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اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر خالقیت و مسئولیت پذیری نوجوانان شهر کرمانشاه
پرستو مرادی  ، 1شیما

پرندین 2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی ،واحد اسالم آباد غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالم آباد غرب ،ایران
 2استادیار گروه روان شناسی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد اسالم آباد غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالم آباد غرب ،ایران(نویسنده مسئول)

چکیده
از آنجا که دغدغه مهم والدین عدم مسئولیت پذیری در نوجوانان است که با حل آن می توان زمینه پیشرفت تحصیلی و
افزایش توانمندی در نوجوانان را در دوره های بعدی زندگی آنها میسر ساخت؛ هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش
اثربخشی تنظیم هیجان بر خالقیت و مولفه های(خودمدیریتی نظم پذیری و قانونمندی )مسئولیت پذیری نوجوانان می باشد.
طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان
نوجوان سال تحصیلی  97-96می باشند که به صورت در دسترس تعداد  40نفر به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایشی
و گواه تقسیم شدند .روش پژوهش به این صورت بود که از پروتکل آموزش تنظیم هیجان گراس در طی ده جلسه استفاده شد
و قبل از اجرای پروتکل و پس از آن از مقیاس مسئولیت پذیری نعمتی ( )1387و پرسشنامه خالقیت عابدی( )1383جهت
سنجش آزمودنیها استفاده و در نهایت نتایج به آزمون کوواریانس و با نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج
بیانگر آن بود که آموزش تنظیم هیجانی می تواند موجب افزایش خالقیت و افزایش مسئولیت پذیری در نوجوانان شود و این
تاثیر به صورت معناداری نتیجه بخش است .پیشنهاد می شود که دوره های آموزش تنظیم هیجان در مدارس در کنار
آموزشهای درسی به نوجوانان ارائه شود تا سطح خالقیت و مسئولیت پذیری آنها افزایش یابد.
واژههای کلیدی :آموزش تنظیم هیجان ،خالقیت ،مسئولیت پذیری ،نوجوانان
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مقدمه:
دوره ی نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی هر فرد به شمار می آید .ورود به این مرحله ی نوین نوجوان را با
مشکالت فراوانی دست به گریبان می سازد .حال اگر عوامل مؤثر بر شخصیت شکل یافته به گونه ای باشد که در هویت یابی او
را یاری دهند ،مسائل حاد بروز نخواهند ک رد ،اما اگر این عوامل بحران را تشدید نمایند نوجوان مستعد و آسیب پذیر به سوی
ناهنجاری و یا بزهکاری رانده خواهد شد (احدی ،محسنی .)1370 ،مسئولیت یک ویژگی شخصیتی است که معموال به صورت
یک نگرش در ساختار روانی و رفتاری فرد شکل می گیرد و یک متغیر اساسی در رفتارهای اجتماعی محسوب می شود و لذا
در آموزش رفتارهای اجتماعی جایگاه جالب توجهی دارد .مسئولیت پذیری در ابعاد فردی و اجتماعی ،مفهومی است که می
تواند ابزار و وسیله خوبی برای حفظ انسجام اجتماعی در عین احترام به تفاوت های موجود و فهم آنها باشد (ود ،گوسلینگ و
پوتر.)2007 ،
مسئولیت پذیری در یک تقسیم بندی کلی به دو بخش مسئولیت پذیری فردی و مسئولیت پذیری اجتماعی تقسیم می
شود .مسئولیت پذیری فردی به این معناست که فرد خود را نسبت به خود و موقعیتی که در آن قرار گرفته و همچنین نیازها
و بهروزی دیگران مسئول بداند (مرگلر ،اسپنسر و پوتر.)2008 ،
اما ایده اساسی مسئولیت پذیری اجتماعی در مورد جوانان ،به رسمیت شناختن این نکته است که جوانان بخشی از جامعه
هستند و آنها باید در آرمان ها و اهداف اجتماعی مشارکت کنند (کیلی ،کونور و سالمون .)2008 ،دوره نوجوانی زمان
ارزشمندی برای یادگیری مسئولیت پذیری اجتماعی است ،زیرا در این دوران است که فرد دوست دارد استقالل بیشتری
داشته باشد و باید تصمیماتی درباره برخی از ارزش ها و روش های رفتاری خود بگیرد .یکی از عوامل اصلی که می تواند به
انتخاب های نوجوانان پختگی ببخشد ،میزان مسئولیت آنها در کارهای شخصی و اجتماعی است .تنها با آگاهی از دالیل
انتخاب انجام شده و اراده برای پذیرش مسئولیت این انتخاب است که افراد می توانند به دنبال تغییر شرایط ،دیدگاه ها و نتایج
حاصل از آن ها باشند وگرنه کوشش برای تغییر بی معنا بوده ،احساس بی قدرتی و انفعال فرد را از انجام اصالح در زندگی
خود باز خواهد داشت (سروش.)1391 ،
در تعریف واژهی هیجان میتوان گفت هیجان عبارت است از )1 :حالت عاطفی خاص درونی که معموال بر تعبیر و تفسیرهایی
مبتنی است )2 .مجموعهای از تغییرات فیزیولوژیکی درونی که از نظر ذهنی به بازگشت مجدد تعادل بین ارگانیزم و محیط کمک می
کند )3 .الگوهای مختلفی از رفتار آشکار است که از طریق محیط برانگیخته میشود و مبین رابطهی متقابل و پایداری با محیط است.
این الگوهای رفتاری حاکی از یک حالت فیزیولوژیکی برانگیخته شده و یک حالت روانی آشفته است (حسنزاده.)1386 ،
امروزه بر همگان روشن است که انسان همانگونه که از نظر ظاهری از مجموعهای از اعضا و جوارح نظیر دست ،پا ،قلب و غیره
تشکیل شده است به جهت روان نیز مجموعهای از فرایندهای درونی نامرئی دارد که هیجان یکی از آنها است .آگاهی از این دنیای
نهفته ولو به مقدار کم میتواند ما را در بهبود حیات مادی و معنوی و از جمله در تعامالت اجتماعی یاری دهد .در سالهای اخیر
مبحث هیجان مورد توجه ویژهای واقع شده است .هیجان به عنوان همراه همیشگی انسان وجود دارد چرا که اتفاقات مختلفی که
رخ می دهد احساسات مختلفی مثل شادی ،تعجب همراه با عصبانیت ،ناراحتی ،حسادت و خجالت را بر میانگیزد (ویس و
کراپانزو )1996 ،و این احساسات به نوبهی خود افکار و اعمال افراد را در سایر موقعیتهای زندگی تحت تأثیر قرار میدهند
(فردریکسون1998 ،؛ به نقل از لیو ،)2006 ،میتوان گفت هیجان در دورهی انقالب صنعتی که که بیشترین توجه به بازدههای
اقتصادی بود مورد غفلت قرار گرفت و به حاشیه رانده شد (آشفورث و هامفری ،)1993اما در سالهای اخیر هیجان توانسته
است در ادبیات مربوط به روانشناسی جایگاه برجستهای برای خود دستوپا کند.آنچه در مورد هیجان مهم است ،نحوهی
تنظیم و مدیر یت هیجان است .در ادبیات سازمانی تنظیم هیجان ،خود را اینگونه نشان میدهد که به تالش افراد برای تنظیم
هیجان ،طبق توقعات محیطی اشاره دارد(گراندی.)2000،
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بنابر این با توجه به آنچه در مورد اهمیت تنظیم هیجان ذکر شد و باتوجه به کارایی و تأثیر گذاری مولفه های(خودمدیریتی
نظم پذیری وقانونمندی )مسئولیت پذیری نوجوانان در زندگی آنان پژوهش حاضر در نظر دارد تا تاثیرآموزش اثربخشی تنظیم
هیجان بر خالقیت و مولفه های(خودمدیریتی نظم پذیری وقانونمندی )مسئولیت پذیری نوجوانان راموردمطالعه قراردهد.
از آنجا که نوجوانان آینده سازان جامعه هستند هر گونه تحقیق و پژوهش در زمینه این آینده سازان جامعه منجر به
توسعه کشور می شود و زمینه بهبود سبک زندگی جامعه ایرانی را فراهم می کند بنابراین محقق تصمیم به بررسی این جامعه
پژوهش گرفت.
کیانی ،قاسمی و پورعباس ( )1391پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی گروهی شناختی  -رفتاری بر میزان
ولع مصرف و تنظیم شناختی هیجان در مصرف کنندگان شیشه انجام دادند که نتایج این پژوهش نشان داد ،که درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد ،بواسطه تاثیرگذاری بر ارتقاء سطح مسئولیت پذیری این افراد نسبت به زندگی خود و شناخت های خود می
تواند در سطح معناداری میزان ولع مصرف را کاهش دهد.
پژوهش صالحی ( )1390در مقایسه ی اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر اساس مدل گراس و رفتاردرمانی
دیالکتی ک در کاهش عالئم مشکالت هیجانی نشان داد هر دو روش به یک اندازه در کاهش عالئم به یک اندازه منجر به کاهش
عالئم حساسیت بین فردی شدند .هیچ یک از دو روش نتوانستند برخصومت تأثیر گذارند و فقط رفتار درمانی دیالکتیک قادر
به کاهش افسردگی بود.
پژوهش علوی و همکاران ( )1390در بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوهی گروهی با تکیه برمولفههای
هوشیار فراگیری بنیادین تحمل پریشانی و تنظیم هیجان بر افسردگی ،روی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای علوم
پزشکی و فردوسی مشهد نشان داد این روش هوشیاری فراگیر و تحمل پریشانی را به طور معناداری افزایش میدهد.
پژوهش حیدری ،احتشام زاده و حالجانی ( ) 1389در بررسی نقش تنظیم هیجان ،خوش بینی ،فراشناخت بر خالقیت
امتحان نشان داد که تنظیم هیجان بیشترین نقش را در اضظراب امتحان دارد.
 ایمان ( )1389در پژوهشی که بر روی مسئولیت اجتماعی جو انان انجام داد به این نتیجه رسید که هر چقدر سطحمهارت های روان شناختی افراد مانند روحیه تعهد و ر.ابط بین فردی و درون فردی در سطح باالتری باشد ،می توان انتظار
داشت که افراد از سطح مسئولیت پذیری باالتری برخودار هستند.
آلدو و هوکسیما ( )2010نشان دادند که راهب ردهای منفی تنظیم شناختی هیجان (نشخوار و سرکوبی) در مقایسه با
راهبرد های مثبت (ارزیابی مجدد و حل مساله) با خالقیت و افسردگی ارتباط قوی تری دارند.
کارسی و همکاران( )2010در مطالعه ای بر روی کودکان و نوجوانان مضطرب نشان دادند که ارزشیابی شناختی موثر،
هیجان منفی کودکان مضطرب و غیرمضطرب را کاهش میدهد و کارایی آن بین دو گروه تفاوت ندارد.
کافسیوس ( )2004درپژوهشی برروی  51مدیرمدرسه و  281معلم رابطهی بین تنظیم هیجان مدیر و بازدهیهای مربوط
به کار خود مدیر و معلم را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد فرونشانی در معلمان با عاطفهی منفی وخستگی هیجانی رابطه
ی مستقیم دارد.
تنظیم هیجان نقش مهمی در سازگاری ما با وقایع استرسزای زندگی دارد (گروس .)1998 ،بررسی متون و مطالعات
روانشناختی ،نشان می دهد که تنظیم هیجان ،عامل مهمی در تعیین سالمتی و داشتن عملکرد موفق در تعامالت اجتماعی
است (تامپسون .)1994 ،به عنوان مثال ،نشانههای نارسایی تنظیم هیجان در بیش از نیمی از اختالالت محور  Iو در تمامی
اختالالت شخصیتی محور  IIاتفاق میافتد (گروس .)1999 ،نتایج پژوهشها نشان میدهند که ظرفیت افراد در تنظیم مؤثر
هیجانها بر شادمانی روان شناختی ،سالمت جسمانی و روابط بینفردی و تعامالت اجتماعی تأثیر میگذارد (گروس.)1999 ،
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روش تحقیق:
طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه است .در این پژوهش متغیر مستقل شامل آموزش
مهارت تنظیم هیجان میباشد .متغیرهای وابسته شامل مولفه های مسئولیت پذیری است .که گروه آزمایش در دو مرحله پیش
آزمون ،پس آزمون به پرسشها پاسخ میدهند.
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از مقیاس مسئولیت پذیری نعمتی ( )1387استفاده شد که در زیر به توضیح آن
پرداخته شده است .این مقیاس شامل  50عبارت است که نمره گذاری از سیستم  1تا  5پیروی می کند .ضریب آلفا برای 50
سوال باقی مانده محاسبه شد وضریب آلفای کل برابر با  0/91به دست آمد.
همچنین از پرسشنامه خالقیت عابدی( )1383استفاده شد که دارای  75سوال است .برای بررسی پایایی از روش همسانی
درونی و آلفای کرونباخ استفاده شده است .این ضرایب برای سنجش سیالی آزمون  ،0/75ابتکار  ،0/67انعطاف پذیری 0/61
گزارش شده است .از روش های مولفه های اصلی برای برآورد میزان هماهنگی مواد آزمون در هر بخش استفاده شده است.
مواد آزمون درهر چهار بخش همبستگی نسبتا باالیی بین  0/55تا  0/85با اولین متغیر نهفته دارد (نقل از ساعتچی.)1388 ،
جهت آموز تنظیم هیجان از پروتکل آموزش تنظیم هیجان گراس استفاده شد که خالصه آن در جدول زیر ارائه شده
است.
جلسه اول

آشنایی اعضای گروه با یکدیگر  ،بیان منطق و مراحل مداخله و چارچوب و قواعد شرکت در
گروه

جلسه دوم

انتخاب موقعیت  ،ارائه آموزش هیجانی  ،شناخت هیجان و موقعیتهای برانگیزاننده از طریق
آموزش تفاوت عملکرد انواع هیجانها،کارت یادداشت روزانۀ حالت های هیجانی

جلسه سوم

ارزیابی میزان آسیب پذیری هیجانی و مهارت های هیجانی اعضاء ،شامل سه بخش:
 .1خودارزیابی با هدف شناسایی تجربه های هیجانی خود  .2خودارزیابی با هدف شناسایی
میزان آسیب پذیری هیجانی خود  .3خودارزیابی با هدف شناسایی راهبرئهای تنظیمی خود.

جلسه چهارم

ایجاد تغییر در موقعیت برانگیزاننده ی هیجان فهرست کردن اهداف فردی ،اجتماعی و رابطه
ای .بررسی روابط خود با اطرافیان ،شناسایی موقعیت های فردی و بین فردی که باید بهبود
یابند و تهیۀ فهرستی از فعالیت های مثبت .آموزش مهارت های مورد نیاز برای حل مشکالت
بین فردی.
آموزش مهارتهای بین فردی) گفتگو ،اظهار وجود و حل تعارض(

جلسه ی پنجم

تغییر توجه و متوقف کردن نشخوار فکری و نگرانی
افراد درباره تجربۀ هیجانی خود ،مشکالت و موانع به کار بردن مهارت ها و کاربرد مهارت
های جدید گفتگو نمودند .همچنین فرم های تکمیل شده بررسی و مرور شدند .مدل فرایند
تنظیم هیجان گراس به اعضا معرفی شد و در مورد مراحل و مها رت های تنظم هیجان از این
ددیگاه گفتگو شد.
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جلسه ی ششم

تغییر ارزیابی های شناختی و آموزش راهبرد بازارزیابی ،اعضا در مورد نحوۀ به کار بردن
مهارت های تغییر توجه گفتگو کردند و شیوه ها و موانع کار بررسی شد .هر فرد تجربۀ خاص
خود از انجام مهارت ها را بیان نمود و در نهایت موفقیت های اعضا مورد تشویق و تصدیق قرار
گرفت.

جلسه ی هفتم

تغییر پیامدهای رفتاری و فیزیولوژیکی هیجان ،اعضا در مورد نحوۀ به کار بردن مهارت های
کنترل ذهن و باز -ارزیابی گفتگو کردند .شیوه ها و موانع کار بررسی شد .هر فرد تجربۀ خاص
خود از انجام مهارت ها را بیان نمود و در نهایت ،موفقیت های اعضا مورد تشویق و تصدیق قرار
گرفت.

جلسه ی هشتم

ارزیابی مجدد و رفع موانع کاربرد .هر یک از آن ها تجربۀ خاص خود در هنگام اجرای
مهارت های آموخته شده را با دیگران در میان گذاشت .درباره موانع و مشکالت اجرای مهارت
ها گفتگو شد و در نهایت موفقیت های اعضا مورد تشویق و تصدیق قرار گرفت.

جامعه آماری  :شامل کلیه دانش آموزان نوجوان سال تحصیلی  97-96می باشند .حجم نمونه  30نفر بود که نمونه پژوهش
به صورت در دسترس و جایگزینی تصادفی آنان در گروه مستقل و گروه کنترل هر کدام  15نفر انجام شد و نهایتا جهت
تجزیه و تحلیل داده از آزمون تحلیل کوواریانس به منظور بررسی همسانی واریانس ها از آزمون لوین استفاده شد.

یافته ها:
نتایج آزمون لوین :بررسی همگنی واریانسها
متغیر

آماره F

درجه آزادی 1

درجه آزادی

سطح معناداری

2
خالقیت

2/14

1

28

0/15

مسئولیت پذیری

1/.99

1

28

0/16

همانطور که در جدول باال مشاهده میگردد ،مقادیر آماره  Fکه نشاندهنده مقدارآزمون لوین برای بررسی همگنی
واریانسهای گروههای آزمایش و گواه میباشد ،در هیچ یک از متغیرهای خالقیت و مسئولیت پذیری معنادار نیست (< 0/05
 .)Pبا توجه به این نتیجه پیشفرض برابری واریانسها دو گروه آزمایش و گواه در متغیر های تحقیق تأیید میشود .با توجه به
این که پیشفرضهای استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس رعایت شده است ،نتایج بررسی فرضیههای پژوهش در ادامه ارائه
گردیده است.
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس اثربخشی تنظیم هیجان برمولفه ی خالقیت نوجوانان تاثیر دارد.
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درج
ه آزادی

میانگین
مجموع
F
مجذورات

منابع تغییر

پیشآزمون

67/18

1

67/18

گروه

107/28

1

مقدار خطا

136/15

27

مجموع
مجذورات

آماره

سطح
معناداری

/32

/001

13

کل رویکرد

/00
236228

/28
107

اندازه

توان
آماری

0/33

/94

اثر

0
/27

21

0
/001

0/44

0

/99
0

5/04

30

همان گونه که در جدول  4-5مالحظه می کنید مقایسه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته گویای آن است که متغیر
مستقل بر ،خالقیت ( )P > 0/0001, F=21/27تأثیر معنیداری دارد .میزان این توان آماری در متغیر خالقیت  99درصد
میباشد .بهعبارتدیگر ،بین گروه آزمایش و گروه گواه به لحاظ متغیرهای مزبور تفاوت معنیداری وجود دارد.
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس اثربخشی تنظیم هیجان برمولفه ی مسئولیت پذیری نوجوانان
منابع تغییر

مجموع
مجذورات

درج
ه آزادی

پیشآزمون

4/93

1

گروه

105/75

1

مقدار خطا

124/53

27

میانگین
مجموع
F
مجذورات
4/93

آماره

سطح
معناداری

اثر

1/07

0/31

0/03

/92

/001

0/45

اندازه

توان
آماری
/17
0

کل رویکرد

/00
17081

/75
105

22

0

/99
0

4/61

30

مقایسه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته گویای آن است که متغیر مستقل بر ،متغیر مسئولیت پذیری (, 22/92
= )P > 0/0001Fتأثیر معنیداری دارد .میزان توان آماری در متغیر نظم پذیری 99درصد میباشد .بهعبارتدیگر ،بین گروه
آزمایش و گروه گواه به لحاظ متغیرهای مزبور تفاوت معنیداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری
همان گونه که در جدول  4-5مالحظه می کنید مقایسه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته گویای آن است که متغیر
مستقل بر ،متغیر خالقیت ( )P > 0/0001, F=21/27تأثیر معنیداری دارد .میزان این توان آماری در متغیر خودمدیریتی 99
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درصد میباشد .بهعبارتدیگر ،بین گروه آزمایش و گروه گواه به لحاظ متغیرهای مزبور تفاوت معنیداری وجود دارد .در جهت
همسویی با نتایج فرضیه فوق می توان به تحقیقات کیانی ،قاسمی و پورعباس ( )1391صالحی ( )1391سامانی و صادقی
( )1389عبدی و همکاران ( )1389هیز و لیلیس ( )2014کافسیوس و همکاران ( )2012اشاره نمود .تنظیم هیجانی به
فرد این قدرت را می دهد که بدون داشتن استرس و با کنترل هیجانی به مسائل پیرامون توجه کند و همین امر موجب افزایش
خالقیت در فرد شده و از شدت استرس های او می کاهد و زمینه بروز خالقیت را در فرد خصوصا در نوجوان که محرکهای
محیطی الگوی زیادی می گیر د تاثیر پذیری او کمتر شده و در نتیجه خحالقیت او افزایش یابد و ایده های نو در ذهن او بیشتر
شکل بگیرد.
مقایسه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته گویای آن است که متغیر مستقل بر ،متغیر نظم پذیری (> 0/0001, F=22/92
 )Pتأثیر معنیداری دارد .میزان توان آماری در متغیر نظم پذیری 99درصد میباشد .بهعبارتدیگر ،بین گروه آزمایش و گروه
گواه به لحاظ متغیرهای مزبور تفاوت معنیداری وجود دارد .در جهت همسویی با نتایج فرضیه فوق می توان به تحقیقات
اسماعیلی و همکاران ( )1390حسینی و خیر ( )1390قربانی ،محمدخانی و صرامی ( )1389ایمان ( )1389ورنر و همکاران
( )2011آلدو و هوکسیما ( )2010اشاره نمود.
تبیین نتیجه به دست آمده از پژوهش حاضر قابل ذکر می باشد که نظم به معنای صحیح یعنی این که فرد شخصاً اعمال
خود را تحت قاعده در آورد ،خویشتن را کنترل و هدایت کند و با توجه به آثار و نتایج اعمال خویش اقدام نماید .بر طبق این
تعریف نظم از چند مولفه آگاهی و بصیرت ،آزادی مشروط ،خودکنترلی یا انضباط شخصی ،مداومت تشکیل شده است .داشتن
نظم و ترتیب ،مانند بهره مندی از هر ویژگی مطلوب دیگری ،پیامدهای مطلوب فراوانی دارد که مهمترین آنها کاهش استرس و
ایج اد آرامش ،ایجاد تعادل بیشتر ،صرف وقت بیشتر برای خانواده و دوستان ،الگوبرداری دیگران ،صرفه جویی ،پیشرفت در
زندگی می باشد.
همچنین قابل ذکر می باشد که راچمن ( ) 2009در پژوهش که در مورد تاثیر درمان پذیرش و تعهد بر روی افراد دارای
گرایش رفتارهای وسواسی انجام دادند به این رسیدند که این روش درمانی کمک می کند که افراد احساس مسئولیت پذیری
خودشان را مورد بررسی قرار دهند .به افراد دارای گرایش رفتارهای وسواسی کمک کرد که بتوانند رفتار مسئوالنه خودشان را
از حالت افراطی به سمت متعادل و مطلوب تغییر دهند .همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که به واسطه افزایش پذیرش
حس مسئولیت در نوجوانان مشکالت رفتاری آنان در سطح معناداری کاهش یافت است .محدودیتهای پژوهش شامل
نداشتن مرحله پیگیری است.
پیشنهادهای کاربردی:
 -1هسته های مشاوره آموزش و پرورش میتوانند دورههای آموزش تنظیم هیجان را به منظور بهبود خود کارآمدی،
سالمت و سبک زندگی دانش آموزان آموزش دهند.
 -2فرهنگ سراهای وابسته به شهرداری ها می توانند از آموزش تنظیم هیجان به منظور بهبود خود کارآمدی،
سالمت و غنی تر کردن سبک زندگی نوجوانان استفاده کنند.
 -3هسته های مشاوره دانشگاه ها میتوانند دورههای آموزش تنظیم هیجان را به منظور بهبود خود کارآمدی ،سالمت
روان و سبک زندگی دانشجویان خود برگزار نمایند.
 -4مراکز مشاوره میتوانند دوره های آموزش تنظیم هیجان را به منظور کاهش تعارضات درون خانواده ،بهبود و غنی
تر کردن روابط اعضای خانواده و بهبود سبک زندگی نوجوان ها برگزار نمایند.
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