و 

 رند، فرزندانیدریافتند مادرانی که پذیرش باالیی دا

های کمتری از شیوع افسردگی نشان که نشانه داشتند

عاطفی به دست  ادراکدادند و نمره باالتری در 

آوردند و همچنین سازگاری بهتری را نشان دادند. 

( در پژوهشی به این نتیجه 2011هالبرت و لوزادا )

تواند که میهیجان والدین عالوه بر اینرسیدند که فرا

 بینشکننده بینی، پیشباشدمؤثر ری آوبر تاب

( در 2012) . کاتز، مالکین و استلراستهیجانی نیز 

هیجانی والدین پژوهشی به بررسی رابطه بین ابعاد فرا

به این نتیجه  ها. آنآوری فرزندان پرداختندو تاب

هیجان، احساسات والدین را با فرزندان رسیدند که فرا

هتری را برای کند و حمایت و درک بهمسو می

های خشم و غمگینی و ناکامی فراهم فرزندان در زمان

که  ( نشان دادند2013زیگانک ) -آورد. براجسامی

راه کاهش عاطفه منفی هیجانی والدین از آگاهی فرا

مستقیم منجر به کاهش مشکالت رفتاری طور غیربه

شده )همانند پرخاشگری( در کودکان ریزیبرون

ن پژوهش نشان داد دیدگاه ج ایشود. نتایمی

های هیجانی والدین نقش بسزایی در ایجاد رفتارفرا

( ضمن 2014پسند دارد. استیت و ترنر )جامعه

گیری هیجان و الدین در شکلپژوهشی درباره نقش و

های هیجانی نشان بخشی والدین در موقعیتآگاهی

ها به هایی که در حیطه هیجاندادند والدین با آموزش

دهند، احساس شایستگی را در دان خود میفرزن

برند و فرزندان در مواجهه با موانع و فرزندان باال می

های بیرونی، احساس کارآمدی بیشتری را استرس

آوری آنان کمک تجربه خواهند کرد که این امر به تاب

( در 2017. هورل، هووینگ و هادسون )کندمی

دین و هیجانی والپژوهشی به بررسی فلسفه فرا

ها روی کودکان مبتال گری هیجانی در خانواده هدایت

ی پرداختند و نشان دادند که اضطراب هایبه اختالل

اضطرابی با والدینی  هایآموزان مبتال به اختاللدانش

گری  ، از هدایتدارندهیجانی  های فراکه سبک

 احساسات بهتری برخوردار هستند.

هی از کودکان که درصد قابل توجبا توجه به این

نظیمی شده از بددارای مشکالت رفتاری برونی

و اهمیت دیدگاه  رند و نقشبهیجانی رنج می

کید آن بر نقش أهیجانی در تعامل با کودک و تفرا

و  هااحساسات والدین درباره هیجان تفکرات و

به نبودن پژوهش در زمینه  توجههمچنین با 

بر تنظیم هیجانی گاتمن اثربخشی مدل فلسفه فرا
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ن کودکان با مشکالت رفتاری شناختی هیجا

ا هدف بررسی اثربخشی شده، این پژوهش ببرونی

هیجانی گاتمن محور مبتنی بر فلسفه فرامداخله والد

ودکان دارای مشکالت کتنظیم شناختی هیجان بر 

شده دوره ابتدایی شهر اصفهان انجام رفتاری برونی

 شد.

 روش

اربردی است و شیوه کبه لحاظ هدف  پژوهشاین 

آزمون آزمون و پستجربی با طرح پیشانجام آن نیمه

 با گروه کنترل است.

 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه
کودکان دختر و  تمامپژوهش را جامعه آماری این 

شده سال دارای مشکالت رفتاری برونی 7-10پسر 

تشکیل داد که در مدارس ابتدایی شهر اصفهان در 

ه تحصیل بودند. برای مشغول ب 97-98ی سال تحصیل

گیری چند کنندگان از روش نمونهانتخاب شرکت

ای تصادفی استفاده شد. در مرحله ای خوشهمرحله

 چهاراول از فهرست مدارس دولتی دخترانه و پسرانه، 

حله دوم با مدرسه به طور تصادفی انتخاب شد. در مر

-السشده، در هر مدرسه کتوجه به مدارس انتخاب

پژوهش شده های های اول تا چهارم از لحاظ ویژگی

آموزان مبتالبه ررسی شدند. به منظور انتخاب دانشب

هر آموزان شده از والدین دانشمشکالت رفتاری برونی

پرسشنامه  تا خواسته شدکالس  چهارمدرسه و  چهار

در نهایت مشکالت رفتاری آخنباخ را تکمیل کنند. 

والدین شده، های تکمیلشنامهگذاری پرسپس از نمره

آموز که نمره مقیاس پسر( دانش 15دختر و  15) 30

ها در فهرست رفتاری کودکان شده آنسازیبرونی

( بود و باالترین نمره را در این T>63باالی خط برش )

مقیاس کسب کرده بودند، رضایت آگاهانه برای 

صورت  درمانی داشتند و به هایهشرکت در جلس

پزشکی درمانی و روانخدمات مشاوره، روان همزمان

عنوان نمونه نهایی که به کردنددیگری دریافت نمی

و به صورت تصادفی در دو گروه  شدند انتخاب

 نفر( قرار گرفتند. 15نفر( و کنترل ) 15آزمایشی )

وسیله بهسپس پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان 

پس از  .شدآموزان گروه آزمایش تکمیل دانش

موزان گروه آبرای والدین دانش ازماندهی نهاییس

هفته )هر  6های آموزشی ظرف مدت آزمایشی، جلسه

، هادرسهنیم ساعته( در یکی از موهفته یک جلسه یک

 هایهمداخل شده برگزار شد.بندیاساس برنامه زمانبر

هیجانی گاتمن در محور مبتنی بر فلسفه فراوالد

که گروه کنترل حالی در ،گزارش شده است1جدول 

گونه آموزشی دریافت نکرد. در همه مراحل هیچ

اخالقی برای هر دو گروه رعایت شد و به  هایهمالحظ

های هدر پایان جلس هاآن گروه کنترل اعالم شد که

برنامه  توانند همانند گروه مداخلهنیز می ایمداخله

 آموزشی را دریافت کنند.

 ابزار

 ی زیر استفاده شد:هادر پژوهش حاضر از ابزار

در این پژوهش  :پرسشنامه مشکالت رفتاری آخنباخ

اساس آموزان برشده دانشها و مشکالت برونینشانه

تکمیل فهرست رفتاری کودکان از نظام سنجش 

( تعیین 2001مبتنی بر تجربه آخنباخ و رسکورال )

های شد. در این فهرست رفتاری از مجموع نمره

ب/ افسردگی، انزوا/ افسردگی و های اضطرامقیاسزیر

شده و از های جسمانی مقیاس مشکالت درونیشکایت

شکنی و های رفتار قانونمقیاسهای زیرمجموع نمره

شده شگرانه مقیاس مشکالت رفتار برونیرفتار پرخا

های سایر  مجموع نمرهآید و دردست میبه

های دیگر مشکالت کودکان ها معرف قلمرومقیاسزیر

حاضر تنها از مقیاس مشکالت ستند. در پژوهش ه

مقیاس مشکالت  شده این فهرست استفاده شد.برونی

 های خردهشامل گویه  هشدسازیرفتاری برونی

و رفتار  (RB) های رفتار قانون شکنیمقیاس

به این ابزار در ایران نیز  اشد.بمی  (AG) پرخاشگری

 ( هنجاریابی شده است و1384ی )ئمینا وسیله

مربوط به توافق  هایهمسانی درونی، همبستگی

روایی مالکی و سازه و دهندگان، متقابل بین پاسخ

گذاری بین گروه بالینی و بهنجار در حد قدرت تمایز
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چنین نقاط برش بخش گزارش شده است. همرضایت

شده و مشکالت شده و برونیبرای مشکالت درونی

ال محاسبه آخنباخ و رسکور وسیلهبه چهکلی با آن

شده بود، برابر بوده است. در این پژوهش، ضریب 

 45نمونه  آلفای کرونباخ در راههمسانی درونی از 

و برای زیر  83/0شده برابر با نفری برای مقیاس برونی

گرفتن قواعد به های رفتار پرخاشگرانه و نادیدهمقیاس

 به دست آمد. 61/0و  79/0ترتیب برابر با 

: ابزاری است 4شناختی هیجانپرسشنامه تنظیم 

به  2002گرانسفکی و همکاران در سال  وسیلهبهکه 

منظور ارزیابی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان که 

کننده )رویدادی فرد بعد از تجربه رویداد ناراحت هر

کند( ساخته که در فرد حالت هیجانی منفی ایجاد می

ه آیتم است که نحو 36شده است. این مقیاس شامل 

= 5هرگز تا =1اساس مقیاس لیکرت )پاسخ به آن بر

مقیاس که در دو بعد کلی خرده 9همیشه( و شامل 

راهبردهای انطباقی )پذیرش، تمرکز مجدد بر 

ریزی، تمرکز مثبت مجدد، ارزیابی مجدد مثبت برنامه

انطباقی )سرزنش های غیرگیری( و راهبردو دیدگاه

سازی( فاجعهدیگران، نشخوار فکری و خود، مالمت 

دارد  مقیاس نیز چهار عبارتاند. هر خردهتنظیم شده

است. در این  20تا  4مقیاس بین و نمره هر خرده

تا  36ای از در دامنه هاهمقیاس حداقل و حداکثر نمر

( 2001قرار گرفته است. گرانسفکی و همکاران ) 180

آلفای راه اعتبار مقیاس تنظیم شناختی هیجان را از 

خ برای راهبردهای انطباقی، غیرانطباقی و کل اکرونب

گزارش کردند.  93/0و  86/0، 91/0ترتیب مقیاس به

برای این عوامل در پژوهش سامانی و  اضرایب آلف

و همچنین ضرایب  91/0تا  62/0در دامنه  صادقی

گزارش شده  88/0تا  79/0بازآزمایی آن در دامنه 

 است.

محور مبتنی بر به منظور تدوین بسته آموزشی والد

( استفاده 1996فلسفه فراهیجانی از نظریه گاتمن )

ارائه  1 مداخله در جدول هایهخالصه جلس کهشد 

 شده است.

 هیجانی گاتمنمحور مبتنی بر فلسفه فرامداخله والد هایهخالصه جلس .1 جدول

 محتوای جلسه ی جلسهمحتوا جلسه ردیف

 اول جلسه 1
ها و اهداف آموزشی، آشنایی والدین با مفهوم فلسفه فراهیجانی، آشنایی والدین ین، معرفی برنامهارتباط و آشنایی با والد

 در رابطه با فرزندان هاثیر و اهمیت هیجانأبا ت

 جلسه دوم 2
 ها ومدت هیجان، توضیح و تبیین انواع هیجانمدت و بلندهای کوتاههای برانگیزاننده و اثرموقعیتشناخت هیجان، 

 مختلف هایت هیجانشناخ

 سوم جلسه 3
فرزندان، آگاهی از تغییرات در  هایو هیجانخود  هایوزش نحوه آگاهی از هیجانشناخت و آموزش آگاهی هیجانی، آم

 یک قسمت طبیعی و البته ارزشمند زندگی هستند. هاچهره، زبان بدن و تن صدا، درک و فهم این نکته که هیجان

 چهارم جلسه 4

های فرزندان، آموزش کردن والدین در راستای ابراز مناسب و مثبت هیجانگری هیجانی، متقاعدوزش هدایتآم شناخت و

 :گری هیجانیهدایت هایروش

 ؛هاأیید کردن احساسات آنشمردن احساسات کودک و تارزشمند _

 ؛زا و بحرانیبودن برای کودک در شرایط تنشالگوی مناسب _

 ؛ی احساسات خودکردن به کودک برای نامگذارکمک _

 ؛های کودک به یک ابزار آموزشی مفیدها و بداخالقیخلقیکردن کجتبدیل _

 استفاده از مشکالت عاطفی کودک برای آموزش نحوه حل مشکالت به او. _

 پنجم جلسه 5

 :های فراهیجانی قابل رخداد کنندگان با سبکآشنایی شرکت

 ؛گری و آگاهی پایینتوجه: هدایتسبک بی _

 ؛گری باال و آگاهی پایینننده: هدایتسبک ردک _

 ؛گری پایینأییدگر: آگاهی باال و هدایتسبک ت _

 ؛گری و آگاهی باالگر: هدایتسبک هدایت _

 هیجانی.های فراهای الزم سبکآشنایی با مهارت

 هیجانی و کاربست آن در جهت اجرای اهدافبازخوانی و بازنگری مفاهیم کلیدی فلسفه فرا جلسه ششم 6
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 هايافته

های گروه آزمایش در میانگین و انحراف معیار نمره

 ریزی،)تمرکز مجدد بر برنامه تنظیم شناختی هیجان

 پذیری، مالمت خویش، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه

 

، مثبت مجدد تمرکزپذیرش، نشخوارگری، 

ارائه شده  2در جدول سازی و مالمت دیگران( فاجعه

 است.
 در دو گروه آزمايش و گواه نحراف معیار تنظیم شناختی هیجانمیانگین و ا 2 جدول

 موقعیت هامتغیر
 گواه گروه آزمایش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

تمرکز مجدد بر 

 ریزیبرنامه

 63/2 06/23 90/1 73/22 آزمونپیش

 82/2 33/23 71/2 33/27 آزمونپس

 ارزیابی مجدد مثبت
 68/1 53/14 92/2 53/14 آزمونپیش

 01/1 80/14 84/1 60/18 آزمونپس

 پذیریدیدگاه
 68/1 53/14 92/2 53/14 آزمونپیش

 01/1 80/14 84/1 60/18 آزمونپس

 مالمت خویش
 42/2 20/8 26/2 86/8 آزمونپیش

 15/2 73/7 94/0 80/7 آزمونپس

 پذیرش
 75/1 73/9 01/2 93/9 آزمونپیش

 83/1 66/9 17/2 20/13 آزمونپس

 57/3 93/14 56/3 20/17 آزمونپیش نشخوارگری

 72/3 80/14 64/2 53/12 آزمونپس 

 63/2 06/23 90/1 73/22 آزمونپیش تمرکز مجدد مثبت

 82/2 33/23 71/2 33/27 آزمونپس 

 91/1 66/10 28/2 33/13 آزمونپیش سازیفاجعه

 68/1 45/10 58/1 40/10 آزمونپس 

 88/1 46/8 53/1 73/8 آزمونپیش المت دیگرانم

 33/1 53/8 45/1 66/7 آزمونپس 

شود، مشاهده می 2طور که در نتایج جدول همان

های گروه آزمایش در تنظیم شناختی هیجان با نمره

فاوت بسیاری داشته تها و گروه کنترل آزمونپس

است. به منظور استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس 

های آن از جمله برابری فرضبه بررسی پیش خستن

ها پرداخته شد. به منظور بررسی فرض برابری واریانس

 (s test’Levene) 5از آزمون لویننیز ها واریانس

 .شداستفاده 

نتایج این آزمون برای متغیر تمرکز مجدد بر  

(، متغیر ارزیابی =140/0p=،878/6Fریزی )برنامه

(، متغیر =934/0p=،950/7Fمجدد مثبت )

(، متغیر مالمت =934/0p=،950/7Fپذیری )دیدگاه

(، متغیر پذیرش =726/0p=  ،126/0Fخویش )

(320/0p=،761/10F= متغیر نشخوارگری ،)

(400/0p=،629/4F= متغیر تمرکز مجدد مثبت ،)

(140/0p=، 878/6F=)سازی ، متغیر فاجعه

(576/0p=، 083/19F=و متغیر مالمت دیگ ) ران

(215/0p=  ،060/10F= نشان داد که فرض برابری )

 6شود. نتایج المبدای ویلکزها پذیرفته میواریانس

(Wilk’s Lambda test نشان داد مقدار )F شدهمحاسبه 

(001/0p=،435/51F= )دار است. به عبارت دیگرامعن، 

هیجانی گاتمن محور مبتنی بر فلسفه فرامداخله والد

دهد ه اثربخش است. اندازه اثر نشان میبر متغیر وابست

درصد بوده  91که اثربخشی آموزش بر متغیر وابسته 

. برای بررسی دقیق این تفاوت تحلیل کوواریانس است

روی متغیر وابسته انجام شد. نتایج این تحلیل در 

 ارائه شده است. 3جدول 
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 آزمونه پسدر مرحل( MANCOVA)خالصه نتايج آزمون تحلیل کوواريانس 3جدول

 متغیر منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

 هایهدرج

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داریامعن
 حجم اثر

 565/0 001/0 037/35 020/137 1 020/137 ریزیتمرکز مجدد بر برنامه 

 692/0 001/0 584/60 300/108 1 300/108 ارزیابی مجدد مثبت 

 692/0 001/0 584/60 300/108 1 300/108 پذیریدیدگاه عضویت گروهی

 180/0 002/0 500/0 616/0 1 616/0 مالمت خویش 

 547/0 001/0 662/32 615/86 1 615/86 پذیرش 

 540/0 001/0 684/31 590/106 1 590/106 نشخوارگری 

 565/0 001/0 037/35 020/137 1 020/137 تمرکز مجدد مثبت 

 310/0 002/0 150/12 675/26 1 675/26 سازیفاجعه 

 253/0 005/0 143/9 049/9 1 049/9 مالمت دیگران 

 835/0 001/0 091/26 894/928 1 894/928 کل 

های دهد که بین گروهنشان می 3نتایج جدول 

آزمون به لحاظ تمرکز آزمایش و کنترل در مرحله پس

(، ارزیابی =001/0p=،03/35Fریزی )مجدد بر برنامه

پذیری (، دیدگاه=001/0p=، 58/60F) مجدد مثبت

(001/0p= ،58/60F= مالمت خویش ،)

(001/0p=،500/0F=)( 001/0، پذیرشp=، 

66/32F=( نشخوارگری ،)001/0p= ،68/31F= ،)

(، =001/0p=، 03/35Fتمرکز مجدد مثبت )

(، مالمت دیگران =001/0p=، 15/12Fسازی )فاجعه

(001/0p=، 14/9F=تفاوت معن )داری وجود داردا 

(05/0p<به عبارت دیگر، مداخله وال .)محور مبتنی د

هیجانی گاتمن بر تنظیم شناختی هیجان بر فلسفه فرا

ثر است و ؤشده مکودکان با مشکالت رفتاری برونی

های تمرکز مجدد بر ثیر در متغیرأمیزان این ت

درصد،  69درصد، ارزیابی مجدد مثبت  56ریزی برنامه

درصد،  18المت خویش درصد، م 69پذیری دیدگاه

درصد، تمرکز  54درصد، نشخوارگری  54پذیرش 

درصد و  31سازی درصد، فاجعه 56مجدد مثبت 

 باشد.درصد می 25مالمت دیگران 

 گیرینتیجهبحث و 

 والدبخشی مداخله هدف بررسی اثرپژوهش حاضر با 

ر  فلسفه فراهیجانی گاتمن بر تنظیم ب محور مبتنی

با مشکالت رفتاری ن کودکان شناختی هیجا

. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود شدشده انجام برونی

ثیر معناداری بر تنظیم شناختی أکه این روش ت

شده دارد. هیجان کودکان با مشکالت رفتاری برونی

تواند برای والدین و متخصصان نکات این یافته می

داشته باشد. در واقع دیدگاه تربیتی مهمی را در بر

کننده والدین به عنوان یک متغیر محافظتی هیجانفرا

های ار موقعیتب از کودکان، در برابر اثرات زیان

همچنین والدین را و  کردهقابل تحمل عمل غیر

متوجه اهمیت عواطف در زندگی خود و فرزندان 

کند. والدین و متخصصان با آگاه شدن از نقش می

ی های الزم را برای آگاهوانند زمینهتعواطف می

و والدین  کنندفرزندان و پذیرش عواطف خود فراهم 

امروزه  متوجه نیاز کودکان به الگویی برای عمل شوند.

بودن هیجان در  های اولیه، بر مفیدخالف نظریهبر

بر این  هم کنند و دیدگاه عمومیکید میأرفتارها ت

شوند و ها قبل از رفتارها واقع میاست که هیجان

محیط فیزیکی و اجتماعی  هایامسازش فرد را با الز

یندهای اکردن فرها با هماهنگسازند. هیجانبهینه می

وضعیت تا د نشوذهنی، زیستی و انگیزشی موجب می

فرد با محیط تثبیت شود و ضمن تجهیز وی با 

نهایت موجب های ویژه و مناسب با مسائل، درخپاس

بنابراین  .شود–بقای جسمانی و اجتماعی او 

ی در تنظیم هیجان با تعدادی از پیامدهای ناکارآمد
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ی، روانی و فیزیولوژیک مرتبط است. جسمانی، اجتماع

نتیجه نارسایی در آن، کاهش سطوح سالمت روانی در

و افزایش مشکالتی همچون افسردگی و سایر ابعاد 

درماندگی روانشناختی است. همچنین با توجه به 

ند و ها از نظر اجتماعی مفید هستکه هیجانآن

توانند در انتقال احساسات به دیگران، تعامل می

اجتماعی و ایجاد، حفظ و قطع رابطه با دیگران 

تواند نقش ها میسازنده باشند، تعدیل و تنظیم آن

-بهره راهثری در افزایش سطوح سالمت روانی از ؤم

های این یافتهی از حمایت اطرافیان داشته باشد. مند

هوکسما  -نولنم با پژوهش طور غیر مستقیپژوهش به

(، البرد و 2010(، برنز و همکاران )1997و همکاران )

(، 2014(، راتکلیف و همکاران )2014همکاران )

(، رمسدن و 2004کاتز )(،1390کیمیایی و همکاران )

(، استیت و ترنر 2007(، کاتز و هانتر )2002هوبارد )

 باشد.( همسو می2017( و هورل و همکاران )2014)
وان به این های این پژوهش مییافته ر تبییند

نکته اشاره کرد که کودکان با مشکالت رفتاری 

ای ناکارآمد های مقابلهشده از  راهبردبرونی

کنند؛ یعنی انکار موقعیت مدار استفاده میهیجان

گیری و اجتناب از آن موقعیت و آور موجب کنارهتنش

حل مشکل برای نکردن ویژگی انفعالی موجب تالش 

نداشتن ماند و رضایت شده و مشکل همچنان باقی می

در نتیجه میزان درماندگی را به دنبال خواهد داشت. 

ای روانشناختی با افزایش استفاده از راهبرد مقابله

و با استفاده از راهبرد  پیدا کرده مدار افزایش هیجان

در تبیین دیگر، الزم  .کندمدار کاهش پیدا میمسئله

هیجانی در هایی که فلسفه فراراهبردکر است به ذ

گر، دهد، دانشی است هدایتاختیار افراد قرار می

این راهبردهای در این صورت، ریزی و کنترلی. برنامه

شده بر  خواندهتا هیجان فرا شودهیجانی سبب میفرا

ها و ابعاد یندااثر محرکات محیطی تحت نظر این فر

زمان تظاهر بیرونی، شکل  هاقرار گرفته و این هیجان

تری را به خود گیرند. شده و سازماندهی شدهمدیریت

بدون  هاشود این هیجانگری باعث میراهبرد هدایت

نظارت کافی قدرت بروز پیدا نکنند و به صورت 

هایی که هیجان صورت اینهتا ب شودآگاهانه بررسی 

زه هیجانی افراد اجاتحت نظر دانش فرا ،شدهفراخوانده

هیجانی با ریزی دانش فرا. بعد برنامهپیدا کنندبروز 

توجه به اقتضاعات  با هاکردن ترتیب بروز هیجانلحاظ

با توجه به شرایط  هاکه هیجان شودمحیطی باعث می

نمایان شود و افراد  ،محیطی که افراد در آن قرار دارند

را بدون  هاکنند که هیجاناین توانمندی را کسب می

بروز ندهند و از طرفی  خود ایط حال حاضردرک شر

را نیز در نظر داشته باشند. بعد  هاترتیب بروز هیجان

ترین ابعاد در هیجانی یکی از اثرگذارکنترلی دانش فرا

هیجانی . این بعد دانش فرااست هابحث بروز هیجان

سازد که دست به کنترل و به نوعی افراد را قادر می

طور لزوم به. تنظیم هیجان بزنند هاتنظیم هیجان

که چنان رود.به شمار نمی استن از هیجانعنوان کبه

بعد کنترلی دانش  هادر بحث تنظیم هیجان

هیجانی سبب تعدیل، افزایش یا ثبات هیجان فرا

در که شود سبب می هاهیجانمهار  رواز این شود.می

یک موقعیت یک هیجان خاص تعدیل در شرایطی 

و یا در طول زمان مشخصی حفظ شود. دیگر تقویت 

شده و هر ترتیب هیجان در کنترل فرد واقع این هب

هیجانی فرد مورد سیله دانش فراولحظه به

 شود. ریزی و کنترل واقع میگری، برنامههدایت

های الزم به ذکر است که برخی از محدودیت

پذیری نتایج آن  شناختی پژوهش حاضر، تعمیمروش

با توجه به مشکالت کند. دیت مواجه میرا با محدو

مدت به این گروه از کودکان در ی طوالنیدسترس

پژوهش، امکان اجرای مرحله پیگیری وجود نداشت و 

های های آتی از پیگیریشود در پژوهشپیشنهاد می

نتایج ثیر أمدت برای بررسی تداوم تمدت و بلندکوتاه

ضر را کنندگان پژوهش حامشارکتاستفاده شود. 

شده سال دارای مشکالت رفتاری برونی 7-10کودکان 

پذیری اند، بنابراین تعمیمشهر اصفهان تشکیل داده

 های دیگر باید با احتیاط انجام پذیرد.نتایج به نمونه

محدودیت دیگر پژوهش حاضر، انجام آن به صورت 
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شود بررسی طولی بنابراین توصیه می .مقطعی است

هیجان این کودکان با  وضعیت تنظیم شناختی

ای گذشت زمان انجام شود. مطالعه حاضر شواهد اولیه

محور که مداخله والدکند مبنی بر اینرا فراهم می

 مبتنی بر فلسفه فراهیجانی گاتمن ممکن است فراتر

عنوان هدف از بهبود تنظیم شناختی هیجان به

مستقیم و های درمانی غیرمستقیم مداخله، پیامد

ای در بین کودکان با مشکالت رفتاری ثانویه

چند مقدماتی شده داشته باشد. این نتایج هرنیبرو

ثیر أاند. با توجه به تکنندهبسیار ترغیب اماهستند، 

بر عملکرد روزانه و زندگی اجتماعی کودکان  هاهیجان

هایی که بتواند شده، مداخلهبا مشکالت رفتاری برونی

خوبی نشانه بگیرد تر بهاین مشکل را در سنین پایین

مدت رساندن نتیجه درمان طوالنی حداکثربرای به 

 هایهشود مطالعپیشنهاد میجا در اینضرورت دارند. 

د نبعدی سایر عوامل میانجی احتمالی را شناسایی کن

تری را برای کودکان با مشکالت تا مداخالت کارآمد

ه استفاده از بستشده فراهم آورند. رفتاری برونی

هیجانی برای محور مبتنی بر فلسفه فراآموزشی والد

بهبود تنظیم شناختی هیجان کودکان با مشکالت 

های دیگر انبخشی درممقایسه اثر ،رفتاری برونی شده

محور مبتنی بر فلسفه فراهیجانی با بسته آموزشی والد

 مشکالت بهبود تنظیم شناختی هیجان کودکان بادر 

ای این روش در جوامع دیگر اجر ،شدهرفتاری برونی

بررسی ارتباط فلسفه  ،های خاصکودکان با نیاز

های روانشناختی دیگر نظیر هیجانی با متغیرفرا

بررسی تغییرات  و آوریعملکرد تحصیلی و تاب

هیجانی والدین در دوران مختلف رشد دیدگاه فرا

محسوب این پژوهش  هایفرزندان از دیگر پیشنهاد

 شود.می

 هاتنوشپی
1. Internalizing disorder 

2. Externalizing disorder 

3. Meta- emotion 

4. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 

(CERQ) 

5. Levene’s test 

6. Wilk’s Lambda test 

 منابع
سازگار های نا(. نقش طرحواره1398. )فرد، صو حکمتیان دهقانی، ی

های تنظیم رفتاری و راهبردبازداری -یسازاولیه، سیستم فعال

آموزان بینی اضطراب اجتماعی دانششناختی هیجان در پیش

-77(، 4) 19، فصلنامه کودکان استثناییدارای اختالل یادگیری. 

90. 

(. 1399. )علیان، ف و بداقی، ا؛ مرادپور، ف؛ نجاتی، و؛ دهرویه، شعلی

 12تا  7ودکان تنظیم شناختی هیجان و مشکالت رفتاری در ک

سال با نارسایی ویژه در یادگیری ریاضی، خواندن و نوشتن. 
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