
©2021 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

ISSN: 2322-2166: Journal of  Islamic Life Style, 2021:5(4):53-64 

Comparison of the Effectiveness of Self-Management, Emotion 

Management Training and Combinational Training of these Two 

Methods for Mothers of Teen Girls on Comprehensive Welfare, 

Aggression, Resiliency and Sense of Belonging to a School in 

Tehran City

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The aim of this study was to compare the effectiveness of 

self-management training, emotion management and combining 
these two methods with mothers of female adolescents in Tehran on 

the sense of belonging to school and comprehensive well-being. 

Materials and Methods: The method of this research was a two-

group quasi-experimental design with pretest, posttest with control 
group. The statistical population of this study was all mothers of 

female adolescents in Tehran in 2018. From among schools in 

Tehran, 60 mothers of female adolescents with problems related to 
academic incompatibility were selected by purposive sampling and 

randomly divided into four groups (three experimental groups). And 

a control group) were replaced. Comprehensive welfare 
questionnaire (Keys) and sense of belonging to school (Barry and 

Betty) were used to collect data. Research data were analyzed using 

multivariate analysis of variance with repeated measures. 

Findings: The findings of the analysis of research data showed that 
in comprehensive well-being and a sense of belonging to the school, 

between the three stages of pre-test, post-test and follow-up (P 

<0.01) and the two experimental and control groups (P <) There is 
a significant difference. In the follow-up phase, the effectiveness of 

the implementation of self-management training packages and 

emotion management and integration for the comprehensive welfare 

variables and the sense of belonging to the school continued. 
Therefore, the implementation of self-management, emotion and 

integration management training package for mothers of female 

adolescents can reduce their children's moral and educational 
incompatibility by increasing their overall well-being and sense of 

belonging to the school. Therefore, it is necessary for experts and 

psychologists in this field to pay more attention to the psychological 
dimensions of these trainings. 

Conclusion: In explaining these findings, it can be said that if 

emotions are expressed in an uncontrolled way, not only do they not 

have biological and social functions, but they are also harmful. 
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  و همکاران                 انیقنوات نایم  54

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

آموزش مديريت خود، مديريت  مقايسه اثربخشي

دو روش به مادران بر  نيا قیهیجان و آموزش تلف

جامع  يستياحساس تعلق به مدرسه، بهز

( نوجوانان يشناختجامعه ،يجانیه ،يشناخت)روان

 دختر شهر تهران

 ، 1انیقنوات نایم
واحد اصفهان )خوراسگان(،  ،یگروه روانشناس ،یدکتر یدانشجو

  .رانیاصفهان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم
 
 ، 2*مهداد يعل

واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه  ،یگروه روانشناس ار،یاستاد
  مسئول( سندهی. )نورانی، اصفهان، ایآزاد اسالم

 
 3ينیالحس يابوالمعال جهيخد

 اسالمی، آزاد دانشگاه شمال، تهران واحد روانشناسی، گروه دانشیار،
 .ایران تهران،

 
 چکیده

 تیریآموزش مد یاثربخش سهیپژوهش حاضر مقا : هدفهدف
دو روش به مادران نوجوانان دختر  نیا قیو تلف جانیه تیریخود، مد

 .جامع بود یستیشهر تهران بر احساس تعلق به مدرسه و بهز
 یدو گروه یشیآزمامهیپژوهش طرح ن نیروش او روش ها:  مواد
 نیا آماری جامعه. بود کنترل گروه با آزمونپس آزمون،شیبا پ

بودند  1397مادران نوجوانان دختر شهر تهران در سال  هیپژوهش کل
نفر از مادران نوجوانان دختر  60مدارس شهر تهران تعداد  نیکه از ب

 یریگبه روش نمونه یلیتحص یمشکالت مرتبط با ناسازگار یدارا
در چهار گروه )سه گروه  یهدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادف

ها داده یآورجمع یشدند. برا نیگزیگروه کنترل( جا کیو  شیآزما
( و احساس تعلق به مدرسه زیجامع )ک یستیبهز یهااز پرسشنامه

با استفاده از آزمون  زیپژوهش ن یها( استفاده شد. دادهیو بت ی)بر
 لیو تحل هیمکرر تجز یریگبا اندازه یریچند متغ انسیوار لیتحل

 .شدند
پژوهش نشان داد که  یهاداده لیحاصل از تحل یهاافتهی ها: افتهي

سه مرحله  نیجامع و احساس تعلق به مدرسه، ب یستیدر بهز
 شیو دو گروه آزما (>01/0P) یریگپی و آزمون پس آزمون،شیپ

 ،یریگیتفاوت معنادار وجود دارد. در مرحله پ (>05/0P) و کنترل
مدیریت خود و مدیریت هیجان  یزشآمو هایبسته یاجرا یاثربخش

جامع و احساس تعلق به مدرسه  یستیبهز هایریمتغ یبرا یقیو تلف
مدیریت خود، مدیریت  یبسته آموزش یاجرا نیتداوم داشت. بنابرا

 شیبا افزا تواندیبه مادران نوجوانان دختر م ،یقیهیجان و تلف
و  یقاخال یجامع  و احساس تعلق به مدرسه، ناسازگار یستیبهز

رو الزم است متخصصان  نیفرزندان آنان را کاهش دهد. از ا یلیتحص
ها آموزش نیا یشناختبه ابعاد روان شتریحوزه ب نیو روانشناسان ا

 .توجه کنند
ها  جانیتوان گفت چنانچه هها میدر تبیین این یافته :یریگ جهینت

 یجتماعو ا یستیبه شکل کنترل نشده ابراز شوند، نه تنها کارکرد ز
 هستند زین زنندهبیندارند، بلکه آس

 
_________________________________ 

1 School Connectedness 

2 School Attachment 

3 School Bonding 

جامع،  یستیمدیریت خود، مدیریت هیجان، بهز ها: دواژهیکل
 .احساس تعلق به مدرسه

 
 07/05/1400تاريخ دريافت: 
 07/07/1400 تاريخ پذيرش:

 :نويسنده مسئولalimahdad.am@gmail.com 

 
 مقدمه

 طوفان دوران و هپیچیدهای رشدی بسیار حساس و وجوانی از دورهن
نوجوانان  دوره، این تحولی هایویژگی هواسط به(. 1است )و تنش 

زنند که سالمت  های سنی، دست به رفتارهایی میبیش از سایر گروه
دهد و در مواردی شان را در معرض خطر قرار میحال یا آینده

(، که 2) می گرددها موجب بروز مشکالت رفتاری برای آن
شکنانه و پرخاشگرانه بوده و رفتارهای قانون گروه دو هدربرگیرند

 .(3ت )ای اسشامل اختالل نارسایی و اختالل نافرمانی مقابله

سراسر دنیا تقریبا یک چهارم اوقات زندگیشان را در  نوجوانان
گذرانند و مدرسه تاثیر بالقوه قوی بر مدارس و کالس درس می

آموزان دارد و روابط ایجاد شده در کالس درس با معلمان و دانش
تواند تاثیر زیادی بر زندگی نوجوانان به ویژه بر گروه همساالن می

(. طی سالهای 4ها داشته باشد) پیامدهای اجتماعی و تحصیلی آن
اخیر، پژوهشگران حوزه آموزش و سالمت مشخص ساختند که 

شناختی با مدرسه یک عامل محافظتی و پیوند اجتماعی و روان
آموزانی که احساس می (. دانش5رشدی برای تمام نوجوانان است )

کنند مورد مراقبت قرار می گیرند و به مدرسه خود تعلق دارند، در 
زای کمتری داخل و خارج تر هستند و رفتارهای مشکلسه موفقمدر

(. این مفهوم به بهترین شکل به وسیله سازه 6از مدرسه دارند )
بین نیرومندی برای شود که پیشتوصیف می 1احساس تعلق به مدرسه

های معادل (. واژه7پیامدهای تحصیلی و اجتماعی تلقی می شود )
، پیوند با 2د از: دلبستگی به مدرسهاحساس تعلق به مدرسه عبارتن

. ولی به طور کلی 5ای، جامعه مدرسه4، مشارکت در مدرسه3مدرسه
ها به یک مفهوم اشاره دارند و آن هم احساس جزیی تمام این واژه

از کل بودن در مدرسه و احساس مسئولیت و اهمیت داشتن 
سرنوشت مدرسه و میزان رسیدن به اهداف مورد نظر در مدرسه 

(. توافقی عمومی وجود دارد که مدارس محیط اجتماعی 8باشد )می
ها و آموزان از اعتقادات، ارزشبزرگی هستند که در آن دانش

های مشترک برخوردارند. همچنین عملکردهای شناختی و نگرانی
گیرد و های مدرسه شکل میآموزان به وسیله ویژگیعاطفی دانش

تماعی، هم در درون و هم یادگیری در مدرسه در یک محیط اج
(. حس تعلق به مدرسه در 9) بیرون کالس درس صورت می گیرد

آموزان به استانداردهای تحصیلی باال، حمایت باالی معلم، جو دانش
بزرگسال و بافت فیزیکی اجتماعی امن -آموزمثبت اجتماعی دانش

 (.10مربوط است )
توان به سه میاز دیگر عوامل برون فردی مرتبط با پیوند با مدر

از سوی والدین، معلمان و همساالن اشاره کرد.  6حمایت تحصیلی

4 School Engagement 

5 School Community 

6 Academic Support 
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 55   ...مقايسه اثربخشي آموزش مديريت خود، مديريت  

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

هایشان از طریق باور نوجوانان و کودکان در باره خود و توانایی
ها از میزان حمایت بزرگساالن در زندگیشان شکل میادراک آن

 گیرد.
به را پردازان اختالل رفتاری  های اخیر برخی از نظریه در سال

های نامطلوب و تعامل فرد با محیط و والدین نسبت دادهیادگیری
های رفتاری شامل رفتارهای گوناگون، افراطی، مزمن و اختالل. اند

انحرافی است که گستره آن از اعمال تهاجمی یا برانگیختگی ناگهانی 
های سیاری از محققان اختالل. بوار متغیر استتا اعمال افسرده
دانند که برای ای میکننده های شایع و ناتوانلرفتاری را اختال

کند و با خانواده و محیط و کودک مشکالت بسیاری ایجاد می
 . (11) های اجتماعی همراه استمیزان زیادی از نابسامانی

مادران در رشد و یادگیری فرزندانشان نقش اساسی دارند و نتایج 
انه موثرترین ها حاکی از آن است که خانواده و محیط خپژوهش

(. به عبارت 12نیروی تاثرگذار در یادگیری اولیه کودکان هستند )
دیگر خانواده نخستین مرجعی است که شخصیت فرد در آن شکل 

 گیرد و نافذترین مرجع رسمی و اجتماعی برای تربیت است.می
نکته مهم در کار تربیت نوجوانان، تغییر دادن خود به جای تغییر 

. با توجه به تاثیر عمیقی که رفتار والدین بر رشد دادن نوجوان است
شخصیت و سالمت روان نوجوانان دارد، الزم است پدر و مادر و 
حتی سایر اعضای خانواده به صورتهای مختلف آموزش دیده و سطح 
اطالعات و آگاهی خود را در برقراری ارتباط موثر با نوجوانان 

 افزایش دهند.
شناختی در ادبیات نظری، روان با وارد شدن واژه بهزیستی

(. 13های زیادی به دنبال تعیین عوامل موثر بر آن برآمدند )پژوهش
نخستین مطالعات در زمینه بهزیستی بر شناسایی عوامل بیرونی که 
منجر به رضایت از زندگی می شد، تمرکز داشتند. بعد از چند دهه 

ونی ه عوامل بیرمطالعات مستمر، روانشناسان به این نتیجه رسیدند ک
ای، شناختی دارد. در مطالعهاغلب تاثیر متوسطی بر بهزیستی روان

های آن با ( نشان داد که بین نارسایی هیجانی و مولفه14بشارت )
شناختی، رابطه منفی معنادار و با درماندگی بهزیستی روان

شناختی، اضطراب و افسردگی، رابطه مثبت معنادار وجود دارد. روان
های این پژوهش، نارسایی هیجانی و زیر مقیاس اس یافتهبر اس

تواند تغییرات مربوط به بهزیستی دشواری در شناسایی احساسات، می
شناختی، اضطراب و افسردگی را شناختی، درماندگی روانروان
بینی کنند. همچنین نریمانی، آریاپوران، ابوالقاسمی، و احدی پیش

تنظیم هیجان بر بهبود عالیم جسمانی  اند که آموزش(، نشان داده15)
و سالمت روان اثربخش بودند. در مطالعه دیگری، اسماعیلی، آقایی، 

(، نشان دادند که مداخله با روش تنظیم 16عبدی، و اسماعیلی )
هیجان بر افزایش سالمت روان دختران مصروع، موثر بوده و 

راب، های شکایت جسمانی، حساسیت در روابط متقابل، اضطنمره
 پریشی را کاهش می دهد.پرخاشگری و روان

 افراد همۀ به کمک اصلی مدیریت هیجان و مدیریت بر خود هدف
 و وسیع شناخت ترزندگی کاملتر، شادتر، هماهنگ به رسیدن در

وی از س. است رفتاری و خلقی، عاطفی اختالالت بروز از پیشگیری
دیگر، نوجوانی به دهه دوم زندگی اشاره دارد که با یک سری 

ثباتی تغییرات بیولوژیکی در ارتباط با شروع بلوغ همراه است. بی

های افراطی از عاطفی، افراط در احساسات، ماجراجویی، دوستی
باشند. همچنین در های عاطفی و هیجانی نوجوانان میجمله ویژگی

ون فردی و درگیری با خانواده موجب می نوجوانی تعارضات در
 شود تغییراتی در طرز تفکر، رفتار و هیجانات فرد ایجاد شود.

که اثر برنامه  ندنشان داد یپژوهشدر  (17) کرباسی و شاره عدالتیان
و بهزیستی  آوریدلبستگی محور بر نمرات شادکامی، تاب

 معنادارآزمون، پس از کنترل اثرات پیش شناختی نوجوانانروان
های مبتنی بر دلبستگی های این مطالعه، اهمیت آموزشیافته است.

آوری، های مثبت نوجوانان دختر همچون تاببرای ارتقای توانمندی
 یپژوهش(، در 18. بامری )سازدشادکامی و بهزیستی را برجسته می

 نشان داد که بین عزت نفس و پرخاشگری رابطه معکوس و
که بین همچنین نتایج نشان داد  ،وجود دارد 95/0سطح  داری درامعن

 95/0سطح  داری درامعن آوری و پرخاشگری رابطه معکوس وتاب
هایی در قالب تدارک برنامه ،با توجه به نتایج پژوهش .وجود دارد

آوری و عزت های آموزشی جهت تقویت تابها و کارگاهکالس
صادقی و  .شودنفس با توجه به نقش پرخاشگری پیشنهاد می

(، در تدوین مدل بومی خانواده سالم، تعامالت کالمی 19همکاران )
و غیر کالمی مناسب، هیجانات و احساسات را از ابعاد مهم این مدل 
در نظر گرفتند. به این معنا که آموزش مدیریت خود و هیجان به 

تواند منجر به بهزیستی روانی کل خانواده و فرزندان خانواده، می
 پیشرفت و سیر بروز، هشده دربار توجه به مطالب بیان اشود. ب

در نوجوانان در راستای احساس نیاز  رفتاری و یادگیری اختالالت
های درمانی برای ارتقای بهداشت روانی مادران و افزایش به روش

پیامدهای مثبت رفتاری در نوجوانان و کمبود تحقیقات بالینی در 
های پیشین، رابطه بین پژوهش رسد که در، به نظر میاین حوزه

آموزش مدیریت خود و مدیریت هیجان به مادران و تاثیری که این 
تواند در افزایش احساس تعلق به مدرسه و بهزیستی جامع آموزش می

فرزندانشان داشته باشد، از نظر دور مانده است. با توجه به مطالبی 
زش مدیریت که عدم توجه به آموکه بیان شد و با عنایت به این

هیجان و مدیریت خود به مادران، پدیده ای نسبتاً شایع است و 
آموزان، والدین و معلمان مشکالت تحصیلی زیادی را برای دانش

کند، بنابراین نیاز زیادی به درک ارتباط بین آموزش والدین ایجاد می
با بهزیستی جامع و احساس تعلق به مدرسه فرزندان و تاثیرگذاری 

آموزش مدیریت خود و مدیرت هیجان و تلفیق این دو  متغیرهای
روش بر متغیر وابسته این پژوهش وجود دارد. لذا سوال اصلی این 

آیا بسته آموزش مدیریت خود، مدیریت "پژوهش عبارتست از 
آموزان نوجوان دختر هیجان و تلفیق این دو روش به مادران دانش

آموزان مدرسه دانشتهرانی بر بهزیستی جامع و احساس تعلق به 
این سوال، پژوهش حاضر با هدف  ب. برای یافتن جوا"تاثیر دارد؟

و آموزش مدیریت هیجان ، مدیریت خودآموزش مقایسه اثربخشی 
ی بهزیست تهران در شهر به مادران نوجوانان دخترتلفیق این دو روش 

 انجام گردید. احساس تعلق به مدرسه وجامع 
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 روش هامواد و 

آزمون پس -آزمون پیش»آزمایشی روش تحقیق در این پژوهش نیمه
بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی « با گروه کنترل

-1397آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر تهران در سال دانش
نفر از نوجوانان دختر دارای مشکالت مرتبط با  60بود.  1398

گیری در دسترس انتخاب ناسازگاری تحصیلی با روش نمونه
نفر  15حقیقات آزمایشی، حداقل که در تبا توجه به اینگردیدند. 

نفر به صورت تصادفی  60، این (20برای هر گروه توصیه شده است )
نفر( جایگزین شدند و  15گروه آزمایش و کنترل )هر گروه  4در 

جلسه به صورت گروهی تحت آموزش مدیریت  10مادران آنها طی 
 با هاخود، مدیریت هیجان و تلفیق این دو روش قرار گرفتند. داده

گیری مکرر بر اساس آزمون استفاده از تحلیل واریانس اندازه
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 1اسفریسیتی
ایست که منظور از بهزیستی ذهنی، نمره: 2بهزیستی جامعپرسشنامه 

بخش  3از پرسشنامه بهزیستی کیز به دست می آید. پرسشنامه دارای 
اجتماعی بهزیستی را ارزیابی شناختی و است و ابعاد هیجانی، روان

سوال  12کند. مقیاس فرعی بهزیستی هیجانی: این مقیاس با می
هیجانات مثبت و منفی افراد را در یک ماه منتهی به مطالعه ارزیابی 

ایست که فرد در مقیاس فرعی بهزیستی هیجانی به کند و نمرهمی
ای هدرج 5ها احساسات کلی خود را در مقیاس آورد. آندست می

به  1کنند. )هیچ وقت( رتبه بندی می 5)تمام مدت( تا  1لیکرت از 
به معنی بهترین حالت هیجانی است. مقیاس  5معنی بدترین حالت و 
 شناختی عبارتست ازشناختی: بهزیستی روانفرعی بهزیستی روان

آورد. این مقیاس ای که فرد در این مقیاس فرعی به دست مینمره
مولفه پذیرش خویشتن، رشد شخصی،  6شامل  سوال و 18دارای 

هدف در زندگی، تسلط بر محیط، خودمختاری و روابط مثبت با 
شناختی کلی از خود را در دیگران است. پاسخگویان ارزیابی روان

)بسیار زیاد  7)بسیار زیاد مخالفم( تا  1ای لیکرت از درجه 7مقیاس 
 کنند.موافقم( رتبه بندی می

یستی اجتماعی: بهزیستی اجتماعی عبارتست از مقیاس فرعی بهز
آورد. این مقیاس ای که فرد در این مقیاس فرعی به دست مینمره

مولفه مقبولیت و پذیرش اجتماعی، واقع  5سوال و شامل  15دارای 
گرایی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پیوستگی اجتماعی، یکپارچگی 

کلی از خود را در  پاسخگویان ارزیابی و همبستگی اجتماعی است.
)بسیار زیاد  7)بسیار زیاد مخالفم( تا  1ای لیکرت از درجه 7مقیاس 

( 21کنند. این پرسشنامه توسط گلستانی بخت )بندی میموافقم( رتبه
آزمودنی اجرا و اعتباریابی شده است. وی ضریب همبستگی  57روی 

یستی و مقیاس فرعی آن شامل بهز 78/0پرسشنامه بهزیستی ذهنی را 
شناختی و بهزیستی اجتماعی را به ترتیب هیجانی، بهزیستی روان

گزارش کرده است. ضریب همسانی درونی بر  76/0و  64/0، 76/0
و برای مقیاس فرعی  80/0اساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

_________________________________ 
1 Sphericity 

2 Comprehensive Value Questionnaire 

3 Students’ Sense Of Connectedness With School 

Questionnaire 

4  Students’ Sense Of Belonging With Peers 

شناختی و بهزیستی آن شامل بهزیستی هیجانی، بهزیستی روان
به دست آمده است. روایی  61/0و  80/0، 86/0اجتماعی به ترتیب 

سوالی( پرسشنامه  21افتراقی نیز توسط وی با اجرای فرم کوتاه )
آزمودنی مورد  57افسردگی بک و پرسشنامه بهزیستی ذهنی روی 

بررسی قرار گرفت. ضریب همبستگی پرسشنامه افسردگی بک با 
و برای مقیاس های فرعی شامل   -52/0پرسشنامه بهزیستی ذهنی 

شناختی و بهزیستی اجتماعی به بهزیستی هیجانی، بهزیستی روان
در تحقیق حاضر برای گزارش شد.  -43/0و  -47/0، -46/0ترتیب 

استفاده  آلفای کرونباخ از روشپرسشنامه بهزیستی کیز تعیین پایایی 
پایایی ضرایب که بیانگر  ،73/0شد که برای کل پرسشنامه برابر با 

 باشد.می یاد شدهپرسشنامه  قابل قبول
 2004این پرسشنامه در سال : 3پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه

 به صوت جمالت مثبت در مقیاس لیکرت بتی و وات توسط بری،
پرسشنامه  )از کامال موافقم تا کامال مخالفم( طراحی شده است.

و بری مورد تجدید نظر قرار نیز توسط بتی  2005مذکور در سال 
شامل احساس  خرده مقیاس 6رای اطور کلی د گرفته است که به

 6احساس رعایت احترام و عدالت ،5حمایت معلم ،4همساالن بهتعلق 
و مشارکت  8فرد با مدرسه ارتباط ،7اجتماعدر در مدرسه، مشارکت 

ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ . باشدمی 9علمی
احساس تعلق به همساالن های مولفه و برای %88برای کل پرسشنامه 

احساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه  ،%89، حمایت معلم 73%
و  %69درسه مرد با فارتباط  ،%84، مشارکت کردن در جامعه 75%

 (. 2005بتی،  گزارش شده است )بری، %78 علمیشارکت م
( به بررسی روایی و پایایی 22در ایران نیز مکیان و کالنتر کوشه )

آموزان دبیرستانی دختر و نفر از دانش 350پرسشنامه بر روی این 
 (دختر آموزدانش 150 و پسر آموزدانش 200)پسر شهر تهران 

در تحقیق حاضر پرداختند. روایی پرسشنامه روایی محتوایی است. 
لفای آ برای تعیین پایایی پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه از روش

حاکی که  ،88/0کل پرسشنامه برابر با کرونباخ استفاده شد که برای 
 باشد. میپرسشنامه  از پایایی مطلوب این

5  Teacher Support 

6  Fairness And Safety 

7  Engagement In The Broader Community 

8  Relatedness Of Self With School 

9  Academic Engagement 
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 57   ...مقايسه اثربخشي آموزش مديريت خود، مديريت  

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 . شرح جلسات بسته آموزش مدیریت خود1جدول

 جلسه عنوان جلسه شرح جلسه
پذیری در قبال فرآیند درمان، لزوم رعایت احترام در هنگام آشنایی مادران با اهداف کلی جلسات اعم از مسئولیت

احساسات، توافق در مورد مکان و زمان برگزاری جلسات، سازی از طریق ابراز افکار و افشاگفتگو، سعی در خود
 های ناشی از برخورد با نوجوانان در خانوادهشناخت کلی در مورد نوجوانان و استرس

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

ه و توجی
 سازیآشنا

 اول

پذیرش خود و دیگران، مسئولیت -آگاهی و خود شناسی، تعریف عوامل موثر بر خودآگاهیتعریف مفاهیم خود
 پذیر بودن

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

 تجربه خوب را به ترتیب اولویت مشخص کنند.

مهارت 
 آگاهیخود

 دوم

ادامه مهارت  آگاهی، بررسی تکالیف.تکمیل مهارت خود
 آگاهیخود

 سوم

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

 به فرزندان خود آموزش دهند.
ای هتکلیف: از مادران خواسته شد که برنامه روزانه خود را با ساعت و روز در دفترچه یادداشت کنند و با گفتگو

های انفرادی و گروهی ه با فرزندانشان هر روز دفترچه را پرکنند و برنامه ریزی مشخص برای انجام فعالیتروزان
 ها را اجرا کنند و یادداشت نمایند.در منزل داشته باشند و به میزانی که موفق شدند برنامه

مدیریت 
 زمان

 چهارم

ادامه  ادامه آموزش مدیریت زمان و بررسی تکالیف.
مدیریت 

 زمان

 پنجم

 هایدر این جلسه به توصیف خودکنترلی و ارائه چند راهکار برای افزایش خودکنترلی پرداخت شد. تکنیک
ن شود. فکر کردخودکنترلی شامل شناخت احساسات خود و عواقب آن، مثال عصبانیت منجر به پرخوری عصبی می

های سالم جایگزین و رسیدن به توافق با ه عادتشود. ارائدر مورد مسائلی که باعث از بین رفتن خودکنترلی می
 آموزش رها کردن تنش از ذهن و جسم -تکنیک تنفس مرور شد -مادران

های خودکنترلی را در منزل تکرار کنند و با فرزندان خود مطرح کنند و با تکلیف: از مادران خواسته شد تکلیف
 ود.هم به جمع بندی برسند و در جلسه آینده، نتیجه گزارش ش

 ششم خودکنترلی

ادامه  کنترلی و بررسی تکالیف.ادامه آموزش خود
 خودکنترلی

 هفتم

در این جلسه به مفهوم خودتنظیمی پرداخته شد.بازی والدین و فرزندان آموزش داده شد. تغییر نقش مادران به جای 
ها به دختران نوجوان از دنیای ذهن آنتوانند با ارائه نقش دختران و برعکس اموزش داده شد. در این بازی مادران می

آشنا شوند و با ایفای نقش دختر خود شوند.در این بازی دختران نوجوان با مرور ارتباطات خود با والدین، آگاه شدن 
های خود را تنظیم از ذهنیت خود و ذهنیت والدین، دریافت بازخورد از والدین در نقش کودک، می توانند رفتار

 کنند.
 ز مادران خواسته شد که این بازی را چند مرتبه با فرزندان خود انجام دهند و به ایفای نقش بپردازند.تکلیف: ا

 هشتم خودتنظیمی

ادامه  ادامه آموزش خود تنطیمی و بررسی تکالیف.
 خودتنظیمی

 نهم

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

 دهم
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  و همکاران                 انیقنوات نایم  58

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 . شرح جلسات بسته آموزش مدیریت هیجان2جدول
 جلسه عنوان جلسه شرح جلسه

در هنگام آشنایی مادران با اهداف کلی جلسات اعم از مسئولیت پذیری در قبال فرآیند درمان، لزوم رعایت احترام 
سازی از طریق ابراز افکار و احساسات، توافق در مورد مکان و زمان برگزاری جلسات، گفتگو، سعی در خود افشا

 های ناشی از برخورد با نوجوانان در خانواده.شناخت کلی در مورد نوجوانان و استرس
و مشکالت ناشی از داشتن فرزند  های خود را در مورد دخترانشان و خانوادهمورد از نگرانی 5مادران  تکلیف:

 نوجوان یادداشت نمایند.

توجیه و 
 سازیآشنا

 اول

در این جلسه به توصیف خشم و عالئم درونی و بیرونی آن پرداخته شد. تمرین بادکنک خشم انجام شد که با انجام 
خشم  خشم کمک شد تا بفهمنداین تمرین مادران توانستند خشم خود را لمس کنند و آن را بیان کنند با بیان مستقیم 

تواند منجر به آسیب رساندن به دیگران شود. آموزش داده شد که شود و میها انباشته و سپس منفجر میدر درون آن
 توانند خشم خود را به آرامی و با احساس امنیت و آرامش تخلیه کنند.چگونه می

شود را یادداشت منزل و ارتباط با نوجوانشان می ها درتکلیف: از مادران خواسته شد مواردی که باعث خشم آن
 کنند و تکلیف نفس کشیدن را در مواقع خشم انجام دهند.

مدیریت 
 خشم

 دوم

ادامه  ادامه جلسه مدیریت خشم و بررسی تکالیف
مدیریت 

 خشم

 سوم

ارتباط با استرس و اندیشی با مادران در کند. بحث و همتوصیف استرس و عواملی که در مادران ایجاد استرس می
برای  آرامیهای بدنی و روانی استرس توصیف شد و تکلیف تنهایی که در مواجه شدن با استرس دارند. نشانهتجربه

شوند برای آرامش و آیندی روبه رو میمواقعی که کنترل و تمرکز مناسب را ندارند و یا با خاطره و تجربه ناخوش
 .تمرکز آموزش داده شد

دقیقه به تنهایی و با فرزندان  20تا  10بار به مدت  3مادران خواسته شد که تکلیف تن آرامی را روزی تکلیف: از 
 نوجوان خود انجام دهند.

مدیریت 
 استرس

 چهارم

ادامه  ادامه جلسه مدیریت استرس و بررسی تکالیف
مدیریت 
 استرس

 پنجم

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

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

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

 مرحله پنجم: به یقین برسید
 مرحله ششم: دست به عمل بزنید

کنند، بحث شد. به عنوان مثال سپس در مورد موقعیت های منطقی که در منزل احساسات گوناگون را تجربه می
 دهند، بررسی شد.هایی که نشان میکنند و عکس العملآید، احساسی که تجربه میوقتی دخترشان دیر می

ها از خود نشان و یادداشت احساسات و رفتاری که در این موقعیتهای مختلف در منزل تکلیف: بررسی موقعیت
 می دهند.

مدیریت 
 احساسات

 ششم

اسات نگار احسدر این جلسه به بررسی مواردی که در طول هفته گذشته یادداشت شده بود پرداخته شد. تکنیک روز
گری که در راه تجربه کردن مل مداخلهشود که فرد در تشخیص موانع یا عوانگار باعث میآموزش داده شد، این روز

 احساسات، بیان هیجان یا احساس و بیان آنچه فرد برای خود نیاز دارد آشنا شد.
اند تیک بزنند تا کنند در جدولی که آماده کردهآموزش داده شد که مادران در طول روز هر حالی را که تجربه می

 ای استفاده کنند.های مقابلهراحتی از راهکاربهتر با احساس خود آشنا شوند و بتوانند به 
 نگار احساسات و آموزش آن به فرزندان برای همفکری و شناخت بهتر احساساتتکلیف: درست کردن دفترچه روز

ادامه مبحث 
مدیریت 
 احساسات

 هفتم

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

 هشتم
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 59   ...مقايسه اثربخشي آموزش مديريت خود، مديريت  

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

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

نگار 
 احساسات

 نهم

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

 دهم

 آموزش مدیریت هیجان و مدیریت خود. شرح جلسات بسته تلفیقی 3جدول
 جلسه عنوان جلسه شرح جلسه

پذیری در قبال فرآیند درمان، لزوم رعایت احترام در هنگام آشنایی مادران با اهداف کلی جلسات اعم از مسئولیت
ت، اسازی از طریق ابراز افکار و احساسات، توافق در مورد مکان و زمان برگزاری جلسگفتگو، سعی در خودافشا

 های ناشی از برخورد با نوجوانان در خانواده .شناخت کلی در مورد نوجوانان و استرس
های خود را در مورد دخترانشان و خانواده و مشکالت ناشی از داشتن فرزند مورد از نگرانی 5تکلیف: مادران 

 نوجوان یادداشت نمایند.

توجیه و 
 سازیآشنا

 اول

عالئم درونی و بیرونی آن پرداخته شد. تمرین بادکنک خشم انجام شد که با انجام در این جلسه به توصیف خشم و 
این تمرین مادران توانستند خشم خود را لمس کنند و آن را بیان کنند با بیان مستقیم خشم کمک شد تا بفهمند خشم 

ران شود. آموزش داده شد تواند منجر به آسیب رساندن به دیگشود و میها انباشته و سپس منفجر میدر درون آن
 توانند خشم خود را به آرامی و با احساس امنیت و آرامش تخلیه کنند.که چگونه می

شود را یادداشت ها در منزل و ارتباط با نوجوانشان میتکلیف: از مادران خواسته شد مواردی که باعث خشم آن
 کنند و تکلیف نفس کشیدن را در مواقع خشم انجام دهند.

 مدیریت
 خشم

 دوم

پذیرش خود و دیگران، مسئولیت -تعریف مفاهیم خود آگاهی و خود شناسی، تعریف عوامل موثر بر خودآگاهی
 پذیر بودن

 شود.های جسمانی در دوران نوجوانی و عواملی که باعث تغییر خلق نوجوانان میآموزش ویژگی
تجربه خود را نام ببرند و اهمیت بین  10تا  5نقطه قوت خود را بنویسند،  5تکلیف )تمرین خودشناسی( مادران 

 نقاط مثبت و تجربه خوب را به ترتیب اولویت مشخص کنند.

مهارت 
 آگاهیخود

 سوم

اندیشی با مادران در ارتباط با استرس و کند. بحث و همتوصیف استرس و عواملی که در مادران ایجاد استرس می
برای  آرامیهای بدنی و روانی استرس توصیف شد و تکلیف تن. نشانههایی که در مواجه شدن با استرس دارندتجربه

شوند برای آرامش و آیندی روبه رو میمواقعی که کنترل و تمرکز مناسب را ندارند و یا با خاطره و تجربه ناخوش
 .تمرکز آموزش داده شد

دقیقه به تنهایی و با فرزندان  20تا  10بار به مدت  3تکلیف: از مادران خواسته شد که تکلیف تن آرامی را روزی 
 نوجوان خود انجام دهند.

مدیریت 
 استرس

 چهارم

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

 به فرزندان خود اموزش دهند.
ای هتکلیف: از مادران خواسته شد که برنامه روزانه خود را با ساعت و روز در دفترچه یادداشت کنند و با گفتگو

های انفرادی و گروهی روزانه با فرزندانشان هر روز دفترچه را پرکنند و برنامه ریزی مشخص برای انجام فعالیت
 ها را اجرا کنند و یادداشت نمایند.نزل داشته باشند و به میزانی که موفق شدند برنامهدر م

مدیریت 
 زمان

 پنجم

بندی احساسات پرداخته شد. مراحل مدیریت احساسات ارائه شد در این جلسه به توصیف احساسات و ارائه طبقه
 های آن انجام شد که مراحل آن به شکل زیر است:و تمرین
 اول: شناسایی احساسات خودمرحله 

 مرحله دوم: گوش سپردن به ندای احساسات خود
 مرحله سوم: نشان دادن کنجکاوی

 مرحله چهارم: به خودتان اطمینان بخشید
 مرحله پنجم: به یقین برسید

 مرحله ششم: دست به عمل بزنید

مدیریت 
 احساسات

 ششم
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  و همکاران                 انیقنوات نایم  60

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2021 

کنند، بحث شد. به عنوان مثال سپس در مورد موقعیت های منطقی که در منزل احساسات گوناگون را تجربه می
 دهند، بررسی شد.هایی که نشان میکنند و عکس العملآید، احساسی که تجربه میوقتی دخترشان دیر می

ها از خود نشان های مختلف در منزل و یادداشت احساسات و رفتاری که در این موقعیتتکلیف: بررسی موقعیت
 می دهند.

-خود هایجلسه به توصیف خودکنترلی و ارائه چند راهکار برای افزایش خودکنترلی پرداخت شد. تکنیکدر این 

شود.فکر کردن در کنترلی شامل شناخت احساسات خود و عواقب آن، مثال عصبانیت منجر به پرخوری عصبی می
-گزین و رسیدن به توافق با مادرانهای سالم جایشود.ارائه عادتمورد مسائلی که باعث از بین رفتن خودکنترلی می

 آموزش رها کردن تنش از ذهن و جسم.-تکنیک تنفس مرور شد
های خودکنترلی را در منزل تکرار کنند و با فرزندان خود مطرح کنند و با تکلیف: از مادران خواسته شد تکلیف

 هم به جمع بندی برسند و در جلسه آینده، نتیجه گزارش شود.

 هفتم خودکنترلی

نگار روز نگار احساسات و ساخت یک نمونه دفترچه در جلسه.بررسی دفترچه روز
 احساسات

 هشتم

در این جلسه به مفهوم خودتنظیمی پرداخته شد. بازی والدین و فرزندان آموزش داده شد. تغییر نقش مادران به جای 
ها نقش به دختران نوجوان از دنیای ذهن آن توانند با ارائهدختران و برعکس اموزش داده شد. در این بازی مادران می

آشنا شوند و با ایفای نقش دختر خود شوند.در این بازی دختران نوجوان با مرور ارتباطات خود با والدین، آگاه شدن 
های خود را تنظیم از ذهنیت خود و ذهنیت والدین، دریافت بازخورد از والدین در نقش کودک، می توانند رفتار

 کنند.
 یف: از مادران خواسته شد که این بازی را چند مرتبه با فرزندان خود انجام دهند و به ایفای نقش بپردازند.تکل

 نهم خودتنظیمی

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

 مطالب

 دهم

 هايافته
، با توجه به مقادیر آماره فیشر و سطح 4بر اساس جدول شماره 

داری به دست آمده از آزمون اسفریسیتی برای فاکتورهای نوع معنا
زمان سنجش شاخص بهزیستی و اثر متقابل نوع زمان سنجش شاخص 

 های آموزشی که به ترتیب برابر بهزیستی و گروه
(F(2,112)=44.78 , p<0.01)  و(F(6,112)= 

13.86 , p<0.01) توان نتیجه گرفت که در به دست آمده، می
درصد فاکتورهای نوع زمان سنجش شاخص بهزیستی  1سطح خطای 

 های آموزشیو اثر متقابل نوع زمان سنجش شاخص بهزیستی و گروه

ر آموزان دختدو فاکتور تاثیرگذار بر نمرات بهزیستی جامع دانش
های آموزشی باشند. نتایج آزمون بین موردی برای متغیر گروهمی

داری اثر این فاکتور در نمرات بهزیستی جامع ر معنابیانگ
 =F(3,56))باشد درصد می 1آموزان دختر در سطح خطای دانش

37.85 , p=0.000<0.01) بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر .
 تیریمد ،خود تیریمد هایهای بستهآموزش تاثیر دارمعنا تفاوت

، رنوجوانان دخت جامع افزایش بهزیستیبه مادران در  یقیو تلف جانیه
 گیرد.مورد پذیرش قرار می

 
 

 . نتایج آزمون درون موردی اسفریسیتی4جدول
مجموع  منبع تغییرات

 مربعات
درجات 

 آزادی
میانگین مجموع 

 مربعات
مقدار آماره 

 فیشر
-سطح معنا 

 (Pداری )
 000/0 78/44 55/32 2 10/65 سطوح فاکتور نوع زمان سنجش شاخص بهزیستی
اثر متقابل فاکتورهای نوع زمان سنجش شاخص 

 های آموزشیبهزیستی و گروه
45/60 6 07/10 86/13 000/0 

خطای سطوح فاکتور نوع زمان سنجش شاخص 
 بهزیستی

40/81 112 72/0   

احساس تعلق ، شامل میانگین و انحراف معیار متغیر نمرات 5جدول 
آموزان دختر در چهار گروه آموزشی مدیریت خود، دانشبه مدرسه 

مدیریت هیجان، تلفیقی مدیریت خود و هیجان و گروه کنترل با 
احساس تعلق به مدرسه سطوح مختلف فاکتور زمان سنجش شاخص 

 باشد که با توجهو پیگیری میآزمون آزمون، پسبا سه سطح پیش
به آن بیشترین میانگین مربوط به گروه آموزشی تلفیقی و زمان 

باشد. از می 1.37و انحراف معیار  3.80سنجش پیگیری با مقدار 
های آموزشی تاثیر باالیی را در افزایش طور کلی گروهطرف دیگر به
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 61   ...مقايسه اثربخشي آموزش مديريت خود، مديريت  

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

روند داشته اند. این احساس تعلق به مدرسه روند شاخص نمرات 
افزایشی بصورت مالیمی در گروه آموزش مدیریت خود و بصورت 

 پایداری در گروه آموزشی تلفیقی داشته است.

 آموزان دختردانشاحساس تعلق به مدرسه . میانگین و انحراف نمرات 5جدول
 انحراف معیار میانگین مدرسهاحساس تعلق به زمان سنجش شاخص  سطوح فاکتور گروه آموزشی

 67/0 00/2 آزمونپیش مدیریت خود
 08/1 64/2 آزمونپس

 23/1 14/3 پیگیری
 51/0 50/1 آزمونپیش مدیریت هیجان

 50/0 87/1 آزمونپس
 47/1 18/3 پیگیری

 18/1 86/1 آزمونپیش تلفیقی
 03/1 06/2 آزمونپس

 37/1 80/3 پیگیری
 86/0 80/1 آزمونپیش کنترل

 82/0 60/1 آزمونپس
 51/0 46/1 پیگیری

های متغیر یکنواختی کواریانس یکی از فروض انجام تحلیل واریانس
های در بین گروهاحساس تعلق به مدرسه وابسته نمرات شاخص 

آزمون ام  باشد که با توجه به مقدار آماره فیشرمورد مطالعه می
درصد دلیلی  5بدست آمده در سطح خطای  829/0باکس که برابر 

ها های سطوح متغیر وابسته در بین گروهبر رد یکنواختی کواریانس
موخلی -. نتایج آزمون کرویت(P=0.757>0.05)وجود ندارد 

 با مقداراحساس تعلق به مدرسه برای فاکتور زمان سنجش شاخص 
(Chi-Square(2)=5.843, P=0.054>0.05)  بیانگر

این واقعیت است که دلیلی بر رد همانی بودن ماتریس کواریانس 
برای  1خطای متغیر وابسته وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون لوین

به احساس تعلق به مدرسه سطوح متغیر نوع زمان سنجش شاخص 
 ،(F(3,56)=1.492, P=0.061>0.05)ترتیب با مقادیر 

(F(3,56)=1.512, P=0.059>0.05) 

برای نوع زمان   (F(3,56)=0.916, P=0.096>0.05)و
آزمون و آزمون، پسپیشاحساس تعلق به مدرسه سنجش شاخص 

پیگیری بیانگر این واقعیت است که واریانس خطای متغیر وابسته 
های آموزشی یکسان است. از طرفی نتیجه آزمون در بین گروه

 احساسای اثر فاکتورهای نوع زمان سنجش شاخص المدای ویلکز بر
 احساس تعلقو اثر متقابل نوع زمان سنجش شاخص تعلق به مدرسه 

 های آموزشی به ترتیب با مقادیرو گروه به مدرسه

(F(2,55)=18.803, P=0.000<0.01)  و
(F(6,110)=4.090, P=0.001<0.01)  بیانگر

اس تعلق به احستاثیرگذاری فاکتور نوع زمان سنجش شاخص 
احساس تعلق به و اثر متقابل نوع زمان سنجش شاخص مدرسه 
باشند. درصد می 1های آموزشی در سطح خطای و گروهمدرسه 

های تکراری نتایج تحلیل واریانس با اندازه ،3جدول 
(GLMRM) دهد. را بر اساس آزمون اسفریسیتی نشان می 

اره فیشر و سطح با توجه به مقادیر آم ،3بر اساس جدول شماره 
داری به دست آمده از آزمون اسفریسیتی برای فاکتورهای نوع معنا

و اثر متقابل نوع زمان احساس تعلق به مدرسه زمان سنجش شاخص 
های آموزشی که به و گروهاحساس تعلق به مدرسه سنجش شاخص 

و  (F(2,112)=20.71, p<0.01)ترتیب برابر 
(F(6,112)= 4.77, P<0.01) توان نتیجه به دست آمده، می

درصد، فاکتورهای نوع زمان سنجش  1گرفت که در سطح خطای 
و اثر متقابل نوع زمان سنجش احساس تعلق به مدرسه شاخص 
های آموزشی، دو فاکتور و گروهاحساس تعلق به مدرسه شاخص 

-آموزان دختر میدانشاحساس تعلق به مدرسه تاثیرگذار بر نمرات 

های آموزشی بیانگر ج آزمون بین موردی برای متغیر گروهباشند. نتای
دانشاحساس تعلق به مدرسه داری اثر این فاکتور در نمرات معنا

 باشد درصد می 1آموزان دختر در سطح خطای 
(F(3,56)= 9.24 , P=0.000<0.01) بنابراین فرضیه .

 تیریمد هایهای بستهآموزش تاثیر دارمعنا تفاوتپژوهش مبنی بر 
احساس تعلق افزایش به مادران در  یقیو تلف جانیه تیریمد ،خود

  گیرد.مورد پذیرش قرار می به مدرسه نوجوانان دختر

_________________________________ 
1 Levene's Test 
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 . نتایج آزمون درون موردی اسفریسیتی6جدول
مجموع  منبع تغییرات

 مربعات
درجات 

 آزادی
میانگین مجموع 

 مربعات
مقدار آماره 

 فیشر
سطح معنا 

 (P)داری 
احساس تعلق به سطوح فاکتور نوع زمان سنجش شاخص 

 مدرسه
029/40 2 14/20 71/20 000/0 

احساس اثر متقابل فاکتورهای نوع زمان سنجش شاخص 
 های آموزشیو گروهتعلق به مدرسه 

86/27 6 64/4 77/4 000/0 

احساس خطای سطوح فاکتور نوع زمان سنجش شاخص 
 مدرسهتعلق به 

92/108 112 97/0   

 نتیجه گیری
 آموزشآیا " پژوهش مبنی بر اینکه سوال اولنتایج حاصل از آزمون 

بر به مادران  یقیو تلف جانیه تیریمد ،خود تیریمدهای بسته
 نشان داد تفاوت دو گروه "تاثیر دارد؟ نوجوانان دختر بهزیستی جامع
از نظر آماری معنادار است. بدین معنا  بهزیستی جامعاز لحاظ نمره 

 بهبودهیجان به مادران در  خود و که برنامه آموزش مدیریت
 فرزندان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به بهزیستی جامع

سی و عدالتیان کرباهای که با یافته است طور معناداری مؤثر بوده
. در تبیین این است همسو( 23)و دفتری  ،قوامی ،زارع(، 17) شاره
 نشده ابراز ها به شکل کنترل ناتوان گفت چنانچه هیجها مییافته

زننده شوند، نه تنها کارکرد زیستی و اجتماعی ندارند، بلکه آسیب
که روابط ها عالوه بر این نانیز هستند. عدم مدیریت صحیح هیج

تواند سالمت جسمی دهد، میافراد را تحت تأثیر قرار میاجتماعی 
گیری رفتارهای ناهنجار ها را نیز مختل سازد و به شکلو روانی آن

ای آموزش مدیریت جلسه 9های روانی بینجامد. در برنامه یا اختالل
هیجان، مادران تا حدود زیادی توانستند با کنترل و مدیریت خود و 
ا تنظیم روابط والد و کودک، فهم درستهیجان خود و بخود و 

تری نسبت به شیوه برخورد با مشکالت رفتاری کودک خود پیدا 
 .کنند

 آیا آموزش"پژوهش مبنی بر اینکه  سوال دومنتایج حاصل از آزمون 
بر به مادران  یقیو تلف جانیه تیریمد ،خود تیریمدهای بسته

 نشان داد تفاوت "تاثیر دارد؟ احساس تعلق به مدرسه نوجوانان دختر
دو گروه از لحاظ نمره احساس تعلق به مدرسه از نظر آماری 

هیجان  خود و معنادار است. بدین معنا که برنامه آموزش مدیریت
روه فرزندان گاحساس تعلق به مدرسه  شیبه مادران در افزاو تلفیقی 

 وده طور معناداری مؤثر ب آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به

ابراهیمی و شجاعی  (،24) پورطالب و بدری هایکه با یافته است
توان چنین  ن این یافته مییدر تبیاست؛  همسو( 25) کنک سفلی
د روانشناختی قوی برای دلبستگی دارن زاینوجوانان نکه استنباط کرد 

 ،برای تأمین دلبستگی نوجوانان است همیم بعدر این میان مدرسه من
یاد در زنوجوانانی که پیوند محکمی با مدرسه دارند، به احتمال 

یف برعکس پیوند ضع ،هستند قتحصیلی برانگیخته و موف هایزمینه
 .تست رفتاری همراه االبا مدرسه با پیشرفت تحصیلی پایین و مشک

(، نشان داد که 26نتایج مطالعات قاسمی، مکتبی، و حاجی یخچالی )
با فرزندان، نقش بسیار مهمی در فرایند روابط عاطفی والدین 

اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان و احساس تعلق نوجوانان به 

گیری کرد که در آخر می توان چنین نتیجه مدرسه وجود دارد.
آموزش مدیریت خود و مدیریت هیجان به مادران، از منابع اصلی 

مع اهستند که میتوانند بر احساس تعلق به مدرسه و بهزیستی ج
نوجوانان دختر تاثیر داشته و باعث افزایش احساس تعلق به مدرسه 

. زیرا بسیاری از آموزان گرددو افزایش بهزیستی جامع این دانش
آموزان ناشی از عدم شناخت کافی مادران از شرایط مشکالت دانش

 باشد. سنی و تحصیلی فرزندان می
موزان دختر انتخاب آبا توجه به این که نمونه پژوهش از میان دانش

شده بودند، بنابراین بهتر است در تعمیم نتایج به سایر افراد، جانب 
احتیاط رعایت گردد. همچنین از آنجا که پرسشنامه، خود گزارشی 

آموزان تکمیل شده است، احتمال عدم بوده و توسط خود دانش
گیری در گزارشات وجود دارد. لذا بهتر است در صداقت یا سو

ای آتی، برای اطمینان بیشتر از صحت نتایج، مصاحبه نیز هپژوهش
 انجام گردد. 

های پژوهش، در تعمیم جنسیتی بودن آزمودنیهمچنین به دلیل تک
ها باید جانب احتیاط رعایت های آن به پسران و دیگر فرهنگیافته

شود. با توجه به نتایج این پژوهش و باال رفتن نمره احساس تعلق به 
هزیستی جامع، بعد از آموزش مدیریت خود و مدیریت مدرسه و ب

 گردد تا بر اساسهیجان و تلفیق این دو روش به مادران، پیشنهاد می
های آموزشی  منابع موجود و نظریات ارائه شده در این حوزه، پکیج

به صورت گام به گام برای استفاده در مطالعات آزمایشی و همچنین 
منظور مداخالت الزم بکار گرفته  در مدارس و مراکز مشاوره به

گردد روانشناسان بالینی و مشاوران شود. همچنین پیشنهاد می
هایی را طراحی نمایند که در آن به تشریح تاثیر مدارس، کتابچه

راهبردهای مدیریت خود و مدیریت هیجان به والدین در افزایش 
ها احساس تعلق به مدرسه و افزایش بهزیستی جامع بپردازد. آن

های مذکور، گامی موثر در توانند با در اختیار قرار دادن کتابچهمی
راستای ارتقاء و بهبود مراجعین خود بردارند. از بررسی این پژوهش 

رسیم که جدا از هر نوع ویژگی و موارد مشابه به این نتیجه می
فردی، اجتماعی و غیره، مدیریت هیجان و مدیریت خود با ابعاد 

)احساس تعلق به مدرسه و بهزیستی جامع( به شدت سالمت روانی 
اند. بنابراین عدم توانایی تنظیم و کنترل هیجان و به هم وابسته

مدیریت خود را باید یک معضل در نظر گرفت و برای مقابله با این 
 ها، کارشناسان و متخصصان باید تالش کنند.معضل، تمام ارگان
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