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Introduction: This study was conducted to investigate the effectiveness of self-
management and emotion management training of mothers (from a series of symbol 
packages) of teenage girls in Tehran on aggression and resilience. 
Method: The present research design is a quasi-experimental pretest and posttest with a 
control group and a quarterly follow-up. The statistical population of this study included all 
mothers of female adolescents in Tehran in the academic year of 1997-98, whose daughters 
had high aggression and low resilience. In order to conduct the research, first screening was 
performed in which 500 students completed the Buss and Perry Aggression and Connor 
and Davidson Resilience Questionnaires, and 45 of them were selected as having high 
aggression and low resilience, then the sample was randomly divided into three groups (two 
experimental groups and one control group). The self- management experimental group 
underwent self-management training for ten 90-minute sessions and the emotion 
management experimental group underwent emotion management training for ten 90-
minute sessions. The instruments used in this study included Buss and Perry Aggression 
Questionnaire (1992) and Connor and Davidson (2003) Resilience Questionnaire. Data 
were analyzed using repeated measures analysis of variance. 
Results: The results showed that in aggression, resilience, there is a significant difference 
between the three stages of pre-test, post-test and follow-up (P <0.01) and the experimental 
and control groups (P <0.05). Meanwhile, in the follow-up phase, the effectiveness of the 
implementation of self-management and emotion management training packages for 
aggression, resilience variables continued. 
Discussion and conclusion: Therefore, implementing self-management and emotion 
management training packages to mothers of female adolescents can have an important 
impact on reducing aggression and increasing resilience of their children 
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بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خود و مدیریت هیجان  

 شهر وري نوجوانان دخترآتاب ،پرخاشگريبر به مادران 

 تهران
  نویسندگان
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به مادران های نماد( )از سری بسته پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خود و مدیریت هیجان مقدمه:
 انجام گردید. وریآتاب ،پرخاشگریبر تهران  شهر نوجوانان دختر

آزمون با گروه گواه و پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری این آزمون و پسآزمایشی از نوع پیشطرح پژوهشی حاضر، نیمه روش:
آوری بود، که دخترانشان دارای پرخاشگری باال و تاب 97-98در سال تحصیلی  تهران شهر مادران نوجوانان دخترپژوهش شامل کلیه 

های پرخاشگری باس و پری و آموز، پرسشنامهدانش 500وهش، ابتدا غربالگری انجام گرفت که پایین بودند. به منظور اجرای پژ
آوری پایین انتخاب گردیدند، نفر، دارای پرخاشگری باال و تاب 45ها را تکمیل نمودند و از میان آن دسونیویکونور و دآوری تاب

ت دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه(. گروه آزمایشی مدیریسپس نمونه منتخب به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند )
ای تحت دقیقه 90جلسه  10ای تحت آموزش مدیریت خود و گروه آزمایشی مدیریت هیجان طی دقیقه 90جلسه  10خود طی 

و  (1992) یپرخاشگری باس و پرهای آموزش مدیریت هیجان قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، شامل پرسشنامه
 گیری مکرر تجزیه و تحلیل گردیدند.ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازهبودند. داده (2003) دسونیویکونور و دآوری تاب

و دو گروه ( >01/0P) آزمون و پیگیریآزمون، پسبین سه مرحله پیش ،وریآتاب ،پرخاشگرینتایج نشان داد در  نتایج:
های آموزشی تفاوت معنادار وجود دارد. ضمنا در مرحله پیگیری، اثربخشی اجرای بسته (>05/0P)آزمایش و کنترل 

 تداوم داشت.  وریآتاب ،پرخاشگریبرای متغیرهای  مدیریت هیجانو  مدیریت خود
تواند تاثیرگذاری می مادران نوجوانان دختربه  مدیریت هیجانو  مدیریت خودبنابراین اجرای بسته آموزشی  :گیریبحث و نتیجه

 فرزندان آنان داشته باشد. وریآتابو افزایش  پرخاشگریمهمی در کاهش 

  هاکليدواژه
 .وریآتاب ،پرخاشگری،مدیریت هیجان ،  مدیریت خود 

نشانی پست 
الکترونيکی 

 نویسنده مسئول
 Alimahdad.am@gmail.com 
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 مقدمه 

دوره نوجوانی معموال از یازده سالگی شروع می شود و از 
دورانهای بسیار بحرانی زندگی فرد است که ورود به این دوره 
از زندگی، فرد را با مشکالت فراوانی دست به گریبان می 
سازد، که یکی از مهمترین آنها، انجام اعمال مجرمانه و 

. اضطراب از جمله رایج ترین مسائل [1زهکاری می باشد ]ب
روانی و عاطفی در دوران نوجوانی است که اغلب بر کنشهای 

های شناختی مقابله توجه به راه. [2عاطفی فرد اثر میگذارد]
های منفی زندگی در دبا رخدا هنگام مواجهه با هیجان به

ی یند تفکر منف؛ زیرا بین فرااستدارای اهمیت  ان نوجوانیدور
. یکی [3] های شناختی افراد رابطة قوی وجود داردتحریفیا 

از پیامدهایی که بزهکاری می تواند با خود به همراه داشته 
باشد، پرخاشگری نسبت به اطرافیان می باشد. نوجوانی دوره 
عبور از کودکی به بزرگسالی و تحول در عواطف و احساسات 

اب، افسردگی و پرخاشگری است، به طوریکه استرس، اضطر
-هدور یتیاین دوره از نظر ترب. [4در نوجوانان دیده می شود ]

ین، رت از حساس ییک و است ینسبتا دشوار در زندگ ی
 آید.یبه شمار م یمراحل زندگ ترینی مهمترین و بحران

-جانیحاالت مختلف نوجوانان مانند اضطراب و ه شناخت

از نظر روانشناسان مورد  ی،زندگ از پذیری آنان در این دوره
 یط نوجوانان تیقرار گرفته است. چون شخص اریتوجه بس

 . [5] ردیگیشکل م یاین دوره از زندگ
 ،یبه طور ذات یجانیه میاست که تنظ مطالعات نشان داده

 جادیبا ا ،یبلکه همانند هر رفتار ستیناسازگار ن ای سازگار
 ط،یاو در مح که کارکرددهد میاجازه  فرد به ،یسازگار

 یانجیتجربه ه کیشدن با  مواجه باشد و هنگام زیآمتیموفق
. ردیکار گرا به هدفش متناسب با یها، بتواند رفتارزامشکل

 رشیپذ و یآگاه یهامهارت ازمندیسازگار، ن یجانیه میتنظ
 باشد، ناسازگارانه یچنانچه سبک عاطف .[6] است یجانیه

و فرد را دچار اختالالت  گذاردمی یبرجا یمنف راتیتأث
. خشم و کنترل [7] دینمایو اضطراب م یافسردگ ،یعاطف

آن در میان نوجوانان از اهمیت زیادی برخوردار است و یکی 
شناختی، خشم و های رواناز دالیل مراجعه به کلینیک

برای  باشد. به همین جهت، انجام مطالعاتپرخاشگری می
کنترل خشم از موضوعات های کاهش خشم و افزایش مکانیزم

 . [8شود ]بسیار مهم تلقی می
وثر در تکوین شخصیت و تربیت های مهم و میکی از نهاد

ترین نوجوانان، خانواده است. نهاد خانواده را از جمله عمومی
که در تمام جوامع وجود دارد و  دانندهای اجتماعی مینهاد
ت. این نهاد در گاه و محور زندگی اجتماعی استرین تکیهمهم

-عنوان مهمهمه جوامع پذیرفته شده و توسعه یافته است و به

ترین پایگاه انتقال عناصر فرهنگی، آداب و سنن، عقاید، 

به نسل جدید معرفی شده است. رفتار ها ها و مهارتدانش
ها و رشد جسمی، اخالقی، ساز شکوفایی استعدادهزمینوالدین 

 اهپژوهش ریسا باشد.ی نوجوانان میعاطفی و عقالن ،اجتماعی
 یاهبا راهبرد نیبه والد یاند که دلبستگکرده نییتب زین

ه رابط جاناتیه یشناخت میو تنظ یاجتماع تیحما،یامقابله
 میو تنظ یامقابله یهاراهبرد یکل دارد و به طور یمثبت

 یآوربا تاب رابطه در ییانقش واسطه تواندیم یجانیه
 . [9]نوجوانان داشته باشد

 ییباال تینوجوانان، از اهم انیدر می آورمطالعه تاب
 یندیفرا ،یانتقال به دوره بزرگسال رایبرخوردار است؛ ز

از  یکی یسرپرستدب .[10]زا است استرس پرچالش،پرخطرو
 وجوانن شودیدر نوجوانان است که باعث م نیآفرعوامل خطر

خاص سالمت  یهاباشد و در حوزه داشته ینییپا یسازگار
 فیضع ی،اجتماع یو سازگار یلیعملکرد تحص ،یروان ،یجسم

ل شامگسترش ساخت هیجانات مثبت  هینظر. [11]عمل کند 
 مثبت جاناتیه هیفرض نیاساس ااست. بر یآورتاب هیفرض

. به طور شودیم زیمثبت و کارآمد ن یهاشناخت جادیباعث ا
 دیتا افراد بتوانند د شوندیمثبت باعث م جاناتیمثال، ه

 یهایتنسبت به مسائل داشته باشند و سخ یترمثبت
 .[12]کنند  ریو تفس ریتعب گرید یارا به گونه شانیزندگ

را به عنوان غلبه و گذار از  یآوراز پژوهشگران تاب یاریبس
خوب، با ارزش  دهیا کیو از آن به عنوان  فیحوادث ناگوار تعر

 اتمیکمک به افراد هنگام مواجهه با نامال یباال برا یکاربرد
ه ب شانیکه در طول زندگ یدر برابر خطرات انو محافظت آن

 ییو توانا تیظرف ،یآورتاب .[13]اند کرده ادی دیآیوجود م
دشوار است، با حفظ  طیاستقامت در برابر شرا یافراد برا

آن  یافراد و ارتقا یشناختوانر یستیو بهز یسالمت روان
 . [14] درابطه دار

فرزند یک رابطه بسیار مهم و ضروری به ویژه -رابطه والد
در ایجاد حس امنیت و عشق در فرزندان است که شامل 
مجموعه ای از رفتارها، احساسات و انتظارات منحصر به فرد 
هر والد و فرزندی است که به رشد انواع مهارتها و ارزشها 

ک می کند. همچنین این ارتباط می تواند منجر به شکل کم
گیری تصورات اولیه مثبت و منفی در فرد شود و رفتار او را 

. همچنین نتایج [15در بزرگسالی تحت تاثیر قرار دهد ]
پژوهشهای پیشین اکثراً از این باور مردمی حمایت می کنند 

ری که نوجوانان با مادران خود درگیری و تعارضهای بیشت
 .[16دارند ]

 به کمک اصلی مدیریت هیجان و مدیریت خود، هدف
 تر،تر، هماهنگتر، شادزندگی کامل به رسیدن در افراد همة

 و خلقی، عاطفی اختالالت بروز از و پیشگیری وسیع شناخت
از سوی دیگر؛ نوجوانی به دهه دوم زندگی اشاره . است رفتاری
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 و همکاران مینا قنواتیان                                                                                  ی........ پرخاشگربر به مادران بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خود و مدیریت هیجان 

بیولوژیکی در ارتباط با شروع دارد که با یک سری تغییرات 
ثباتی عاطفی، افراط در احساسات، بلوغ همراه است. بی

های عاطفی های افراطی، از جمله ویژگیماجراجویی، دوستی
باشند. همچنین در نوجوانی تعارضات و هیجانی نوجوانان می

شود تغییراتی در درون فردی و درگیری با خانواده موجب می
 یپژوهشدر . [17هیجانات فرد ایجاد شود ] طرز تفکر، رفتار و

-گردان فراهای خودکه آموزش راهبرد ه شدنشــان داد

آوری تحصیلی و کاهش شناختی موجب افزایش و بهبود تاب
نشــان دیگر  یپژوهشدر  .[18]می شود اهمالکاری تحصیلی 

آورى دانش آموزانى که روش درمانجو که میزان تاب ه شدداد
را دریافـت کرده اند به طور معنادار باالتر از « 1راجرز»مدار 

آورى دانش آموزانى اسـت که روش درمانجو مدار میزان تاب
مدیریت هیجان آموزش  .[19] راجـرز را دریافـت نکرده اند

در بهبود مناسبات اجتماعی  ،و اهمیت آن و مدیریت خود
باوری در جامعه و کمک به نقش دارد و ارتقاء سطح خود

های ارزشی زندگی اجتماعی و فائق در شناخت جنبه واناننوج
موجب افزایش سطح  ،ها و تعارضات درونیآمدن به ناکامی

های موجود در ها و تنشبهداشت روانی جامعه، رفع استرس
ای هبه ورطه آسیب نوجوانانزندگی و نیز پیشگیری از سقوط 

-تنظیم هیجانات شامل همه راهبرد .[20] شوداجتماعی می

ای است که برای افزایش، حفظ و های آگاهانه و غیر آگاهانه
های هیجانی، رفتاری و شناختی یک پاسخ کاهش مولفه

شود، همچنین تنظیم هیجانات به هیجانی به کار برده می
توانایی فهم هیجانات، تعدیل تجربه و ابراز هیجانات اشاره 

اهش و کنترل هیجانات منفی و استفاده برای ک .[21]دارد 
مثبت و درست از هیجانات از برنامه آموزش تنظیم هیجان 

های تنظیم هیجان شود. بنابراین افزایش راهبرداستفاده می
 زا کمکبه افراد در مقابله موثر با شرایط اضطراب و استرس

  .[21]کند می
 یپرخاشگری به عنوان یک مشکل رفتاری تعاریف متفاوت

دارد که همه آنها سه محور مشترک دارند: عمدی بودن، 
 .[22]تکراری بودن و عدم تعادل بین فرد پرخاشگر و قربانی 

پرخاشگری به عنوان استفاده از قدرت فیزیکی یا عاطفی برای 
کنترل یا آسیب رساندن به دیگران تقویت می شود و می 

یجاد می(، اتواند شامل رفتارهایی مانند حمله )فیزیکی یا کال
تهدید، گسترش شایعات، فراخوانی نام و یا قصد از بین بردن 

محققان دریافته اند که  .[23]کسی از یک گروه باشد 
پرخاشگری و قلدری به عنوان پدیده ای شایع بخصوص در 

نتایج  .[24]بافت آموزشی ابتدایی و متوسطه مطرح است 
ن مقطع درصد از دانش آموزا 48الی  31نشان می دهد که 

متوسطه توسط همساالن خود مورد پرخاشگری قرار می 
                                                            
1 Rogers 
2 Kazdina 

درصد نیز آزار و اذیت فیزیکی را گزارش می  25گیرند و 
  .[25]دهند 

های انسانی با مدیریت بر خود کنترل بسیاری از رفتار
 سرعت اما زمان، در زیاد جوییصرفه رغمافتد. علیاتفاق می

 فرصت حتی که یافته افزایش حدی تا امور پیچیدگی انجام و

 قدرت چه هر است. بنابراین سلب کرده ما از نیز را کردن فکر

 احتمال همان نسبت به یابد افزایش رفتار بر مدیریت و کنترل

تحصیلی،  شخصی، مختلف هایعرصه در خود موفقیت کسب
. یابدمی افزایش اجتماعی هایمحیط سایر و خانوادگی شغلی،
 منظور به فرد توانمندی تقویت صدد در خود مدیریت مهارت

 رفتاری علوم است. دانشمندان رفتارش کنترل بر و نظارت

 و کاربردی هایکه دستورالعمل اندکرده زیادی تالش
 و عملکرد رفتار بر انسان تا کنند ارائه و شناسایی عملیاتی،

 بر مدیریت افراد که میزانی به زیرا. باشد داشته مدیریت خود

-عزت و نفس به از اعتماد یابد،می افزایش شانعملکرد و خود

 تری برایقوی انگیزه و اراده و شده برخوردار بیشتری نفس

 عبارت کنند.بهمی پیدا دیگران و خود بر مثبت تاثیرگذاری
 و آموزش کار، و کسب در مفهوم مدیریتی، یک دیگر خود
 و به باشدمی معنایی تغییرات از همراه با بسیاری روانشناسی

-استراتژی و هامهارت موازی، هایروش یا مشابه، هایروش

به اجرا در آید  موثر طور به تواندمی افراد توسط که هایی
 جهت هاییدر فعالیت را تواند خوداشاره دارد و فرد می

 بلقا کنترلی تأثیرخود. مدیریت کند اهداف به دستیابی
 جمله از هاسازمان در انسانی منابع مدیریت در توجهی

 برای خود کنترلی هایمهارت. دارد مشتریان و هاکتابخانه
  .[26]است  نیاز مورد انتقال اطالعات

بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که آموزش 
مدیریت هیجان بر پرخاشگری و تاب آوری تاثیر دارد. 

 .[27] 2کازدین
در پژوهش خود نشان داد که آموزش مدیریت والدین بر 

پرخاشگری و رفتار ضد اجتماعی کودکان تاثیر بهبود 
 معناداری دارد.

نتیجه پژوهش وی نشان داد که کودکانی که والدین آنها 
آموزش های مدیریت دیده بودند، نسبت به کودکانی که 
والدین آنها این آموزش ها را ندیده اند، سطح پائین تری از 

 د.پرخاشگری و رفتار ضد اجتماعی از خود نشان می دهن
همچنین در کشور هلند پژوهشی توسط گروهی از 
روانشناسان انجام شد که در این پژوهش به بررسی تاثیر 
آموزش مدیریت والدین بر کاهش رفتارهای هنجارشکن 

 پرداخته شد.کودکان 
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نتایج نشان داد که آموزش مدیریت والدین بر کاهش 

 .[28ناهنجاریهای رفتاری کودکان موثر است ]
. [29عدالتیان کرباسی و  شاره ]پژوهش دیگری توسط 

انجام شده است که نتایج نشان داد آموزش برنامه های 
دلبستگی محور به مادران در شادکامی و بهزیستی 
روانشناختی و تاب آوری فرزندان نوجوانشان تاثیر معناداری 
دارد. همچنین در تحقیقی که توسط منصوری و همکاران 

از آن است که آموزش  انجام شده است، نتایج حاکی [30]
دلسوزی بر افزایش تاب آوری و خودکارآمدی -مهارت خود

تاثیر معناداری دارد. در تحقیقی که توسط امیری برمکوهی 
انجام شد، نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی،  [31]

نشانه های افسردگی و مشکالت اجتماعی و اشتغال ذهنی با 
معنادار کاهش می دهد. محققان بیماری و مرگ را به گونه ای 

نشان دادند که آموزش خود تنظیمی فراشناختی موجب 
کاهش مولفه های اهمال کاری تحصیلی شده است. همچنین 
خود پنداره تحصیلی نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین 

. [32خودتنظیمی فراشناختی با اهمال کاری تحصیلی دارد ]
 که آموزش مدیریت خشم،در تحقیقی دیگر محققان دریافتند 

کودک و -منجر به کاهش پرخاشگری، بهبود رابطه مادر
افزایش خود اثرمندی والدینی در مادران کودکان ناشنوا می 

. بررسی پیشینه پژوهش حاکی از آن است که [33شود ]

مطالعات پیرامون آموزش مدیریت هیجان و مدیریت خود به 
ن به صورت همزمان والدین بر پرخاشگری و تاب آوری فرزندا

صورت نگرفته است. بنابراین در این پژوهش مسئله فوق برای 
اولین بار مورد بررسی قرار گرفته است. لذا با توجه به مباحث 
نظری باال و خالء پژوهشی موجود،  در این پژوهش قصد داریم 

آیا آموزش مدیریت خود و "به این سوال پاسخ دهیم که 
بر تاب آوری و پرخاشگری فرزندان  مدیریت هیجان به والدین،

 "نوجوان دختر شهر تهران تاثیر دارد؟

 روش
 نوع پژوهش

تحقیق حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و با توجه 
های مورد استفاده از نظر روش تحقیق، کمی ها و دادهبه ابزار

آزمایشی دو گروهی )دو گروه به عنوان با استفاده از طرح نیمه
 «مدیریت هیجانبسته »، «مدیریت خود بسته»آموزش گروه 

یا گروه آزمایش و یک گروه به عنوان گروه کنترل( سه 
آزمون و پیگیری سه ماهه در آزمون، پسای پیشمرحله

 استفاده آوریتاب و پرخاشگریراستای تعیین اثربخشی 
گردید. بدین منظور دیاگرام طرح پژوهش در بخش کمی در 

 ه شده است:ارائ 1جدول 

 آزمایشی پژوهش. دیاگرام طرح نیمه1جدول 
 هاگروه گمارش تصادفی آزمونپیش متغیر مستقل آزمونپس پیگیری

T3 T2 * T1 R  مدیریت هیجان »، «مدیریت خود »گروه آموزش 

T3 T2 - T1 R گروه کنترل 

، متغیر مستقل در طرح 1بر اساس اطالعات جدول 
های آموزشی آزمایشی پژوهش حاضر، اجرای بستهنیمه

و متغیرهای وابسته  «مدیریت هیجان» و« مدیریت خود»
 اند.بوده آوریتاب و پرخاشگریشامل 

مدیریت »،و « مدیریت خود)»های آزمایش گروه
جلسه گروهی به صورت متوالی و  10به مدت «( هیجان

ساعت( در  15دقیقه و در مجموع  90هفتگی )هر جلسه 
 اند. جلسات آموزشی مربوط به این رویکرد شرکت داشته

 آزمودنی 

جامعه آماری این پژوهش شامل  الف( جامعه آماری:
تمامی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر تهران در 

 بوده است. 98-97سال تحصیلی 
با توجه به اینکه در تحقیقات  ب( نمونه پژوهش:

نفر برای هر گروه توصیه شده است  15آزمایشی حداقل 
نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول  45. تعداد [34]

                                                            
1 Conner-Davidson (CD-RISC) 

گانه شهر تهران در سال  22ها در مناطق و مادران آن
از به صورت هدفمند انتخاب شدند و پس  97-98تحصیلی 

شده به صورت تصادفی در نفر انتخاب 45گیری اولیه، نمونه
مدیریت » و، «مدیریت خود»نفره )گروه آموزش  15سه گروه 

به عنوان گروه آزمایش و یک گروه کنترل( جایگزین  «هیجان
 گردیدند.

 ابزارهای پژوهش
پژوهش  در  : 1دیویدسون و کانر تاب آوری پرسشنامه (1
 تاب آوری کانر مقیاس از تاب آوری گیریاندازه  برای حاضر

 محمدی و را مقیاس شد. این استفاده (2003) دیویدسون و

و  ترجمه ایرانی فرهنگ در استفاده برای (1384) همکاران
بر  که است گویه 25 دارای مقیاس اند. این نموده هنجاریابی

 )هرگز( 1 از دامنه ای در لیکرت پنج درجه ای مقیاس اساس

 نمره بیشترین و میشود. کمترین نمره گذاری )همیشه( 5تا 

 .[35است ] 125 و 5 ترتیب به کل مقیاس
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 و همکاران مینا قنواتیان                                                                                  ی........ پرخاشگربر به مادران بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خود و مدیریت هیجان 

  کرونباخ آلفای روش از استفاده با را مقیاس این پایایی
 از مقیاس روایی تعیین برای همچنین آوردند. به دست 79/0

 عامل یک وجود و کردند استفاده تاییدی عامل روش تحلیل

 تعیین . جهت[36دیگر ] پژوهشی نمودند. در را تایید کلی

 کل نمره با گویه همبستگی هر ابتدا مذکور، مقیاس روایی

 استفاده عامل تاییدی تحلیل روش از سپس و شد محاسبه

تا  45/0کل بین  نمره با گویه هر همبستگی گردید. ضرایب
مولفه  از روش استفاده با مقیاس گویه های سپس و بود 64/0

 از گرفتند. با استفاده قرار عاملی تحلیل مورد اصلی های

 عامل یک، یک از باالتر ویژه ارزش و اسکری خط شیب مالک

 حاضر، پایایی پژوهش بود. در استخراج قابل مقیاس در

به  87/0کرونباخ  آلفای روش از استفاده با مذکور مقیاس
از  استفاده با عاملی تحلیل روایی، تعیین آمد. جهت دست

گویه  25 بر واریماکس چرخش با اصلی مولفه های تحلیل
ارزیابی  جهت مقدماتی آزمونهای شد. ابتدا انجام پرسشنامه

نمونه  کفایت شامل عامل، تحلیل برای نمونه بودن مناسب
 گردید. این انجام بارتلت کرویت آزمون و 1گیری )کی.ام.او(

( به >0001/0P) 115/1641و  774/0به ترتیب  ضرایب
 عامل تحلیل برای ها داده بودن مناسب بیانگر که آمد، دست

 نشان را عمومی عامل یک عامل، تحلیل نتایج همچنین .است

 .داد
این  : 2پرخاشگری باس و پری ی پرسشنامه( 2

 جنبه پرخاشگری چهار که است سؤال 29 دارای پرسشنامه

 میزان و میسنجدرا  خصومت و خشم کالمی، فیزیکی،

 پرسشنامه اندازه گیری میکند. این نیز را کلی پرخاشگری

 است.از شده ساخته جوانان و سنی نوجوانان ههای گرو برای

 که کالمی پرخاشگری پرسش پنج این پرسشنامه، سؤال 29

پرخاشگری  پرسش نه (،27، 21، 14، 6، 4شامل سواالت )
، 25، 22، 16 ،13، 11، 8، 5، 2سواالت) شامل که فیزیکی

، 18، 12، 9، 1سواالت ) شامل که خشم پرسش هفت (،29
، 3سواالت ) شامل خصومت که پرسش هشت ( و28، 23، 19
دهد.  می قرار سنجش مورد ( را26، 24، 20، 17، 15، 10، 7

 از ای درجه پنج لیکرت طیف روی یک بر آن محتوای

 (،4است) من شبیه حدودی تا (،5من است ) شبیه کامالً 

 من نیست شبیه حدودی تا (،3نیست) نه است شبیه من نه

 ( مشخص شده است. که1) نیست من شبیه شدت به ( و2)

 باشد. دو می 145  برابر حداکثر آن و 29 برابر نمره حداقل

شوند.  می نمره گذاری صورت معکوس به 16و  9 عبارت
 سؤالی 52 منبع یک پرخاشگری باس و پری از پرسشنامه

 خصومت با سیاهه از آنها از بسیاری که است شدهاستخراج 

 تحلیل عاملی و اصلی مؤلفه های تحلیل روش از استفاده

 درونی از همسانی پرسشنامه شده اند. این برگزیده تأییدی

با استفاده از  آزمون است. پایایی این ار برخورد باالیی بسیار
 80/0تا  72/0 بین مجدد باز آزمایی ضریب آلفای کرونباخ در

 آن برای روایی کل نمره با را آن عامل چهار درونی همسانی و

. در پژوهش حاضر [37است ] ه شد گزارش 89/0تا  72/0
به دست  84/0نیز، ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه 

  آمد.

 انجام پژوهششیوه 
محقق پس از انتخاب نمونه پژوهشی مورد نظر و اخذ 

ورش، به مدرسه مورد نظر مراجعه معرفی نامه از آموزش و پر
نمود. برای پیدا نمودن دانش آموزان دارای تاب آوری و 
پرخاشگری پایین، غربالگری صورت گرفت. در گام بعدی، 

نفر از دانش  60جهت گزینش گروههای آزمایش و گواه 
آموزانی که در مقیاس تاب آوری و پرخاشگری یک انحراف 

ه دست آورده بودند، انتخاب معیار پایینتر از میانگین را ب
شدند. به منظور رعایت اصول اخالقی، قبل از تکمیل 
پرسشنامه های مربوطه و اجرای مداخله ها، به همه شرکت 
کنندگان در پژوهش، اهمیت پاسخهای دقیق و صادقانه 
توضیح داده شد. افراد گروه آزمایش که مادران این نوجوانان 

سه گروهی به صورت جل 10بودند، متعهد شدند که طی 
دقیقه( در کالس  90متوالی و هفتگی )هر چلسه به مدت 

آموزش مدیریت خود و مدیریت هیجان شرکت نمایند. که 
 آورده شده است. 3و  2شرح جلسات در جداول 

. شرح جلسات بسته آموزش مدیریت خود2جدول 

 جلسه عنوان جلسه جلسه شرح

ازی سآشنایی مادران با اهداف کلی جلسات اعم از مسئولیت پذیری در قبال فرآیند درمان، لزوم رعایت احترام در هنگام گفتگو، سعی در خود افشا
های ناشی از برخورد با سترساز طریق ابراز افکار و احساسات، توافق در مورد مکان و زمان برگزاری جلسات، شناخت کلی در مورد نوجوانان و ا

 نوجوانان در خانواده 
 های خود را در مورد دخترانشان و خانواده و مشکالت ناشی از داشتن فرزند نوجوان را یادداشت نمایند.مورد از نگرانی 5تکلیف: مادران 

-توجیه و آشنا

 سازی
 اول

                                                            
1 KMO 
2 Buss, A. H &, Perry, M. 
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 پذیرش خود و دیگران، مسئولیت پذیر بودن-خودآگاهیتعریف مفاهیم خود آگاهی و خود شناسی، تعریف عوامل موثر بر 

 شود.های جسمانی در دوران نوجوانی و عواملی که باعث تغییر خلق نوجوانان میآموزش ویژگی
ت لویاهمیت بین نقاط مثبتی و تجربه خوب را به ترتیب او-تجربه خود را نام ببرند 10تا  5نقطه قوت را بنویسند،  5 -تکلیف: تمرین خودشناسی 

 مشخص کنند.

-مهارت خود

 آگاهی
 دوم

 آگاهی، بررسی تکالیفتکمیل مهارت خود
ادامه مهارت 

 آگاهیخود
 سوم

در این جلسه اهمیت مدیریت زمان مورد بحث قرار گرفت. نحوه مدیریت زمان به مادران آموزش داده شد. از مادران خواسته شد که طبق 
 های روزمره بپردازد و نحوه مدیریت زمان را به فرزندان خود اموزش دهند.های از پیش تعیین شده به کاربندیزمان

 های روزانه با فرزندانشان هر روز دفترچهتکلیف: از مادران خواسته شد که برنامه روزانه خود را با ساعت و روز در دفترچه یادداشت کنند و با گفتگو
ا کنند ها را اجرهای انفرادی و گروهی در منزل داشته باشند و به میزانی که موفق شدند برنامهرا پرکنند و برنامه ریزی مشخص برای انجام فعالیت

 و یادداشت نمایند.

 چهارم مدیریت زمان

 ادامه آموزش مدیریت زمان و بررسی تکالیف
ادامه مدیریت 

 زمان
 پنجم

ت های خود کنترلی شامل شناخت احساساکنترلی پرداخت شد. تکنیکدر این جلسه به توصیف خود کنترلی و ارائه چند راهکار برای افزایش خود 
.ارائه شودشود.فکر کردن در مورد مسائلی که باعث از بین رفتن خود کنترلی میخود و عواقب آن، مثال عصبانیت منجر به پرخوری عصبی می

 رها کردن تنش از ذهن و جسمآموزش -تکنیک تنفس مرور شد-های سالم جایگزین و رسیدن به توافق با مادرانعادت
های خود کنترلی را در منزل تکرار کنند و با فرزندان خود مطرح کنند و با هم به جمع بندی برسند و در تکلیف: از مادران خواسته شد تکلیف

 جلسه آینده، نتیجه گزارش شود.

 ششم خود کنترلی

 کنترلی و بررسی تکالیفادامه آموزش خود
ادامه خود 

 کنترلی
 تمهف

در این جلسه به مفهوم خود تنظیمی پرداخته شد.بازی والدین و فرزندان آموزش داده شد. تغییر نقش مادران به جای دختران و برعکس اموزش 
ازی این ب توانند با ارائه نقش به دختران نوجوان از دنیای ذهن آنها آشنا شوند و با ایفای نقش دختر خود شوند.درداده شد. در این بازی مادران می

د توانندختران نوجوان با مرور ارتباطات خود با والدین، آگاه شدن از ذهنیت خود و ذهنیت والدین، دریافت بازخورد از والدین در نقش کودک، می 
 های خود را تنظیم کنند.رفتار

 فای نقش بپردازند.تکلیف: از مادران خواسته شد که این بازی را چند مرتبه با فرزندان خود انجام دهند و به ای

 هشتم خود تنظیمی

 ادامه آموزش خود تنطیمی و بررسی تکالیف
ادامه خود 
 تنظیمی

 نهم

 مرور مطالب مورد بحث در جلسات قبل، بحث و گفتگو درباره محتوای برنامه آموزشی و نتایج آن
مرور و جمع 
 بندی مطالب

 دهم

 . شرح جلسات بسته آموزش مدیریت هیجان3جدول

 جلسه عنوان جلسه شرح جلسه

ازی سآشنایی مادران با اهداف کلی جلسات اعم از مسئولیت پذیری در قبال فرآیند درمان، لزوم رعایت احترام در هنگام گفتگو، سعی در خود افشا
های ناشی از برخورد با از طریق ابراز افکار و احساسات، توافق در مورد مکان و زمان برگزاری جلسات، شناخت کلی در مورد نوجوانان و استرس

 نوجوانان در خانواده 
 های خود را در مورد دخترانشان و خانواده و مشکالت ناشی از داشتن فرزند نوجوان یادداشت نمایند.مورد از نگرانی 5تکلیف:مادران 

-توجیه و آشنا

 سازی
 اول

بادکنک خشم انجام شد که با انجام این تمرین مادران توانستند در این جلسه به توصیف خشم و عالئم درونی و بیرونی آن پرداخته شد. تمرین 
تواند می شود وخشم خود را لمس کنند و آن را بیان کنند با بیان مستقیم خشم کمک شد تا بفهمند خشم در درون آنها انباشته و سپس منفجر می

 شم خود را به آرامی و با احساس امنیت و آرامش تخلیه کنند.توانند خمنجر به آسیب رساندن به دیگران شود. آموزش داده شد که چگونه می
شود را یادداشت کنند و تکلیف نفس کشیدن را در تکلیف: از مادران خواسته شد مواردی که باعث خشم انها در منزل و ارتباط با نوجوانشان می

 مواقع خشم انجام دهند.

 دوم مدیریت خشم

 یفادامه جلسه مدیریت خشم و بررسی تکال
ادامه مدیریت 

 خشم
 سوم

هایی که در مواجه شدن با اندیشی با مادران در ارتباط با استرس و تجربهکند. بحث و همتوصیف استرس و عواملی که در مادران ایجاد استرس می
تجربه  سب را ندارند و یا با خاطره وآرامی برای مواقعی که کنترل و تمرکز مناهای بدنی و روانی استرس توصیف شد و تکلیف تناسترس دارند. نشانه

 .شوند برای آرامش و تمرکز آموزش داده شدآیندی روبه رو میناخوش
 دقیقه به تنهایی و با فرزندان نوجوان خود انجام دهند. 20تا  10بار به مدت  3تکلیف: از مادران خواسته شد که تکلیف تن آرامی را روزی 

 چهارم مدیریت استرس

 مدیریت استرس و بررسی تکالیفادامه جلسه 
ادامه مدیریت 

 استرس
 پنجم

های آن انجام شد که بندی احساسات پرداخته شد. مراحل مدیریت احساسات ارائه شد و تمریندر این جلسه به توصیف احساسات و ارائه طبقه
 مراحل آن به شکل زیر است

 مرحله اول: شناسایی احساسات خود
 ندای احساسات خودمرحله دوم: گوش سپردن به 

 مرحله سوم: نشان دادن کنجکاوی
 مرحله چهارم: به خودتان اطمینان بخشید

 مرحله پنجم: به یقین برسید

مدیریت 
 احساسات

 ششم
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 مرحله ششم: دست به عمل بزنید
حساسی اآید، کنند، بحث شد. بعنوان مثال وقتی دخترشان دیر میسپس در مورد موقعیت های منطقی که در منزل احساسات گوناگون را تجربه می

 دهند، بررسی شد.هایی که نشان میکنند و عکس العملکه تجربه می
 ها از خود نشان می دهند.های مختلف در منزل و یادداشت احساسات و رفتاری که در این موقعیتتکلیف: بررسی موقعیت

گار ننگار احساسات آموزش داده شد، این روزود پرداخته شد. تکنیک روزدر این جلسه به بررسی مواردی که در طول هفته گذشته یادداشت شده ب
گری که در راه تجربه کردن احساسات، بیان هیجان یا احساس و بیان آنچه فرد برای خود شود که فرد در تشخیص موانع یا عوامل مداخلهباعث می

 نیاز دارد آشنا شد.
کنند در جدولی که آماده کرده اند تیک بزنند تا بهتر با احساس خود آشنا شوند را که تجربه می آموزش داده شد که مادران در طول روز هر حالی

 ای استفاده کنند.های مقابلهو بتوانند به راحتی از راهکار
 نگار احساسات و آموزش آن به فرزندان برای همفکری و شناخت بهتر احساساتتکلیف: درست کردن دفترچه روز

ادامه مبحث 
ریت مدی

 احساسات
 هفتم

 هشتم نگار احساساتروز نگار احساسات و ساخت یک نمونه دفترچه در جلسهبررسی دفترچه روز

 های ساخته شده در منزل و بحث و تبادل نظربررسی دفترچه
نگار ادامه روز

 احساسات
 نهم

 و نتایج آن مرور مطالب مورد بحث در جلسات قبل، بحث و گفتگو درباره محتوای برنامه آموزشی
مرور و جمع 
 بندی مطالب

 دهم

 شیوه تحلیل داده ها
جهت بررسی آماری داده ها در این پژوهش، از روشهای 
آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در بخش 
آمار توصیفی، جهت نشان دادن وضعیت داده ها، شاخصهایی 
چون میانگین، انحراف معیار و جدول توزیع فراوانی به کار 

برده شد. برای تجزیه تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل 
 گیسر استفاده-واریانس مکرر و آزمون محافظه کار گرینهوض

 شد.

 نتایج

 
 یپرخاشگر.  میانگین و انحراف معیار نمرات 4جدول

 انحراف معیار میانگین یپرخاشگرسطوح فاکتور زمان سنجش شاخص 

 68/1 71/3 آزمونپیش
 02/1 14/3 آزمونپس

 24/1 00/3 پیگیری

( شامل میانگین و انحراف معیار متغیر نمرات 4جدول )
آموزان دختر با سطوح مختلف فاکتور زمان ی دانشپرخاشگر

-آزمون، پسی با سه سطح پیشپرخاشگرسنجش شاخص 

انگین میباشد که با توجه به آن کمترین آزمون و پیگیری می
و انحراف معیار  00/3مربوط به زمان سنجش پیگیری با مقدار 

 باشد.می 24/1
موخلی برای متغیر وابسته نمرات -نتایج آزمون کرویت

 ی دانش آموزان دختر با مقادیرپرخاشگر
 (05/0>0000/0P= ،89/24)= 2Chi-Square() 

اتریس کواریانس خطای بیانگر این واقعیت است که م
سطوح متغیر وابسته، فاقد یکنواختی است و لذا بایستی از 

مانند  1های محافظه کار جایگزین آزمون اسفریسیتیآزمون
جهت سنجش تاثیر فاکتور درون موردی  2گیسر -گرینهوض

زمان سنجش شاخص پرخاشگری استفاده نمود. از طرفی 
 با مقادیر  3نتیجه آزمون المدای ویلکز

(01/0>001/0P=،21)=13,2(F(  بیانگر تاثیر گذاری فاکتور
ی در سطح خطای یک درصد پرخاشگرزمان سنجش شاخص 

باشند. می

 گیسر -. نتایج آزمون درون موردی گرینهوض5جدول
 (Pسطح معنی داری ) مقدار آماره فیشر میانگین مجموع مربعات درجات آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 000/0 16/21 74/3 06/1 00/4 یپرخاشگرسطوح فاکتور زمان سنجش شاخص 
   73/1 87/13 00/24 یپرخاشگرخطای سطوح فاکتور زمان سنجش شاخص 

های تکراری را ( نتایج تحلیل واریانس با اندازه5جدول )
 د. دهگیسر نشان می -بر اساس آزمون محافظه کار گرینهوض

( با توجه به مقادیر آماره فیشر 5بر اساس جدول شماره )
                                                            
1 Sphericity 
2 Greenhouse - gases 
3 Wilk's Lambda 

گیسر، -داری به دست آمده از آزمون گرینهوضو سطح معنی
ی که برابر پرخاشگربرای فاکتور نوع زمان سنجش شاخص 

(01/0>,P16/21)=87/13,06/1(F( توان به دست آمده، می
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 یرپرخاشگنتیجه گرفت که فاکتور نوع زمان سنجش شاخص 

ی است و تفاوت پرخاشگرگذار بر نمرات یک فاکتور تاثیر
های ی در زمانپرخاشگرمعنی داری بین نمرات شاخص 

 آزمون و پیگیری وجود دارد.آزمون، پسپیش

 یآورتاب.  میانگین و انحراف معیار نمرات 6جدول
 انحراف معیار میانگین یتاب آورسطوح فاکتور زمان سنجش شاخص 

 05/1 60/2 پیش آزمون
 03/1 06/3 پس آزمون

 83/0 86/3 پیگیری

( شامل میانگین و انحراف معیار متغیر نمرات 6جدول )
ی دانش آموزان دختر با سطوح مختلف فاکتور زمان آورتاب

 آزمونآزمون، پسی با سه سطح پیشآورتابسنجش شاخص 
باشد که با توجه به آن، بیشترین میانگین مربوط و پیگیری می

 83/0و انحراف معیار  86/3به زمان سنجش پیگیری با مقدار 
 باشد.می

موخلی برای متغیر وابسته نمرات -نتایج آزمون کرویت
 ی دانش آموزان دختر با مقادیرآورتاب

 (05/0>001/0P= ،129/6)= 2Chi-Square()  بیانگر این

واقعیت است که ماتریس کواریانس خطای سطوح متغیر 
 هایوابسته، فاقد یکنواختی است و لذا بایستی از آزمون

 -محافظه کار جایگزین آزمون اسفریسیتی مانند گرینهوض
گیسر جهت سنجش تاثیر فاکتور درون موردی زمان سنجش 

ی استفاده نمود. از طرفی نتیجه آزمون آورتابشاخص 
با مقادیر  مدای ویلکزال
(05/0>001/0P=،824/6)=13,2(F(  بیانگر تاثیر گذاری

ی در سطح خطای پنج آورتابفاکتور زمان سنجش شاخص 
 باشند. درصد می

 گیسر -. نتایج آزمون درون موردی گرینهوض7جدول
 (Pسطح معنی داری ) مقدار آماره فیشر مجموع مربعاتمیانگین  درجات آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 001/0 06/9 66/6 84/1 31/12 یآورتابسطوح فاکتور زمان سنجش شاخص 
   73/0 84/13 02/19 یآورتابخطای سطوح فاکتور زمان سنجش شاخص 

( نتایج تحلیل واریانس با اندازه های تکراری را 7جدول )
 د. دهگیسر نشان می -بر اساس آزمون محافظه کار گرینهوض

(، با توجه به مقادیر آماره فیشر 7بر اساس جدول شماره )
گیسر، -داری به دست آمده از آزمون گرینهوضو سطح معنی

ی که برابر آورتاببرای فاکتور نوع زمان سنجش شاخص 

(01/0>,P06/9)=84/13,84/1 (F(توان به دست آمده، می
ی آورتابنتیجه گرفت که فاکتور نوع زمان سنجش شاخص 

 ی است و تفاوت معنیآورتابگذار بر نمرات یک فاکتور تاثیر
آزمون، های پیشی در زمانآورتابداری بین نمرات شاخص 

آزمون و پیگیری وجود دارد. پس

 یاشگرپرخ.  میانگین و انحراف معیار نمرات 8جدول

 انحراف معیار میانگین یپرخاشگرسطوح فاکتور زمان سنجش شاخص 

 60/1 81/3 آزمونپیش
 44/0 75/1 آزمونپس

 40/0 81/1 پیگیری

( شامل میانگین و انحراف معیار متغیر نمرات 8جدول)
ی دانش آموزان دختر با سطوح مختلف فاکتور زمان پرخاشگر

-آزمون، پسی با سه سطح پیشپرخاشگرسنجش شاخص 

باشد که با توجه به آن، کمترین میانگین آزمون و پیگیری می
و انحراف  75/1آزمون با مقدار مربوط به زمان سنجش پس

 باشد.می 44/0معیار 
 نمرات موخلی برای متغیر وابسته-نتایج آزمون کرویت

 ی دانش آموزان دختر با مقادیر پرخاشگر
(05/0>000/0P= ،468/38)= 2Chi-Square() بیانگر این

واقعیت است که ماتریس کواریانس خطای سطوح متغیر 
 هایوابسته، فاقد یکنواختی است و لذا بایستی از آزمون

-محافظه کار جایگزین آزمون اسفریسیتی مانند گرینهوض
گیسر جهت سنجش تاثیر فاکتور درون موردی زمان سنجش 
شاخص پرخاشگری استفاده نمود. از طرفی نتیجه آزمون 
 المدای ویلکز با مقادیر 

(01/0>001/0P=،13/11)=13,2(F(  بیانگر تاثیر گذاری
طح خطای یک ی در سپرخاشگرفاکتور زمان سنجش شاخص 

 باشند.درصد می
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 گیسر-.  نتایج آزمون درون موردی گرینهوض9جدول
 (Pسطح معنی داری ) مقدار آماره فیشر میانگین مجموع مربعات درجات آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 000/0 07/23 63/42 03/1 04/44 یپرخاشگرسطوح فاکتور زمان سنجش شاخص 

   84/1 49/13 62/28 یپرخاشگرخطای سطوح فاکتور زمان سنجش شاخص 

های تکراری را نتایج تحلیل واریانس با اندازه (9) جدول
 . دهدگیسر نشان می-بر اساس آزمون محافظه کار گرینهوض

(، با توجه به مقادیر آماره فیشر 9بر اساس جدول شماره )
گیسر، -داری به دست آمده از آزمون گرینهوضسطح معنی و

ی که برابر پرخاشگربرای فاکتور نوع زمان سنجش شاخص 

(01/0>,P07/23)=49/13,03/1(F( توان به دست آمده، می
ی رپرخاشگنتیجه گرفت که فاکتور نوع زمان سنجش شاخص 

ی است و تفاوت پرخاشگریک فاکتور تاثیرگذار بر نمرات 
های ی در زمانپرخاشگرمعنی داری بین نمرات شاخص 

 آزمون و پیگیری وجود دارد. آزمون، پسپیش

 یآورتاب. میانگین و انحراف معیار نمرات 10جدول
 انحراف معیار میانگین یآورتابسطوح فاکتور زمان سنجش شاخص 

 50/0 62/1 آزمونپیش
 47/0 68/1 آزمونپس

 50/1 87/2 پیگیری

( شامل میانگین و انحراف معیار متغیر نمرات 10جدول )
ی دانش آموزان دختر با سطوح مختلف فاکتور زمان آورتاب

 آزمونآزمون، پسی با سه سطح پیشآورتابسنجش شاخص 
مربوط  بیشترین میانگینباشد که با توجه به آن، و پیگیری می

 50/1و انحراف معیار  87/2به زمان سنجش پیگیری با مقدار 
 باشد.می

موخلی برای متغیر وابسته نمرات -نتایج آزمون کرویت
 ی دانش آموزان دختر با مقادیر آورتاب

(05/0>000/0P= ،126/35)= 2Chi-Square()  بیانگر این

است که ماتریس کواریانس خطای سطوح متغیر واقعیت 
 هایوابسته، فاقد یکنواختی است و لذا بایستی از آزمون

-محافظه کار جایگزین آزمون اسفریسیتی مانند گرینهوض
گیسر جهت سنجش تاثیر فاکتور درون موردی زمان سنجش 

ی استفاده نمود. از طرفی نتیجه آزمون آورتابشاخص 
 یر المدای ویلکز با مقاد

(01/0>000/0P=،46/56)=13,2(F( گذاری بیانگر تاثیر
ی در سطح خطای یک آورتابفاکتور زمان سنجش شاخص 

باشند.درصد می

 گیسر -.  نتایج آزمون درون موردی گرینهوض11جدول

 (Pسطح معنی داری ) مقدار آماره فیشر میانگین مجموع مربعات درجات آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 007/0 60/9 22/15 04/1 87/15 یآورتابسطوح فاکتور زمان سنجش شاخص 
   58/1 63/13 79/24 یآورتابخطای سطوح فاکتور زمان سنجش شاخص 

 های تکراری را( نتایج تحلیل واریانس با اندازه11جدول )
 . دهدگیسر نشان می-بر اساس آزمون محافظه کار گرینهوض

(، با توجه به مقادیر آماره 11بر اساس جدول شماره )
-داری به دست آمده از آزمون گرینهوضفیشر و سطح معنی

 ی کهآورتابگیسر، برای فاکتور نوع زمان سنجش شاخص 
-به دست آمده، می )63/13,04/1(F=(P60/9,<01/0)برابر 

-ابتتوان نتیجه گرفت که فاکتور نوع زمان سنجش شاخص 

 ی است و تفاوتآورتابگذار بر نمرات ی یک فاکتور تاثیرآور
-های پیشی در زمانآورتابمعنی داری بین نمرات شاخص 

 آزمون و پیگیری وجود دارد. آزمون، پس

 
 

 بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مدیریت 
خود و مدیریت هیجان به مادران بر پرخاشگری و تاب آوری 
نوجوانان دختر شهر تهران بود. نتایج نشان داد که آموزش 
مدیریت خود و مدیریت هیجان به مادران بر پرخاشگری و 
تاب آوری دختران نوجوانشان موثر بوده و موجب افزایش تاب 

وری و کاهش پرخاشگری در گروه آزمایش نسبت به گروه آ
تفاوت دو گروه از لحاظ که نشان داد گواه شده است. نتایج 

از نظر آماری معنادار است. بدین معنا که  ینمره پرخاشگر
 فرزندانبر پرخاشگری به مادران خود  برنامه آموزش مدیریت

ؤثر داری مطور معنا گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به
 [38، 29، 24. این یافته ها با نتایج پژوهشهای ]است بوده

است. همچنین در تحقیق دیگری نتایج به دست آمده  همسو
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نشان داد که آموزش مدیریت والدین بر بهبود رفتارهای 
پرخاشگرانه و ضد اجتماعی کودکان تاثیر معناداری دارد 

[27]. 
از دیگر مواردی که  توان گفتدر تبیین این فرضیه می

ن تواتواند در اثرگذاری این آموزش اثرگذار بوده باشد میمی
سازی اشاره نمود. از آن جا که هدف آرامهای خودبه مهارت

خود، حفظ کنترل و تعادل  تیریهای مداز به کار بردن مهارت
های روزمره زندگی است ها و استرسارگانیسم در مقابل فشار

های زندگی به شیوه ستیز و یا گریز ابل فشارو بدن فرد در مق
دهد. این پاسخ در مقابله با اضطراب و مخاطرات پاسخ می

طبیعی کاربرد زیادی داشته و در طول تاریخ حافظ بقای نسل 
آدمی بوده است. ولی در شرایط کنونی و در مقابله با عوامل 

مشغله زیاد روش  مشکالتزای روان شناختی مثل استرس
خود به فـــرد  تیریی نیست. استفاده از روش مدمناسب

کند تا با کنترل ترشح آدرنالین و تزریق آرامش به کمک می
ای خود، بر شرایط مسلط شده درون سیستم عصبی و عضله

تری برای برخورد و به کمک روش حل مسئله روش مناسب
با مسائل پیدا کند و بهتر بتواند مدیریت هیجانات منفی را در 

چنین وقتی در روابط بین فردی، شخصی تقویت کند. هم خود
کند، یک راه حل مناسب مقبولی رفتار میبا فرد به شیوه نا

آن است که ناراحتی خود را بیان کرده و با او راه حلی بیابد. 
شد. تواند ســودمند باهای جرات ورزی میجا مهارتدر این

ت نه جرات ورزی به معنای صریح و روراست بودن اس
-های ارتباطی استفاده میپرخاشگری. فرد جرات مند از روش

سازد حرمت نفس خود را حفظ کند. کند که او را قادر می
های خود را دنبال کند و از حقوق خشنودی و ارضای خواسته

و حریم شخصی خود بدون سوء استفاده از دیگران و یا سلطه 
شود فرد با جویی بر آنان دفاع کند. که این امر منجر می

ها و اعمال پرخاشگرانه داشتن این مهارت و کسب آن رفتار
توان بیان کمتری را از خود بروز دهد. لذا به طور کلی می

های مناسب برای پیشگیری از شیوع انواع داشت یکی از روش
استفاده و  ،خطر و همچنین مدیریت خشمرهای پرفتار

ژوهشی به بررسی در پ است.به مادران خود  تیریآموزش مد
تاثیر آموزش مدیریت والدین بر کاهش رفتارهای هنجارشکن 
کودکان در هلند پرداخته شد. نتایج نشان داد آموزش 
مدیریت والدین بر کاهش ناهنجاریهای رفتاری کودکان موثر 

 . [28است ]
تفاوت دو گروه از یافته دیگر این پژوهش این بود که 

دار است. بدین معنا اری معنااز نظر آم آوریتابلحاظ نمره 
 فرزندانآوری برتاببه مادران خود  که برنامه آموزش مدیریت

 طور معناداری مؤثرگروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به
های در برنامه مدیریت خود هایارتقاء توانمندی. است بوده

 آگاهی نسبتباعث افزایش خود به مادران آوریمبتنی بر تاب

های فردی، احساس ارزشمندی، عزت نفس، انمندیبه تو
کارآمدی و توانایی حل پیوند جویی، آینده نگری، افزایش خود

پذیری، کنترل هیجانات، گیری، مسئولیتمسئله و تصمیم
ود شمیدر دانش آموزان معناجویی و تقویت تجربیات معنوی 

 که این موارد باعث افزایش آگاهی و تغییراتی در نگرش افراد
 یهای این مطالعه با نتایج پژوهشهمچنین یافته، گرددمی

آوری در در ارتقاء تاب مادرانکه به بررسی نقش  [39]
که طوریباشد بهمدرسه پرداخته است همسو می فرزندان در

اء نقش بسزایی در ارتقمادر  رفتار نتایج مطالعه او نشان داد که
که آموزش طوریآوری و تغییر نگرش در کودک دارد، بهتاب

شرایط مطلوبی را برای ارتقاء اعتماد به  به مادرانو مشاوره 
نفس و قدرت هماهنگی و تغییر نگرش در دانش آموزان فراهم 

. همچنین تحقیق دیگری که به بررسی اثربخشی نموده بود
دلسوزی بر تاب آوری و خودکارآمدی دانش -آموزش خود

فراگیر پرداخته است، آموزان دختر مبتال به اختالل اضطراب 
 .[30با نتایج این تحقیق همخوانی دارد ]

تفاوت دو گروه از که نشان داد یافته دیگر این پژوهش 
از نظر آماری معنادار است. بدین معنا  یلحاظ نمره پرخاشگر

 یپرخاشگر بربه مادران هیجان  که برنامه آموزش مدیریت
طور ل بهفرزندان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنتر

 یهاپژوهش. همچنین نتایج است معناداری مؤثر بوده 
-مهارت آموزش یکارآمد انگریب [40، 33، 32، 31پیشین ]

. دریافت است بوده هدف یهاگروه بر هیجان تیریمد یها
تواند نقش مهمی در کاهش مشکالت آموزش به مادران می

شته های اجتماعی در دوران بلوغ دارفتاری و افزایش مهارت
تفاوت که نشان داد . آخرین یافته پژوهش حاضر [41باشد ]

از نظر آماری معنادار است.  یآوردو گروه از لحاظ نمره تاب
 بربه مادران هیجان  بدین معنا که برنامه آموزش مدیریت

فرزندان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل  یآورتاب
، 31ی ]هاپژوهش جینتاکه با  است طور معناداری مؤثر بودهبه

 عنوان به ینوجوان، همسو بوده است. از طرفی [42، 33، 32
 ولتح مهم مراحل از یکی یبزرگسال به یکودک از گذر یدوره
 یاجتماع-یروان رشد و یشناختروان راتییتغ سرعت. است

 دوره نیا در. سازدیم مواجه یمتعدد یهاچالش با را نوجوان
 هژیو به و رونیب یایدن به خانواده یورا در نوجوان ارتباطات

 روهگ فشار ارتباطات، گسترش. ابدییم گسترش همسال گروه
ی و کاهش لیتحل و یانتزاع تفکر تیظرف شیافزا همسال،

 را مختلف یهامهارت آموزش ضرورت نوجوانان در آوریتاب
 عبارت هیجان تیریمد یهامهارت. سازدیم آشکار آنان یبرا

 را راداف که سازگارانه و مثبت رفتار یبرا ییهاییتوانا ازاست 
 یزندگ یهاچالش و هادرخواست با مؤثر آمدن کنار یبرا

 .سازدیم توانا روزمره
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 و همکاران مینا قنواتیان                                                                                  ی........ پرخاشگربر به مادران بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خود و مدیریت هیجان 

 محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش
در این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشهایی که در حوزه 
علوم رفتاری و روانشناسی صورت می گیرند، محدودیتهایی 

داشت. از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر که میتوان وجود 
در مطالعات بعدی پژوهشگران آینده، آن را مد نظر قرار داده 
و در صورت امکان مرتفع سازند، عدم امکان انجام مرحله 
پیگیری دوم بود تا بتوان اثر روش آموزشی را در دراز مدت 

 مورد بررسی قرار داد. )یکبار پیگیری انجام شده است(
همچنین به دلیل تک جنسیتی بودن آزمودنیهای 
پژوهش، در تعمیم یافته های آن به پسران و دیگر فرهنگها و 
مقاطع سنی باید جانب احتیاط رعایت شود. با توجه به نتایج 
این پژوهش و باال رفتن نمره تاب آوری و کاهش نمره 
پرخاشگری بعد از آموزش مدیریت خود و مدیریت هیجان به 

ن، پیشنهاد می گردد تا بر اساس منابع موجود و نظریات مادرا
ارائه شده در این حوزه، پکیجهای آموزشی به صورت گام به 
گام برای استفاده در مطالعات آزمایشی و همچنین در مدارس 
و مراکز مشاوره به منظور مداخالت الزم بکار گرفته شود. 

ن اوراهمچنین پیشنهاد می گردد روانشناسان بالینی و مش
مدارس، کتابچه هایی را طراحی نمایند که در آن به تشریح 
تاثیر راهبردهای مدیریت خود و مدیریت هیجان به والدین 
در کاهش پرخاشگری و افزایش تاب آوری بپردازد. آنها می 
توانند با در اختیار قرار دادن کتابجه های مذکور، گامی موثر 

د بردارند. از بررسی این در راستای ارتقاء و بهبود مراجعین خو
پژوهش و موارد مشابه به این نتیجه می رسیم که جدا از هر 
نوع ویژگی فردی، اجتماعی و ...، مدیریت هیجان و مدیریت 
خود با ابعاد سالمت روانی )پرخاشگری و تاب آوری( به شدت 
به هم وابسته اند. پس عدم توانایی تنظیم و کنترل هیجان و 

ید یک معضل در نظر گرفت و برای مقابله مدیریت خود را با
با این معضل تمام ارگانها، کارشناسان و متخصصان باید تالش 
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