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Abstract 

Purpose:  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the emotion-focused 

therapy based on HMT.LMG approach (Hold Me Tight, Let Me Go) on regulating emotions and 

resolving parent-adolescent conflicts. 

Method: The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest and control group 

design and a three-month follow-up assessment. The statistical population consisted of all 12018 

female students aged from 14 to 17 years who  lived in Mashhad city and studied over the academic 

year of 2020-2021. The research sample was selected through the multi-stage randomized cluster 

sampling method. Eight high schools with a total population of 1425 students were randomly 

selected. The child's attitude towards mother scale (CAM) was used as the screening test in order 

to identify child-parent conflicts.  A number of 30 daughter-mother pairs were then selected and 

randomly assigned into the study groups. The difficulties in emotion regulation scale and parent-

adolescence conflict version of conflict tactics scale were used to collect data. Both groups 

completed the questionnaires and the experimental group received the the emotion-focused 

therapy based on HMT.LMG approach for 5 sessions. The control group did not receive any 

intervention. Both groups were then asked to complete the research questionnaires for the post –

test and follow-up phases. The data was analyzed by multivariate repeated measurments ANOVA 

method using SPSS21 software. 

Findings: The findings showed that the effect of time, group, and time interaction in the 

experimental group was significant for resolving conflicts and regulating emotions capabilities. 

Keywords: emotion-focused therapy, HMT.LMG approach, Parent-Adolescence conflict, 

emotion regulation 
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 یدهچک
محکم در آغوشم بگیر، رهایم »  کردیبر رو: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار مبتنی  هدف

 نوجوان انجام گرفت. - تعارض والد و حلکن« بر تنظیم هیجان 

ان آموزدانشبود. جامعه آماری    ماههسهو گروه کنترل با پیگیری    آزمونپس   -  آزمونپیش: روش، نیمه آزمایشی با طرح  روش

 ای خوشه گیرینمونهروش   با . ( بودندنفر 12018) 1399 - 1400گانه شهر مشهد در سال تحصیلی هفتساله نواحی   14-17دختر 

 ( نفر 1425)  ها  ین آموزشگاه ان اآموزدانشتعداد    تصادفی انتخاب شدند.  صورتبه، هشت آموزشگاه مقطع متوسطه  ایچندمرحله

-آزمون غربالگری و با هدف شناسایی تعارضات والد   عنوان به  (CAMS)  مادر  ینسخه  پرسشنامه مقیاس نگرش به فرزند،  از  . بودند

استفاده شد.ف  بین    سپس  رزندی  انتخاب شده و    آموزدانش  30ان داوطلب تعداد  آموزدانشاز  مادر  با  گزینش    صورتبههمراه 

)  دو گروه تصادفی در   داده قرار گرفتند. جهت جمع  دختر(-مادر  زوج  15  هر گروه آزمایش و کنترل  از دوآوری   ها همچنین 

ر ئ( فرم تعارض با والدین و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومCPتعارض موری اشتراوس )  هایتاکتیک  یپرسشنامه 

کنترل    عنوانبه(  2004) و  آزمایش  گروه  دو  هر  گردید.  استفاده  پژوهش  گروه    هایپرسشنامهابزار  سپس  و  تکمیل  را  مذکور 

محکم در آغوشم بگیر، رهایم کن« آیکین »جلسه در جلسات آموزشی رویکرد هیجان مدار مبتنی بر مدل    پنجآزمایش به مدت  

ها با تحلیل  تکمیل و در نهایت، داده   آزمونپس  عنوانبهپژوهش را    هایپرسشنامهگروه  قرار گرفتند. سپس هر دو    (2017و آیکین )

 شد.   وتحلیلتجزیه SPSS-21 افزارنرمو با استفاده از گیری مکرر  با اندازه  چندمتغیری  واریانس

حل تعارض و رویکردهای تنظیم    هایمؤلفهها نشان داد که اثر زمان، گروه و تعامل زمان در گروه آزمایش برای  : یافتههایافته 

   هیجان معنادار بوده است.

 نوجوان، تنظیم هیجان. -، حل تعارض والد HMT-LMGآموزش هیجان مدار، برنامه : های کلیدیواژه 
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 مقدمه 
رشد و تحول است. نوجوانان در این دوره دستخوش تحوالت عمده    هایدوره ترین  از بحرانی  بلوغ

گسترده  عاطفی  و  اجتماعی  شناختی،  روانی و    (Mohades et al., 2020)  شوندمیای  جسمی،  فشارهای 

  توانمیبر همین اساس  .   (Defayette et al., 2021)کنندبیشتری را نسبت به سایر مراحل زندگی تجربه می

همچنین   و نست که شامل افزایش توانایی در تفکرپویا و هیجانی برای نوجوان دا  یدوره   را یکتغییرات بلوغ  

  ی با اعضا نوجوانی را دوران تغییر در روابط    توان می.  شودمیتغییر در روابط با دوستان، مدرسه و همساالن  

تالش   در کنارزمان، لزوم پذیرش مسئولیت و برآورده ساختن انتظارات والدینی،    نی در ا  خانواده دانست. 

مواردی   نیهمچن  جدیدی کند. یهاچالشنوجوان را دچار    عاطفی و هیجانی جدید، یهانقش برای کسب  

به دیگران   بدون وابستگی مفرط  به زندگی  نیاز  قبیل  اتخاذاز  برای آینده   یهامیتصم  و  با   همراه   و  جدید 

از جمله این  .  (Baltes & Schaie, 2013)  عملکرد مطلوب گاهی نوجوان را با مشکالت متعددی روبرو سازد 

فرد به دلیل تقابل با   . همزمان با دوره نوجوانی،استت، تعارض و درگیری بین والدین و نوجوانان  مشکال

گردد که  های عاطفی، افسردگی و اضطراب شدیدی مواجه میتغییرات جسمی، روحی و اجتماعی، با بحران 

. تعارض بین والدین و  (Wills et al., 2019)  است  تأثیرگذارهای شناختی و عاطفی او  بر کنش  مسائلاین  

ها و اختالفات معمول  فرزندان در حالت کلی نوعی عدم توافق، بحث و کشمکش بوده و ناشی از ناسازگاری

  تواند رابطه عاطفی والدین و فرزندان را تحت تأثیر قرار دهد که می  ( Mastrotheodoros et al., 2020)  است

(Bountress et al., 2020) . 

شود، بلکه مشکل بر  فرزندی نمی-روانشناسان، اختالف و تعارض موجب تضعیف رابطه والد  زعمبه 

های  یا سازنده هستند یا مخرب. در تعارض  هاتعارضگردد.  اختالفات ایجاد می  بخشرضایت اثر عدم حل  

مورد مشکل در  با صحبت  کاملسازنده،  مشکل حاصل  ، درک  یا حل  توافق  مسئله،  از  اما ؛  شودمیتری 

تنفر،  بیشتر درگیر کرده و موجب شرمندگی، تحقیر،  تعارضات مخرب، مواردی هستند که فرد مقابل را 

تنبیه می های  تحت تأثیر قرار دادن و ایجاد ایده   منظوربه گردد. در واقع، تعارضات مخرب،  اهانت یا حتی 

نوجوانی   یبه حساسیت دوره لذا با توجه    ،(Ng et al., 2018)  گرددص طرف مقابل انجام میمنفی در خصو

آید و همچنین، لزوم ارتباط صمیمانه و مناسب بین والدین  هایی که برای فرد پیش میو بحرانتبع آن بلوغ  به و  

والد تعارض  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  به  پژوهشگران  دوره،  این  کردن  طی  برای  نوجوانان  و  -و  نوجوان 

 اند.اقدام کرده  مسئلهراهکارهای این 

متغیرهای مرتبط با حل تعارض بین اعضای خانواده، عملکرد ضعیف والدین و نوجوانان در    یکی از

هیجان.  استهیجان   تنظیم هیجان  تنظیم  درک  و  پذیرش  آگاهی،  رفتارهای    هاشامل  کردن  کنترل  برای 
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طول    و  شدت،  ماهیتتوانند  طیف فرایندهایی است که از طریق آن افراد می  یدهنده نشان   بوده وتکانشی  

بر این اساس، تنظیم هیجانی مجموعه   .(Müller & Bonnaire, 2021)  ندرا تغییر دهخود  مدت هیجانات  

رود و چنانچه تنظیم هیجانات افزایش یا حفظ تجارب هیجانی به کار می راهبردهایی است که جهت کاهش،  

ها نظیر کنترل رفتارهای اجتماعی نیز با شکست مواجه شده در دیگر زمینه  خودتنظیمیدچار مشکل شوند،  

بروز   به  منجر  هیجانی  می  شدید   هایتعارضو  تنظیم  اختالل در  از    عنوان به گردد.  بسیاری  اساسی  ویژگی 

  ای از اختالالت درون و برون سازی شده در نظر گرفته شود طیف گسترده   عنوانبه تواند  روانی میشرایط  

(Kaufman et al., 2016)  خودزنی. طبق مطالعات انجام شده، مشکل در تنظیم هیجان با مشکالت (Silva 

et al., 2017)  افسردگی  ،(Wolff et al., 2020)اختالل سلوک ،   (Raschle et al., 2019)  اضطراب  و 

(Asnaani et al., 2020)  های زمان ، افراد ممکن است در  هاه و لذا با آگاهی ضعیف از هیجانهمراه بود  

می تجربه  را  احساساتی  چه  اینکه  درباره  اطالعاتی  تعارض،  و  بهترین صورت پریشانی  به  چگونه  و  کنند 

 توانایی افراد برای تنظیم شناخت،لذا،  ؛  (Velotti et al., 2019)  را مدیریت کنند، نداشته باشند   ها آن توانند  می

گفت مدیریت    توانمی  .استو والدین    انان نوجوبرای    ای، مهارت زندگی مهم و ضروری رفتارهیجان و  

تجربه   نیست، سرکوب    مفهومبه    هیجان تغییر  و  نظارت  فرایندهای  شامل  استبلکه  هیجانی شخص   های 

(Sanders et al., 2019)  .  افرادی که در کنترل و تنظیم هیجانات منفی مشکل   دهدمینتایج مطالعات نشان

بنابراین،  ؛  (Velotti et al., 2019)کنند  میخود تجربه    اطرافیان دارند، پرخاشگری و تعارض بیشتری نسبت به  

تحت عنوان    هاآن که هیجانات نقش مهمی در ایجاد مشکالت ارتباطی دارند، مطالعه و کنترل    آنجاییاز  

  نتایج پژوهش رود.  نوجوان به شمار می- مهم در جهت کاهش تعارض والد    هایهمبسته نظیم هیجانی یکی از  ت

منفی و  ات  هیجاندر کاهش  ،  تنظیم هیجان  نشان داد که آموزش  (Harris et al., 2018)هریس و همکاران  

 .بوده است مؤثردر روابط بین فردی مثبت  هایهیجان افزایش 

رسد در مجموع، با توجه به نقش تجارب خانوادگی و کیفیت ارتباطات بین اعضای خانواده، به نظر می

آن در   های وابسته فرزندان و مدیریت    –تعارضات بین والدین    گیریشکلچگونگی    یمطالعه که از طریق  

والد  تعارضات  اعضای خانواده، کاهش  بین  ایجاد صمیمیت  بتوان جهت  تنظیم هیجانی  - قالب مداخالت 

ر های مؤثری برداشت. داجتماعی و مشکالت رفتاری نوجوانان گام هایآسیب فرزندی و پیشگیری از بروز 

از جمله رویکردهای   راستا، رویکرد آموزشی هیجان مدار  تنظیم   تأثیرگذارهمین  تعارضات و  بر کاهش 

های درون  است که حوزه   مدتکوتاه   مندنظام . رویکرد هیجان مدار یک مدل  استنوجوان  –هیجانات والد  

تغییر درمانی مورد هدف    موضع   عنوانبه روانی و بین فردی را با یکدیگر ترکیب کرده و تعادل هیجانات فرد  
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قرار گرفته است. رویکرد مذکور با هدف تمرکز بر هیجان و تعادل هیجانی افراد بر این پایه استوار است که 

بر آگاهی  تأکید و لذا، با   (Greenberg, 2015)  سیستم هیجانی راهی جهت شناخت و تغییرات رفتاری بوده 

تا هیجانات و افکار منفی خود را در شرایط پرتنش و    شودمیاز هیجانات و محتویات ذهنی به فرد کمک  

افزایش    های زیادی اثربخشی رویکرد هیجان مدار را در پژوهش   تاکنونمتعارض، شناسایی و کنترل نماید.  

والد تعارض  زناشویی، حل  جنسی  رضایت  و  بهبود-صمیمیت  و  ارتباطی،  نوجوان  در   نیهمچن  الگوهای 

پژوهش بر اساس ؛ رویکرد مورد  اندداده قرار    تأیید مورد    (Denault & Déry, 2015)   های آموزشیحیطه

اساسی هیجان  استقبال    بر  ار تدوین گردیده است.مدمبانی  نتایج نظری و پژوهشی موجود و در پی  اساس 

هیجان گستر رویکرد  از  درمانی  جامعه  برنامهده  هدف  مدار،  با  بگیر«  آغوشم  در  »محکم  عنوان  تحت  ای 

که این روش موفقیت چشمگیری بر رضایت   (Johnson, 2008)روابط عاشقانه طراحی و اجرا شد    سازیغنی

. پس از  (Kennedy, 2017)داشت    هازناشویی و ایجاد اعتماد و کاهش تعارضات زناشویی و افسردگی زوج

و بهبود روابط والدین و نوجوانان   سازیغنی»محکم در آغوشم بگیر، رهایم کن« جهت    یاین برنامه، برنامه 

 ,Aikin & Aikinطراحی گردید ) متمرکز بر هیجان  درمانیخانواده نظریه و کارهای مرتبط با    بر اساسو  

برن2017 این  به(. در  نوجوانان    امه  والدین و  هیجان  بر  برشودمی  تأکید تمرکز  اعتقاد  است که  ؛ زیرا  این 

 ,Johnson & Sanderfer) رفتارهای مخرب نوجوانان را باید در متن ارتباط با والدین درک و جستجو کرد

هیجانات   تغییر  بر  در حل تعارضات،  به اینکه رویکرد »محکم در آغوشم بگیر، رهایم کن«  . با توجه (2016

هدف    هش حاضر با دارد، پژو   تأکیدتمرکز بیشتری داشته و بر ایجاد روابط صمیمانه با تمرکز بر هیجانات  

  دو   نیانوجوان و تنظیم هیجان صورت پذیرفت.  –لد  امدار بر حل تعارض وبررسی اثربخشی رویکرد هیجان

در گروه آموزش   کننده شرکت  نوجوان  دختران   نوجوان –لد  اتعارض و  حل   ن یبکه    د یگرد  مطرح  هیفرض

در گروه آموزش   کننده شرکت   نوجوان  دختران   جانیه میتنظ  ن یبو   کنترل تفاوت وجود داردمدار و  جان یه

 کنترل تفاوت وجود دارد.مدار و جان یه

 

 روش

نتیجه آن در کاهش تعارضات والدین فرزندان و  -پژوهش حاضر از منظر هدف و از جهت کاربرد 

  آزمونپس  - آزمونپیش. همچنین، از نظر روش، نیمه آزمایشی با طرح است  کاربردیتنظیم هیجان از نوع 

ک  با آزمون غربالگری  با گروه  و اجرای همراه  پیگیری  با  کلیه   ی. جامعهاستنترل همراه    ی آماری شامل 

 12018بود )  1399-1400مشهد در سال تحصیلی  شهر    وپرورشآموزشساله    17تا    14ان دختر  آموزدانش 

  و   مدارس  ی مجاز  آموزش  طیشرا  به   توجه  با   منتخب   مدارس   مشاور  و  ریمد  با   یهماهنگ  ضمن نفر(.  
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  نی والد  با  خود  ارتباطات  در  که  یانآموزدانش   انتخاب  و  یغربالگر  منظوربه   و  کرونا  از  یناش  هایمحدودیت 

والد  پرسشنامه  ،بودند  تعارض  دچار به  نسبت  فرزند  از مادر  ی)نسخه   SCAM  1ن ینگرش  برنامه    ق یطر  ( 

پاسخگو  نیالپرس مجاز  نی آنال  ییجهت  کانال  در  و  قرار گرفت.  ی آماده  پرسشنامه    287تعداد    مدارس 

تکمآموزدانش توسط   سپس    لیان  شد.  ارسال  مشاور  یافت یدر  هایپرسشنامهو  کمک  مورد    نیبا  مدارس 

 هاآن  یهردو ای کی ای ها طالق گرفتهآن که پدر و مادر  یانآموزدانش  ی قرار گرفته و پاسخنامه یسازهمتا

  پرسشنامه حذف شد(.   36)تعداد   شد حذف  ، قرار نداشتند  موردنظر  یسن  یدر محدوده   ایو  بودند    شده فوت

نگرش   اسیمقرا از    30  ن یانگیباالتر از م  یکه نمره   آموزدانش   153تعداد    مانده یباقپرسشنامه    251  ن یاز ب

 یرسان اطالع که با هدف    یمجاز  ناریخود در وب   ن یکسب کرده بودند انتخاب و همراه با والد  ن یفرزند به والد

با مادر،  آموزدانش   102شرکت کرده و تعداد    ،اهداف پژوهش برگزار شد  یدرباره   یسازآگاه و    همراه 

دوره   یآمادگ در  شرکت  جهت  را  کردند.  یآموزش  یخود  تعداد    صورتبه سپس،    اعالم   30تصادفی 

با مادر    آموزدانش  انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل )  صورت به همراه  زوج   15  هر گروه تصادفی 

  ابزار پژوهش اقدام کردند.   لینسبت به تکم نمونه در گروه آزمایش و کنترل افراددختر( قرار گرفت.  -مادر

 یآموزش   گونه چ یهو گروه کنترل    مدار شرکت کرده جان یه  یاقهیدق  120جلسه    در پنج   یشیسپس گروه آزما

شرکت در   تیفرم رضا  لیتکمی مناسب،  سن  یورود به طرح شامل: محدوده   یهامالک کردند.  ن  افتیدر

در شش ماه گذشته    زاب یآس  یبه عدم تجر  ،یشناختروان   یماریپژوهش توسط مادر و دختر، عدم ابتال به ب

با   یزندگ  و  یبه همکار  لیتما  ،یعاطف ی ولیشکست تحص  ای  یماریابتال به ب ای  انیمانند از دست دادن اطراف

 جلسات  در  شرکت  به  لیتما  عدم  آموزش،  مدت  طول  در  جلسه  کی  از  شتریب  بت یغ  ن،ی همچن.  بود  والدهر دو  

  هردو   یآموزش  دوره   انیپا  ازپس    .شد  گرفته   نظر  در  خروج   مالک  عنوانبه   یهفتگ  فیتکال  انجام  عدم  و

 آمار  یهاشاخص  از طریقها  داده   سپس  و  لیتکم  را   پژوهش  در  مورداستفاده   هایپرسشنامه  مجدداً  گروه 

گرفت.  لیوتحله یتجزمورد    SPSS- 21  افزارنرم  و  مکرر  یریگاندازه   با   انسیوار  لیتحل  و   یفیتوص   قرار 

بعد،   ج ینتا  ی اثربخش  یریگیپ ماه  از    با   پژوهش سه  تکم  کنندگانشرکتدعوت مجدد  و    هاپرسشنامه  لیو 

پذ  سؤاالت به    ییپاسخگو پا  .رفتی انجام  از  پس  است  ذکر  به    پژوهش،   ی آموزش  یدوره   انیالزم 

  یخود را برا   یبه همکار  لیکه تما  یان آموزدانش و    (دختر–مادر    زوج  15)در گروه کنترل    کنندگانشرکت

  با   یاجلسه  پنج یمجاز آموزش دوره   کی در( نفر 102)  نیشرکت در طرح اعالم کرده بودند همراه با والد

و    یرشد اخالق  ،یرشد اجتماع  (، دو جلسهنوجوان )  یروانشناس  :شامل  ینوجوان  یه دور  با مرتبط   تموضوعا

 
1 child’s attitude toward mother scale (CAMS) 
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 با طرح شرکت کردند. یاز همکار یقدردان  منظوربه مهارت کنترل خشم 

 ر،یبگ  آغوشم  در  »محکم  یآموزش  یمدار از بسته جان یمداخله و آموزش ه  ی براالزم به ذکر است که  

( در Aikin & Aikin, 2017)  نیکیآ   و  نیک یآ  توسط  یآموزش  یبسته   ن یا.  است  شده   استفاده   کن«  میرها

و  جانیه  یدرمانزوج   ینهیزم اساسمدار  ه  یدرمانزوج پروتکل    بر  بر  در   جان یمتمرکز  )محکم  جانسون 

  یهاخانواده   یبرا  ییپروتکل راهنما  عنوانبه مذکور    یاست. برنامه  ده یگرد  نیو تدو  ی( طراحریآغوشم بگ

ها جهت توازن رشد  خانواده   ییبر توانا  تأکیدبرنامه    ن یا  یاثربخش  یفرزند نوجوان کاربرد داشته و مبنا  یدارا

  جلسه   ی پنجط  برنامه  نیا.  (Johnson, 2008)که فرزند در حال رشد است    است  یفرد و ارتباطات در زمان

  اول   یه جلس  و  کنندیم  شرکت  جلسات  نیا  در  شده نییتع  یه برنام  طبق  فرزندان  و  ن یوالد  که  شده   میتنظ

  تاکنون   رانیا  در  کهاست    ذکر  به   الزم.  است  شده   حیتشر  1  جدول  در  جلسه  پنج  ن یا.  است  نیوالد  مختص

 . است نگرفته  صورت یآموزش یه بست ن یا از استفاده  با  یپژوهش

 

 ( HMT/LMG) مدارجانیه  آموزش جلسات  شرح: 1 جدول

 جلسات  اهداف جلسه

 ت یترب  در کننده یهمراه  فرد  اتحاد و ن یوالد یدلبستگ  ستمیس درک اول جلسه

 ی خانوادگ تیهو   و امنرابطه  ت،یامن دوم  جلسه

 ی منف/چرخه  یمنیاهر ی /گفتگوها رودیم خطا به  عشق چگونه سوم  جلسه

 نیوالد یهاگروه /نینوجوان و والد یجداساز چهارم  جلسه

 ن یوالد به  نوجوان دوباره  یاعتمادساز –  ی، سبک خانوادگریمرا محکم در آغوش بگ یگفتگو  پنجم  جلسه

 خالصه  و  برنامه اتمام  جلسات  یبند جمع

 

 ابزارها

طراحی شده و یک ابزار    1هودسناین مقیاس توسط    (:CAMمقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر )

ها همانند  است. طرح گویه یا شدت مشکالت فرزند با پدر و مادر  گیری دامنه، میزان  اندازه برای    سؤالی  25

–این دو جزء معدود ابزارهایی هستند که مشکالت رابطه والد    .شودمیبوده و فقط کلمه مادر و پدر عوض  

( نمرات زیر ±5)  30کند. مقیاس مذکور دو نقطه برش دارد. اول نمره  می  گیریاندازه فرزند را از دید فرزند  

وجود مشکلی است   یمنزلهبه  30فقدان مشکل مهم بالینی در این زمینه است. نمرات باالی  یاین نقطه نشانه 

 
1.  Hudson, W. W. 
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همیشه نشان   باًیتقراست. نمرات باالی این نقطه    70. نمره دوم برش  شودمیکه از نظر بالینی معنادار تلقی  

خشونت برای حل مشکالت وجود دارد. دهد که فرد استرس شدیدی داشته و اینکه احتمال کاربرد نوعی  می

و   م تا دوازده م ان کالس هفتآموزدانشمقیاس )نگرش فرزند به پدر( و )نگرش فرزند به مادر( با اجرا روی 

و    95/0های ناهمگن ساخته شده است. مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر دارای میانگین آلفای  با گذشته

و خطای استاندارد    94/0نگین آلفای نگرش فرزند نسبت به مادر  و میا  57/4  گیریاندازه خطای استاندارد  

است. هر دو مقیاس از همسانی درونی خوبی برخوردارند. باز آزمایی این مقیاس بعد   57/4آن    گیریاندازه 

ست. این مقیاس همچنین از  ی آن اپایایی باال  یدهنده نشان  95/0و برای مادر    96/0از یک هفته برای پدر  

  هاسؤال این مقیاس به این صورت است که ابتدا تعدادی از    گذارینمره .  استخوبی برخوردار    نیبشیپروایی  

-سؤال   یو از نمره   شوند می. نمرات جمع  شوندمی  گذارینمره ( معکوس  2-3-8-12-14-15-16-21-24)

گردد. می  6  کامل شده ضرب در  هایضرب و تقسیم بر تعداد سؤال   100. این رقم در  شودمیای کامل کم  ه

وسعت یا شدت بیشتر مشکالت است. در این    ینشانه   بیشتر خواهد بود که نمرات    100تا    0ای بین  نتیجه نمره 

 . (Mohades et al., 2020)  پژوهش از فرم نگرش فرزند نسبت به مادر استفاده شد

این پرسشنامه با هدف سنجش    :2)فرم تعارض با والدین(  1وسهای تعارض اشتراپرسشنامه تاکتیک 

، سه تاکتیک حل تعارض، استدالل، پرخاشگری سؤالی  15فرزند ساخته شده و یک ابزار  -کیفیت رابطه والد

ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد مورد سنجش  درجه  پنج کالمی و پرخاشگری فیزیکی را بر اساس مقیاس  

سوم پرخاشگری    سؤالدوم پرخاشگری کالمی و پنج    سؤالاول استدالل کالمی، پنج    سؤال  . پنجدهدمی  قرار

عدم تعارض    یدهنده نشان   5  یبوده که نمره   25تا    5  نیبمقیاس    نمرات برای هر  یسنجد. دامنه فیزیکی را می 

تا   15نمرات برای کل آزمون بین  ی بیشترین تعارض است. همچنین، دامنه یدهنده نشان  25در رابطه و نمره 

. بر این  استتعارض باال در رابطه    یدهنده نشان  75عدم تعارض و نمره    یدهنده نشان  15  یکه نمره   است  75

مقیاس   هر  در  باال  نمرات  که    یدهنده نشاناساس،  ذکر  به  الزم  است.  مقیاس  آن  در    سؤال   پنج تعارض 

. این پرسشنامه هنجاریابی و اعتبار شودمیگذاری  معکوس نمره   صورت بهمقیاس استدالل  در خرده شنامه  پرس

و پرخاشگری   0/ 65، پرخاشگری کالمی 58/0های استدالل و برای خرده مقیاس 74/0 آن برای کل آزمون

 . (Sanaee, 2017) گزارش گردیده است 82/0فیزیکی 

هیجان تنظیم  در  دشواری  میزان  :  3مقیاس  سنجش  جهت  پرسشنامه  و    نظمیبیاین  هیجانی 

 
1. straus 

2. conflict tacties scale parents (CTSP) 

3. difficulties in Emotion regulation scale (DERS) 
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خرده مقیاس عدم پذیرش هیجانات،   6گویه با    36هیجانی ساخته شده و دارای    بخشی نظمخود  راهبردهای  

رفتارهای مناسب با هدف، مشکل در کنترل تکانه، آگاهی و فهم هیجانات، دسترسی   کارگیریبه ناتوانی در  

رت در مقیاس لیک  سؤاالتبه    دهیپاسخ  یکم به راهبردهای تنظیم هیجانی و نبود شفافیت هیجانی است. نحوه 

که مربوط به ابعاد   استهایی  نمره اختصاصی در زیر مقیاس  6بوده و دارای یک نمره کلی و    ایدرجه   پنج

( حاکی از آن  Gratz & Roemer, 2004نتایج گراتز و روئمر )مختلف دشواری در تنظیم هیجانی است.  

اس آلفای کرونباخ باالی  و هر شش مقی ( برخوردار است 93/0است که این مقیاس از همسانی درونی باالیی )

مایی آزو ضریب پایایی باز  93/0داخلی، روایی این مقیاس احراز و آلفای کرونباخ    یدر مطالعه دارند.    80/0

 (. Bagiyan Kolemarz et al., 2019) حاصل شده است 85/0

 

 ها یافته

میانگین    2. در جدول  شودمی پژوهش پرداخته    هایی توصیفی و فرضیه هاافته یدر این بخش به بررسی  

معیار   انحراف  مختلف   هایمؤلفه   نمرات و  مراحل  در  هیجان  تنظیم  دشواری در  و  تعارض  پرسشنامه حل 

 ها ارائه شده است.و پیگیری( به تفکیک گروه  آزمونپس، آزمونپیش ) گیریاندازه 

 ری در تنظیم هیجان: میانگین و انحراف معیار نمرات حل تعارض و دشوا2جدول 

 مرحله ابعاد متغیر

 گروه

 نفر( 15کنترل ) نفر(  15هیجان مدار )

 میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار(

 حل تعارض 

 استدالل

 86/16( 87/3) 06/16( 49/3) آزمونپیش

 20/18( 73/2) 46/7( 29/2) آزمونپس

 00/20( 53/2) 40/2( 40/1) پیگیری 

 پرخاشگری کالمی

 40/14( 83/4) 33/13( 49/2) آزمونپیش

 40/15( 54/4) 00/4( 64/1) آزمونپس

 86/14( 24/5) 26/2( 38/1) پیگیری 

 پرخاشگری فیزیکی

 60/3( 87/5) 20/1( 08/1) آزمونپیش

 60/6( 87/6) 00/0( 00/0) آزمونپس

 26/3( 54/4) 06/0( 25/0) پیگیری 

دشواری در تنظیم  

 هیجان 

عدم پذیرش  

 ی هیجانی هاپاسخ

 13/22( 48/3) 60/24( 22/3) آزمونپیش

 06/23( 91/2) 13/10( 92/2) آزمونپس

 26/20( 16/4) 46/8( 09/2) پیگیری 
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دشواری در انجام  

 رفتار هدفمند 

 86/18( 29/2) 06/16( 45/3) آزمونپیش

 00/20( 96/1) 26/9( 49/2) آزمونپس

 00/20( 16/3) 93/6( 22/1) پیگیری 

دشواری در کنترل  

 تکانه 

 53/22( 61/2) 33/22( 58/1) آزمونپیش

 86/23( 84/1) 33/9( 16/2) آزمونپس

 86/21( 41/3) 86/7( 12/1) پیگیری 

 فقدان آگاهی هیجانی 
 73/22( 98/2) 80/20( 18/3) آزمونپیش

 33/22( 74/2) 80/9( 39/2) آزمونپس

 80/21( 83/2) 00/10( 20/2) پیگیری 

 دسترسی محدود 
 46/30( 15/3) 80/28( 14/3) آزمونپیش

 20/31( 93/3) 73/12( 68/2) آزمونپس

 06/29( 31/4) 06/10( 38/1) پیگیری 

 عدم وضوح هیجانی 
 80/18( 48/3) 53/19( 19/2) آزمونپیش

 06/18( 89/2) 60/8( 76/1) آزمونپس

 20/20( 88/2) 73/6( 16/1) پیگیری 

حل تعارض برای گروه هیجان مدار و    یهاک یتاکتمیانگین نمرات    2بر اساس نتایج مندرج در جدول  

، کاهش داشته است. همچنین، بر اساس نتایج آزمونپیش و پیگیری نسبت به    آزمونپس کنترل در مرحله  

دشواری در تنظیم هیجان برای گروه هیجان مدار در مرحله    هایمؤلفه میانگین نمرات    2مندرج در جدول  

 ، کاهش داشته است. آزمونپیش و پیگیری نسبت به  آزمونپس

  چندمتغیری   حلیل واریانس پژوهش که با استفاده از ت  یهاه ی فرضپیش از ارائه نتایج مربوط به هر یک از  

شدند؛    گیریاندازه با   آزمون  همگنی   یهافرضش یپمکرر  متغیرها،  توزیع  بودن  نرمال  یعنی  آزمون  این 

و مفروضه کرویت بررسی شد. بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع متغیرها با آزمون شاپیرو ویلک   هاانس یوار

(. همچنین، بررسی همگنی ماتریس  <05/0pرمال است )ن  هاگروه نشان داد توزیع تمامی متغیرها به تفکیک  

  فرضپیشنشان داد  با استفاده از آزمون ماچلی    شودمیکرویت بیان    فرضش یپکوواریانس که تحت عنوان  

 (.p>05/0دشواری در تنظیم هیجان برقرار است ) مؤلفهکرویت برای هر سه تاکتیک حل تعارض و شش 

 های هیجان مدار و کنترل های چندمتغیری برای مقایسه حل تعارض در گروهآزمونهای  : آماره 3جدول 

 اندازه اثر 
سطح  

 معناداری

  آزادیدرجه 

 خطا

  آزادیدرجه 

 فرضیه
 Fآماره 

ارزش شاخص 

 پیالیی
 اثر 

 زمان 74/0 33/11 6 23 0/ 001 74/0

 گروه 95/0 41/163 3 26 0/ 001 95/0

 زمان*گروه  86/0 47/23 6 23 0/ 001 86/0
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مکرر استفاده شد.    گیریاندازه اول از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری با    یجهت بررسی فرضیه

اثر زمان، گروه و تعامل زمان در   3طبق نتایج مندرج در جدول   معنادار بودن مقدار شاخص پیالیی برای 

حل تعارض    یگانه سه  هایتاکتیکست که اثر این عوامل بر ترکیب متغیرهای وابسته یعنی  ا  گروه به این معنا

گیری مکرر با اندازه   چندمتغیری   نتایج تحلیل واریانس  ،4در ادامه در جدول    (.p<05/0معنادار بوده است )

 شود.ها گزارش میحل تعارض در گروه  یبرای مقایسه 
 

 های حل تعارض در گروه گیری مکرر برای مقایسهدمتغیری با اندازه: نتایج تحلیل واریانس چن4جدول 

 منبع متغیر
مجموع 

 مجذورات 

درجه  

 آزادی

میانگین 

 مجذورات 
 Fآماره 

سطح  

 معناداری

اندازه  

 اثر 

 استدالل

 47/0 0/ 001 03/25 03/218 2 06/436 زمان

 91/0 0/ 001 98/314 87/2121 1 87/2121 گروه

 68/0 0/ 001 43/61 07/535 2 15/1070 زمان*گروه 

پرخاشگری 

 کالمی

 37/0 0/ 001 97/16 67/233 2 35/467 زمان

 80/0 0/ 001 44/114 84/1570 1 84/1570 گروه

 43/0 0/ 001 90/21 54/301 2 08/603 زمان*گروه 

پرخاشگری 

 فیزیکی 

 03/0 33/0 12/1 07/20 2 15/40 زمان

 45/0 0/ 001 90/22 10/372 1 10/372 گروه

 07/0 13/0 09/2 30/37 2 60/74 زمان*گروه 

 

اثر زمان، گروه و اثر تعاملی زمان* گروه بر نمرات استدالل و پرخاشگری    دهدمینشان    4نتایج جدول  

اما برای پرخاشگری فیزیکی فقط اثر گروه معنادار است. در ادامه، نتایج ؛  (>05/0pکالمی معنادار است )

در   تعارض  حل  مقایسه  برای  بنفرونی  کنترل    هایگروه آزمون  و  مدار   گروه   در  دهد می  نشانهیجان 

 نمرات  در  ی معنادار  کاهش  ی ریگیپ  تا   آزمونپس   از   و   ی ریگیپ  و   آزمونپس   تا  آزمونپیش   از  مدارجان یه

  ی ر یگیپ  و   آزمونپس   تا   آزمونپیش   از  یکیزیف  یپرخاشگر  در .  است  داده   رخ  یکالم  ی رخاشگرپ  و   استدالل 

 . است نداده  رخ نمرات در  یمعنادار تفاوت کنترل گروه  در اما؛ است  بوده  معنادار نمرات کاهش

گیری مکرر استفاده شد. در ی دوم از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری با اندازه جهت بررسی فرضیه 

عنوان  آزمون و پیگیری( به آزمون، پس ی دشواری در تنظیم هیجان در پیش این تحلیل، زمان )نمرات شش مؤلفه 

 ل بین آزمودنی وارد مدل شدند. عنوان عام ی و گروه )گروه هیجان مدار و گروه کنترل( به درون آزمودن عامل  
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 هاهای چندمتغیری برای مقایسه دشواری در تنظیم هیجان گروههای آزمون: آماره 5 جدول

 اندازه اثر 
سطح  

 معناداری

درجه  

 خطا  آزادی

آزادی  درجه 

 فرضیه
 Fآماره 

شاخص  

 پیالیی
 اثر 

 زمان 95/0 41/33 12 17 0/ 001 95/0

 گروه 98/0 24/223 6 23 0/ 001 98/0

 زمان*گروه  94/0 51/26 12 17 0/ 001 94/0

 

  زمان   تعامل  و  گروه   زمان،  اثر  یبرا   ییالیپ  شاخص  مقدار  بودن  معنادار  5  جدول  در  مندرج  جینتا  طبق

  ی گانه شش   هایمؤلفه   یعنی  وابسته   یرها یمتغ  بیترک   بر  عوامل  نیا  اثر  که  ستا  معنا  نیا  به (  p<05/0)  گروه *  

 .است بوده   معنادار جانیه  میتنظ در  یدشوار

 
 های دشواری در تنظیم هیجان در گروهگیری مکرر برای مقایسه: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری با اندازه6جدول 

 منبع  متغیر
مجموع 

 مجذورات 

درجه 

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات 
 Fآماره 

سطح  

 معناداری

اندازه  

 اثر

عدم پذیرش  

ی  هاپاسخ

 هیجانی 

 72/0 001/0 88/71 87/658 2 75/1317 زمان

 78/0 001/0 48/100 51/1239 1 51/1239 گروه

 68/0 001/0 27/60 47/552 2 95/1104 زمان*گروه 

دشواری در  

انجام رفتار  

 هدفمند 

 41/0 001/0 76/19 94/126 2 88/253 زمان

 90/0 001/0 81/270 90/1768 1 90/1768 گروه

 54/0 001/0 82/33 23/217 2 46/434 زمان*گروه 

دشواری در  

 کنترل تکانه 

 75/0 001/0 33/85 43/471 2 86/942 زمان

 94/0 001/0 25/497 01/2064 1 01/2064 گروه

 76/0 001/0 63/89 21/495 2 42/990 زمان*گروه 

فقدان آگاهی  

 هیجانی 

 62/0 001/0 20/47 67/334 2 35/669 زمان

 87/0 001/0 25/204 84/1724 1 84/1724 گروه

 57/0 001/0 07/37 81/262 2 62/525 زمان*گروه 

 دسترسی محدود 
 76/0 001/0 23/89 37/829 2 75/1658 زمان

 91/0 001/0 44/295 54/3828 1 54/3828 گروه

 73/0 001/0 40/78 71/728 2 42/1457 زمان*گروه 

عدم وضوح  

 هیجانی 

 64/0 001/0 84/49 67/332 2 35/665 زمان

 88/0 001/0 31/215 10/1232 1 10/1232 گروه

 68/0 001/0 24/60 10/402 2 20/804 زمان*گروه 
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 هایپاسخ   رش ی پذ   عدم   دشواری در تنظیم هیجان؛   ه مؤلف   شش   هر   بر   زمان   اثر   دهد می   نشان   6  جدول   ج ی نتا 

  به   محدود   ی دسترس  ، ی جان ی ه   ی آگاه   فقدان   تکانه،   کنترل   در   ی دشوار   هدفمند،   رفتار   انجام   در   ی دشوار   ، ی جان ی ه 

  های زمان   در   رها ی متغ   ن ی ا   نمرات   ی عن ی (؛  >0p/ 05)   است   معنادار   ی جان ی ه   وضوح   عدم ی و  جان ی ه   م ی تنظ   ی راهبردها 

  جان ی ه   م ی تنظ   در   ی دشوار   های مؤلفه   ی تمام   بر   ز ی ن   گروه   اثر .  دارد   ی معنادار   تفاوت   گر ی کد ی   با   گیری اندازه   مختلف 

  . است   معنادار   جان ی ه   ی در تنظیم دشوار   ی ه مؤلف   شش   هر   ی برا   گروه *    زمان   ی تعامل   اثر   ن ی همچن .  است   معنادار 

  نشان های هیجان مدار و کنترل  ی دشواری در تنظیم هیجان در گروه در ادامه، نتایج آزمون بنفرونی برای مقایسه 

کاهش نمرات هر    روند   ی ر ی گ ی آزمون تا پ آزمون و از پیش آزمون تا پس مدار از پیش   جان ی دهد در گروه ه می 

مدار روند کاهش نمرات از    جان ی ه گروه    ی برا   ن ی معنادار است. همچن   جان ی ه   م ی در تنظ   ی دشوار   ی شش مؤلفه 

  م ی تنظ   ی راهبردها   به   محدود   ی دسترس   هدفمند،   رفتار   انجام   در   ی دشوار   ی مؤلفه   ی برا   ز ی ن   ی ر ی گ ی آزمون تا پ پس 

در نمرات وجود    ی معنادار بوده است؛ اما در گروه کنترل تفاوت معنادار   ز ی ن   ی جان ی و عدم وضوح ه   ی جان ی ه 

نتا ندارد. به  ا   ی دوم حاک   ی یه در مورد فرض   ج ی طورکلی  به مقاد   ه ی فرض   نی از تأیید  با توجه  اختالف    ر یبوده و 

هبود  در ب   ی معنادار   ی مدار اثربخش   جان یها، آموزش ه گیری در گروه نمرات در مراحل مختلف اندازه   ن ی انگ ی م 

 دختران نوجوان داشته است.   جان ی ه   م ی تنظ   ی دشوار 

 

 نتیجه

بر    (HMT-LMG)  کردیرو  بر  یمبتن  مدار  جانیه  آموزش  یاثربخش  یبا هدف بررس  حاضر  پژوهش

پژوهش نشان داد که   یاولین یافته   ان دختر انجام شد.آموزدانش نوجوان  -و حل تعارض والد  جانیه  تنظیم

»محکم در آغوشم   مبتنی بردر گروه آزمایش هیجان مدار    کننده شرکتبین حل تعارض دختران نوجوان  

کن« رهایم  دارد.    بگیر،  وجود  معناداری  تفاوت  کنترل  گروه  از  و  مدار  هیجان  گروه  تا    آزمونپیش در 

تا پیگیری کاهش معناداری در نمرات استدالل، پرخاشگری کالمی و فیزیکی   آزمونپس و از    آزمونپس

همسو با یافته حاضر، نتایج ، اما در گروه کنترل تفاوت معناداری در نمرات رخ نداده است.  شودمیدیده  

 Koren)  ارتباط عاطفی بین زوجینهای مختلف حاکی از اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر بهبود  پژوهش

et al., 2021)افزایش زناشویی(Wilhelmsen-L. et al., 2019)  نیوالدی  خودکارآمد  ،  رضایت   ، 

(Beasley & Ager, 2019)    .مدار  جانیه   کردیرو  که  اندداده   نشان  زین  نیشیپ  هاییافته   واقع،  دربوده است  

 . است روابط بهبود و  اصالح   به قادر

در  ها  تأکید اصلی آن بر مشارکت هیجان طبق مبانی نظری، درمان هیجان مدار شیوه درمانی است که 

و تسهیل توانایی   پذیرآسیب   هایش این درمان آشکار ساختن هیجان. تالاستناسازگاری    دائمیالگوهای  
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ن، ایجاد پیوندهای هیجانی، رضایت و حمایت  بنابرای؛  است  آمیزمحبت ایمن و    هایشیوه به    هادر ایجاد هیجان 

  هایی جدید، هیجان توانند طی این تجربه آورد و سپس افراد میروزافزونی را در رابطه با دیگران فراهم می

و در جهت    شوند می، رشد یافته و بازسازی  دسترسقابل   هاآن   هایاصالح کنند. به این ترتیب هیجان خود را  

 Koren)  شودمیو رفتارشان در قبال یکدیگر و دیگران به کار گرفته    هاآن   لحظهبه لحظهبازسازی تجارب  

et al., 2021)  .و در فضایی امن با   یافته   خودآگاهی  هایگیرند از هیجان نوجوانان در مراحل درمان یاد می

،  نشان دهندهای مختلف زندگی مجموعه رفتارهای جدیدی را از خود  واقعی در موقعیت  هایابراز هیجان 

از   مقابل    هاآن لذا  می  ی هااسترسدر  حمایت  از  مختلف  مانع  و  که    شود می  ییهابحران   گیریشکلکند 

رابطه توانمی کنند  یند  را تضعیف  رابطه و    ها آن اعتماد    ،بنابراین؛  اجتماعی    بهبرای کمک    شانییتوانابه 

 گردد. می هاآن دهد و این امر باعث افزایش رضایتمندی و کاهش تعارضات یکدیگر را ارتقاء می

والدین و نوجوانان در بافتی ایمن همراه با همدلی    یهاجان یهعنوان کرد که پردازش    توانمی همچنین  

و کارآمدتر خواهد شد. رویکرد هیجان مدار   ترسالمآمدن الگوهای تعاملی    به وجودو خودافشایی باعث  

  های )ایفای نقش،طریق انجام تمرینبا فراهم آوردن محیطی امن از    »محکم در آغوشم بگیر، رهایم کن«

منفی   یهاچرخهتجربیات مشترک والدینی، تصور راهنمایی شده و بررسی    درباره با همساالن، گفتگو    گفتگو

گفتگوهای اهریمنی( زمینه را برای بازگشت به صمیمیت و دریافت عشق و همدلی در بین نوجوانان و والدین  

اساسی   تأکیدهمانند الگوی اصلی این روش    غوشم بگیر، رهایم کن«»محکم در آرویکرد    در  .کندیمفراهم  

شناسایی چرخه از عدم آگاهی،    یبر  ناشی  فرزندان که  و  بین والدین  منفی  بیان تعامالت  و  پذیرش  عدم 

بنایی منفی در روابط    هاینامناسب هیجان  بالطبع رویکرد   زاب یآسزیر  و  شده است. رویکرد هیجان مدار 

آغوش در  کن«»محکم  رهایم  بگیر،  گفتگوی  م  سبک  از  استفاده  هیجان -من  با  آشکارسازی  و    های تو 

ات کارآمد و کاهش تعارضات نوجوانان و والدین منجر به ایجاد صمیمیت بیشتر و ارتقای ارتباط  پذیرآسیب

 . (Aikin & Aikin, 2017) دشومی

دین و نوجوانان به نوجوانان کمک  و شرکت در جلسات جداگانه گروه وال  ها نیتمرعالوه بر آن، انجام  

اعتماد کرده و در فضایی    کندیم بودن و پاسخگو بودن مجدداً  به در دسترس  امن  با   توأمکه در فضایی 

 یی،زداتنش   یهمدلی به بیان نیازهای اساسی خود بپردازند. این تغییر طبق نظر آیکین و آیکین در سه مرحله

  داشتننگه آموزشی این است که از طریق فعال  یگیرد. هدف این بسته بازسازی و تحکیم رابطه صورت می

کمک کند که والدین   هاآن انه به  والدین و نوجوانان در جلسات آموزشی و انجام تکالیف گروهی و جداگ

  ها را آن دسترسی پیدا کنند،  است،  هیجانی که زیربنای الگوی تعاملی منفی خود    هایپاسخو نوجوانان به  
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به سمت    هاآندهد الگوی تعاملی  هیجانی جدید بفرستند که اجازه می  عالئمپردازش مجدد کرده و سپس  

یا اجتناب متقابل   ریگکناره از متوقع /  هاآن ته و درنتیجه ارتباط  و پاسخگو بودن بیشتر پیش رف  یریپذیدسترس

  گرفته انجام های  به نتایج پژوهش  با توجهخلق شود.    یتربخشت ی رضابه سازنده متقابل تغییر کرده و پیوند  

قرار داد که آموزش رویکرد هیجان مدار در افراد دلبستگی   موردتوجهاین نکته را    توانمیدر این حوزه،  

می ایجاد  به    ازینش یپایمن    ی دلبستگ  کند.ایمن  منجر  خود  که  است  رابطه  در  امنیت  و  راحتی  احساس 

نهایت این مسئله زمینه را برای ایجاد    در   شد.خودافشایی بیشتر و واکنش همدالنه با خودافشایی دیگران می

یجان مدار باعث کاهش  آورد. در نتیجه رویکرد هصمیمیت بیشتر و کاهش تعارضات بین فردی فراهم می

 . شودمیان آموزدانش پرخاشگری کالمی و حل تعارضات 

در گروه آزمایش    کننده شرکتدر یافته بعدی نشان داده شد که بین تنظیم هیجان دختران نوجوان  

که   یاگونه به و گروه کنترل تفاوت وجود دارد؛    مبتنی بر »محکم در آغوشم بگیر، رهایم کن«  هیجان مدار 

تا پیگیری روند کاهش نمرات هر شش    آزمونپس و از    آزمونپس تا    آزمونپیش در گروه هیجان مدار از  

مؤلفه دشواری در تنظیم هیجان معنادار بود؛ اما در گروه کنترل تفاوت معناداری در نمرات وجود نداشت.  

روانی نظیر   یشناسب یآسبروز الگوهای مختلف    سازنه یزمنظم جویی هیجانی  دشواری در  در مطالعات مشابه  

، اختالل پانیک و اختالالت (Diedrich et al., 2016)  ، افسردگی(Sauer et al., 2016)  اختالالت شخصیتی 

های اصلی رویکرد هیجان مدار این است که یکی از مفروضه .  است  (Rey et al., 2016)   طیف دوقطبی 

اصلی   یسازه   عنوان به ها را  دهند. همچنین هیجانرشد شخصی افراد را تشکیل می  اساسی  یربنایز  ها هیجان

دهند تا احساسات خود را نسبت به  به فرد فرصت می هاکنند. هیجان دهی رفتار دلبستگی معرفی میدر شکل

اتصال بین تجارب درونی فرد و وقایع دنیای بیرونی   یبروز دهند و این ابراز هیجانی حلقه   شده تجربه وقایع  

، هاارزشهایی که به  است. بین شناخت و هیجان یک ارتباط متقابل وجود دارد و به افراد در ارزشیابی موقعیت

هیجان مدار این قابلیت را دارد    کردی رو  کند.کمک می  شوند، می یا عالیق شخصی مربوط    ها نیازها و هدف

و    های از عاملیت فرد در تجربه هیجان گاهی، نظم جویی هیجانی، نمادگذاری هیجانی، آگاه که با افزایش آ

بروز واکنش  هاآن تغییر پردازش   بین فردی و  تا روابط  به فرد کمک کند  تنظیم هیجان  های  تحت عنوان 

 . (Johnson & Sanderfer, 2016)را تنظیم و کنترل کند  هیجانی خود 

فیت روابط فرد را تعیین کند افرادی که قادر به تنظیم  تواند کیاز آنجایی که توانایی تنظیم هیجان می

کنند و  کرده و روابط بهتری را با دیگران برقرار می  بهتر درکهیجان هستند، هیجانات خود و دیگران را  

کارآمدی را حفظ کنند و بیشتر در   یبرعکس افراد با دشواری در تنظیم هیجان کمتر قادر هستند که رابطه 
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؛  دهندرا از خود نشان می  یترکنترلرقابلیغو    ینیبشیپرقابلیغگیرند و رفتار  الگوهای منفی ارتباطی قرار می

آموزش   هیجان  تنظیم  در  مشکل  با  افراد  برای  بر    یها راهبردبنابراین،  متمرکز  هیجانی  تنظیم  مختلف 

سبب    هاآموزشهای هیجانی بسیار ضروری است. این  اصالح و تعدیل پاسخو    هاهیجان   آگاهانه  کارگیریبه 

افراد، و  محیط  با  بیشتر  افزایش سازگاری  یا  ناسازگارینگرش  کسب  گسترش  مورد  در  منطقی  های  های 

  توانمی . در تبیین فرضیه  (Nancy & Paul, 2019)  شودترل رفتارهای پرخاشگرانه می هیجانی و درنهایت کن

بر اینکه ارتباط احساسی   تأکیدبا    »محکم در آغوشم بگیر، رهایم کن«گفت آموزش رویکرد هیجان مدار  

ها و  از طریق پذیرش هیجان  و  والدین استراهی برای ارتباط ایمن و همراه با مراقبت و برای نوجوانان و  

مبنی بر اینکه اعتماد نوجوان    هاآن و ایجاد پیوندی ایمن و همراه با همدلی بین    دو طرفدرک متقابل نیازهای  

و در دسترس بودن والدین در طی جلسات آموزشی به تخلیه    ، درگیر بودن از لحاظ عاطفیییبر پاسخگو

الن قادر به  های کالسی در جمع همساعاطفی پرداخته و از طریق انجام تمرینهیجانی در یک محیط امن  

ویژه مداخالت ه در تنظیم هیجان ب »محکم در آغوشم بگیر، رهایم کن«شد. آموزش رویکرد تنظیم هیجانی  

شناختی بیشتری شده که این مورد خود بر بهبود توانایی   یریپذانعطاف باعث    های و پذیرش هیجان خودآگاه

کند.  می  ( کمکهای منفی هیجانی )گفتگوهای اهریمنیمؤثر در کنترل چرخه  یهاراهبرددر استفاده از    هاآن

. شودمیدر رویکرد هیجان مدار تنظیم هیجان جزو راهبردهای باز ارزیابی شناختی پیشایند مدار در نظر گرفته  

عقل  اغل  هاهیجان  که  ییآنجااز    کندیماظهار    (Greenberg, 2015)  گرینبرگ توسط  درک    رقابلیغب 

را   هاآن اشتباه بوده و افراد نباید احساسات منفی خود را دور بریزند؛ بلکه باید  هاآنهستند، سرکوب کردن 

آورند. این امر باعث   به دست  هاآن تشویق کرد که در تماس با احساسات خود قرار گرفته و درک مثبتی از 

  ی هاواکنش آن    به دنبال درک افراد در مورد عملکرد یک شخص یا موقعیت خاص تغییر کرده و    شودمی

التزام به چهار اصل افزایش    یوسیله رویکرد هیجان مدار به  درمذکور    یتغییر کنند. گفته   نامناسبهیجانی  

گونی هیجانی اتفاق و ایجاد دگر  شده تجربه آگاهی هیجانی، گسترش تنظیم هیجانی، تعمق در مورد هیجانات  

نیز همین اصل است که هیجانات نه ترسناک    »محکم در آغوشم بگیر، رهایم کن«رویکرد    تأکیدافتد.  می

پایدار و خطرناک نه  یا حمله و طرد  کناره   یجابه   ،بنابراین؛  هستند  اجتناب  پنهانی و    توان میگیری و  پیام 

ها  آن با استفاده از فرایندهای تسهیل پذیرش و بیان    ،نی؛ بنابرامقابل انتقال داد  طرفبه را شنید و    هاآن   یثانویه 

ای از افراد )والدین و نوجوانان( به درک تازه   شودمیباعث  هاآن و ابراز مناسب ها و کمک به تنظیم هیجان 

دریافت عشق   در کنار (تحولی بلوغ  هایو دوره  هات ی مسئول همدیگر در مواردی همچون )نیازها، انتظارات،

 ایمن و همراه با مراقبت دست یابند. شده یبازسازو محبت دوطرفه در فضای  
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با رویکرد   پژوهشی  تاکنون در کشور،  اینکه  به  عنایت  با  است که  این  پژوهش حاضر  تلویحات  از 

با   برنامه    تأکید هیجان مدار  بگیر، رهایم کن«بر  امید می  »محکم در آغوشم  است؛  نگرفته  با  صورت  رود 

فرزندی برداشته شود  –والد    هایتعارضحل    در جهت و اثربخشی این رویکرد بتوان قدم بزرگی    کارگیریبه 

حل  خانواده،  اعضای  ارتباط  به  صمیمیت  و  عشق  برگشت  برای  راهگشایی  بتواند  پژوهش  این  نتیجه  و 

درمان از    توانمیش  بودن این پژوه  بخشیجه نت با توجه به  اجتماعی باشد. لذا،    هایآسیب تعارضات و کاهش  

  فرزندی و همچنین کمک به افزایش تنظیم هیجان-حل تعارضات والد  بهبود روابط و   منظوربه هیجان مدار  

این  الزم به ذکر است که  از این رویکرد در مراکز مشاوره و درمانی بهره برد.  و    استفاده کرد  انآموزدانش 

تعمیم آن به    ؛ لذا، درانتخاب شدند  آموزدانش دختران  ن  از بی  آن  پژوهش در شهر مشهد انجام گرفته و نمونه 

باید    جوامع نموددیگر  محدودیت .  احتیاط  جمله  پژوهش  از  این  دیگر  دوره   توانمیهای  کوتاه  زمان  به 

لزوم   و  مهارتهاآموزش  استمرارآموزشی  تکرار  و  تمرین  متخصص   شده کسب های  ،  مربی  نظر  تحت 

اشاره کرد.  منظوربه  تغییرات پایدار  پیگیری در پژوهش  شود میپیشنهاد    ایجاد  با  های آتی  زمان مدت هایی 

  منظوربه   گرفته ومتغیرهای وابسته پژوهش صورت    مدار بردرمان هیجان  ماه در رابطه با تأثیر    ز سهتر اطوالنی 

 استفاده شود. نیز  مقایسه نتایج، از دیگر رویکردهای معتبر
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