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 چکیده
 حافظهو اجتماعی ئلهمساضطراب،حل بر هیجانی شایستگی آموزش اثربخشی بررسی حاضر پژوهش هدف
 کنترل وهباگر آزمون پس – آزمون پیش از استفاده با آزمایشیهنیم پژوهش روش است بوده کودکان کاری

 ادفیتص گیرینمونه طریق از که ابتدایی مقطع دختر آموزاندانش از نفر 05 از بود عبارت آماری نمونه. بود
 مقیاس از استفاده با ارزیابی (.نفر 10 گروه هر) شدند یمتقس کنترل و آزمایش گروه دو به و انتخاب ای خوشه

 آزمون و( SPSI-R) اجتماعی مسئله حل شده نظر تجدید پرسشنامه ،(MASC)کودکان اضطراب چندبعدی
 اساس بر را هیجانی شایستگی آموزش برنامۀ آزمایش، گروه.شد انجام (1905کارپنتر) و دانیمن کاری حافظۀ

 دانش بر مبتنی یمداخله و و( 0550،0554)همکارانش و ایزارد EBP هیجان بر نیمبت پیشگیری برنامه دو
 نتایج. کردند دریافت ای دقیقه 65 جلسه 15 تعداد به، (1090)ازحصارسرخی برگرفته( 0559)کول هیجانی
 مسئلهحل اضطراب، نمره بین که داد نشان متغیره چند و متغیره تک کوواریانس تحلیل آزمون از حاصل

. اردد وجود معناداری تفاوت کنترل وگروه آزمونپس در آزمایش گروه کودکان در کاریحافظه و ازندهس
 اضطراب کاهش برای مؤثری روش تواندمی هیجانی شایستگی آموزش برنامه که داد نشان پژوهش این نتایج

 باشد. کودکان کاریسازنده،حافظۀ مسئلهحل توانایی افزایش و

 .کودکانهیجانی،  شایستگی کاری،حافظه اجتماعی، مسئلهحل ،طراباض: واژگان کلیدی
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 مقدمه
 شدر که است رشدی فرد به منحصر دورۀ یک زیرا است، مهمی بسیار زمان کودکی رۀدو

 هیجانی مشکالت از یکی (1،0550همکاران و مایلر) افتدمی اتفاق آن در واجتماعی هیجانی
 آن اسیشن سبب در هیجان وتنظیم هیجان که است اضطراب باشدمی شایع کودکان در که

 مشکالت شکل ترینشایع اضطراب، به مربوط مشکالت(0،0555بارلو) دارد مهمی نقش
 ؛0510 ،0تینو  درازدوسکی بکر، ،برگگینز) هستند نوجوانان و کودکان در روانشناختی

 روانی ناتوانی متوسط، حد از باالتر اضطراب (.1090 طبیبی، مشهدی، علیزاده بیرجندی،
 ،0شارما شارما، ؛0514 ،4گراورو کودر) شودمی پایین اجتماعی دستاوردهای موجب که است

 وراند در اضطراب بین معناداری ارتباط که استداده نشان مطالعات نتایج همچنین(. 0510
. (7051 ،6همکاران و شیمورا)  دارد وجود بزرگسالی دوران در اضطرابی اختالل و کودکی

 از منفی ایجنت تجربه موجب گذاردونیزمی کودک عملکرد بر منفی تأثیر اضطراب ربهتج
 سردگیاف افزایش و پرخاشگری افزایش، کمتر تحصیلی،پذیرش عملکرد کاهش جمله

 که است نگرانی اضطراب، اصلی ویژگی .(0557 ،7گراور،گینسبرگ و اللنگ)شودمی
 رانینگ .نامطمئن پیامدهای دارای هایعیتموق دربارۀ حد از بیش دلواپسی از است عبارت

 کندمی مختل را مسئلهحل برای کردن اقدام در انسان توانایی چون است مضر حد، ازبیش
 حلراه فعاالنه طور به دارند قوی اجتماعی سئلهمحل مهارت که کودکانی (.0515 ،0هابرتی)

 همچنین (.0510 ،9مون و یانگ) کنندمی پیدا موقعیت با مناسب وسازگاری مشکل برای
 ، شناختی فرآیندهای طبق هاییحلراه و کنند شناسایی را مشکالت تا شودمی موجب

 اجهمو آن با روزمره زندگی در که زااسترس هایموقعیت با مواجهه برای رفتاری هیجانی،
 وجود کهحالی در(.  0511 گاالردو، و اولیور-مایدو زوریال، دی) کنند پیدا شوند،می

-مایدو و نزو و زوریال دی) کندمی بینیپیش را اجتماعی مسئلهحل در پایین توانایی اضطراب

                                                           
1. Miller et al 

2. Barlow 

3. Ginsburg, Becker, Drazdowski, & Tein 

4. Kuder & Grover 

5. Sharma & Sharma 

6. Shimura et al 

7. Grover, Ginsburg, & Ialongo 

8. Huberty 

9. Yang, Nam Young, & Moon 
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 آن اسطهو به که است رفتاری - عاطفی شناختی فرایندی اجتماعی مسئله حل(. 0550 ،1اولیو
 هایحلراه شوند،می مواجه آن با روزمره زندگی در که برای مسائلی کنند،می تالش افراد
 (.0559 ،0دیزریالو  )جفه کنند پیدا انطباقی و موثر

 بررسی لهمسئ حل در کودک خوب عملکرد بینیپیش برای که زیربنایی عوامل از یکی
 رزینگ،) است 4کاری کالمی وحافظه 0کاری فضایی حافظه ظرفیت گیریهانداز شودمی

 از دهاستفا ۀنحو کودکان کالمی توضیحات که اینصورت به (0،0511الیوتو  پرانک باکر،
 .شودمی مسئلهحل در کودک توجه قابل پیشرفت موجب و دهدمی تغییر را راهبردها
 است، هکرد بررسی را  اجتماعی مسئلهحل و کاری حافظه بین رابطۀ  که متعددی مطالعات

 مسئلهحل در نقص با خاص شخصی خاطرات سپردن خاطربه در نقص است داده نشان
 که دلیل این به (0556 ،7وهمکاران ویلیامس ؛0550 ،6وهمکاران آریه) دارد ارتباط اجتماعی
 لهمسئحل و آینده برای ریزیبرنامه و اجتماعی درعملکرد حافظه اطالعات به دسترسی
 کاری حافظه ظرفیت گیریاندازه همچنین (0557 وهمکاران، ویلیامس) است مهم اجتماعی
 تریقوی بینپیش کاری حافظه ظرفیت افزایش و کند می بینیپیش را مسئلهحل در عملکرد

 (0514 سوانسون، ؛0510 ،0سوانسون) باشدمی اجتماعی مسئلهحل مهارت ارتقای برای
 اشتهد نقش اضطراب نگهداری و شناسیسبب در تواندمی کاری حافظه شناختی هایپایه

افراد مضطرب در توجه کنترل و بازداری مکانیزم(. 0510 ،9آنهلتو  کسلر سگال،) باشد
 این به  (.0557 ،15زاکس و لوستینگ هاشر) شودمیکاری حافظه درعملکرد اختالل باعث

 اطالعات به منفی و آور اضطراب ازاطالعات را خود توجه توانندنمی مضطرب افراد معنا
( 1090 ،ینوروز ،یجاریفرح ب نژاد، یمهر ؛0554 ،11وهمکاران روگرس) برگردانند خنثی

 در نقص نتیجه در شودمی جهان از آورشانتصوراضطراب تداوم به نجرم حالت این و

                                                           
1. D'Zurilla, Nezu & Maydeu-Olivares 

2. Jaffee& D’Zurilla 

3. visual–spatia working memory 

4. verbal working memory 

5. Resin., Bakker, Pronk & Elliott 

6. Arie et al 

7. Williams et al 

8. Swanson 

9. Segal, Kessler, & Anholt 

10. Hasher & Zacks 

11. Rogers et al 
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 داشته اضطراب ادامه در هم و شروع در هم مهمی نقش است ممکن کاری حافظه عملکرد
 کاری حافظه عملکرد با اضطراب معمول طور به طرفی (. از0514 ،1وهمکارن وانماکر) باشد

 اردگذمی تاثیر کاریحافظۀ ظرفیت برکاهش و (0511 ،0وهمکاران کوی) دارد منفی ارتباط

 فعال نگهداری ومسئول است محدود ظرفیت سیستمی با کاریحافظه (0551 ،0بدلی)
 کودکان که است داده نشان تحقیقات (.0550 ،4)کانوای وهمکاران باشدمی جاری اطالعات
 و دهندیم موثرنشان هیجان تنظیم راهبردهای کارگیریبه در بیشتری مشکالت مضطرب

 دارند( غیرمضطرب) سالم همساالن به نسبت خود هیجانات تنظیم در تریکم کارآمدیخود
 مرکزی هایویژگی هیجانات مدیریت و هیجانات (.0515 ،0گراسو آپتر هورش، ،کرس)

 انددهش شناسایی اضطراب نگهداری یا و علت در بالقوه عوامل عنوان به و هستند اضطراب
دهد که همچنین مطالعات نشان می (0511 ،7همکاران و جکب ؛0515 ،6کرنزو بروماریا)

 که انیزم خودشان در را اضطراب هاینشانه بیشتر آنکه احتمال باال هیجانی مهارت با افراد
 شایستگی(. 0555 ،0وهمکاران سیاروچی) است بیشتر دهند تشخیص، هستند مضطرب

 ترینشبی که هستند عواملی از سازگارانه ایمقابله سبک هیجانی، کارآمدی خود ، هیجانی
 شایستگی . آموزش(0516 ،9همکاران و زیوتم) دارند اضطراب کاهش میزان بر را تأثیر

 جتماعیا وشایستگی هیجان از هیجان،استفاده دانش هیجانی،تنظیم افزایش موجب هیجانی
 هایناییتوا شامل هیجانی شایستگی (0516 ،15همکاران و مگیگو) شودمی درکودکان

 و دنهام) ستا دیگران هیجانات درک و هیجاناتشان وتنظیم تفسیر مناسب، بیان در کودکان
 سئلهموحل تکانه کنترل مانند شناختی هایمهارت اندداده نشان مطالعات .(0511 ،11همکاران

 (0556 ،10مولرو  بارت-دیلرث رازا، جاهرمی، ریگز،) باشدمی هیجانی شایستگی معادل

                                                           
1. Wanmaker et al 

2. Coy et al 

3. Baddeley 

4. Conway et al 

5. Carthy, Horesh, Apter & Gross 

6. Brumariu, & Kerns 

7. Jacob et al 

8. CIARROCHI et al 

9. Mathews et al 

10. Maggio et al 

11. Denham et al 

12. Riggs, Jahromi, Razza, Dillworth-Bart & Mueller 
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 مؤلفه دو از ههستندک مثبت روانشناختی ساختار دو اجتماعی مسئله حل و هیجانی شایستگی
 برای هک آورندمی وجود به افراد برای ای وشالوده اندشده ترکیب رفتاری-وشناختی هیجان

 است داده نشان . مطالعات(0510 ،1همکاران و کو) کنند تالش بهزیستی و خودشکوفایی
 و اسبر) است همراه منفی هیجانات از باالیی سطح با اریک حافظه عملکرد در کاهش که

 ودتنظیمیخ توانایی و باال کاری حافظه ظرفیت بین ارتباط بر نیز مطالعات( 0510 ،0همکاران
 ومدیریت تنظیم توانایی که(0550 ،0همکاران و اشمایکل) کردند تاکید منفی هیجانات
 .(0514 ،4پیپو  کاوالیرا) شودیم کاری حافظه عملکرد افزایش موجب منفی هیجانات

 از استفاده تکلیف، شروع برنامه، دیگر، عمل به عمل یک از تغییرتوجه تکانه، مهار توانایی
 هایمهارت از بسیاری .هستند اجرایی عملکرد با مرتبط های مهارت جمله از کاری حافظه

 جتماعیا– نیهیجا شایستگی معادل باشد می اجرایی کارکردهای با مرتبط که شناختی
 باکه  خود مطالعه در (0516) وهمکاران متیوز (.0550 ،6؛پنینگتن0550 ،0)هاگز باشدمی

ژوهش ن پنتایج ای  دادند، انجام وبزرگساالن کودکان در اضطراب و هیجانی شایستگی عنوان
 ایابلهمق راهبردهایاز  پایین هیجانی شایستگی دلیل به مضطرب کودکان نشان دادکه

 لیخودکنتر هیجانی، هیجانی،آگاهی شایستگی آموزش و کنندمی استفاده رناسازگا
 و استراتون-ستروب. دارد اضطراب کاهش بر را ثیرتأ بیشترین سازگار شناختی مقابله هیجانی،

 و کودکان اجتماعی هیجانی شایستگی تقویت بررسی به خود مطالعه در( 0055) 7رید
 ستگیشای تقویت داد نشان هاآن هاییافته تند،پرداخ هاآن تحصیلی موفقیت و آمادگی
 مانند هایمهارت شامل که اجتماعی مسئله حل هایمهارت طریق از اجتماعی -هیجانی
 ریتمدی دوستی، و ارتباطی هایمهارت دیگری، دیدگاهپذیرش  و همدلی هیجانی، ادبیات
 کالسی دعملکر و کودکان رفتاری مشکالت بهبود موجب بود فردی بین مسئله حل خشم،
 نقش عنوان باکه  خود پژوهش در( 0510) همکاران و وک. است شده آموزاندانش

 خودکشی هب وعقاید جسمی استفاده سوء با رابطه در اجتماعی مسئله حل و هیجانی شایستگی

                                                           
1. Kwok et al 

2. Brose et al 

3. Schmeichel et al 

4. Cavalera & Pepe 

5. Hughes 

6. Pennington 

7. Webster-Stratton & Reid 
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 میانجی قشن مسئله حل و هیجانی شایستگی که گرفت اظهار داشتند انجام چین نوجوانان در
 همکاران و سیاروچی که پژوهشی در.دارند خودکشی افکار و جسمی ءاستفادهسو ارتباط در

. دادند رارق پژوهش مورد روانی سالمت رابا هیجانی شایستگی بین رابطۀ دادند، انجام( 0550)
 و تایمیا وآلکسی اجتماعی مسئله حل مهارت زا،استرس حوادث ارزیابی پژوهش این در

 حمایت ناامیدی، افسردگی، اضطراب،) اجتماعی سالمت های جنبه و هیجانی آگاهی
 یجانیه شایستگی آموزش که داد نشان پژوهش نتایج .دادند قرار ارزیابی مورد را( اجتماعی

 المتس در که هاییمهارت از ایمجموعه و داشته ثیرتأ متغیرها این بر بخشیدن بهبود در
( 0556) وهمکاران ریگز پژوهش هایهیافت .کندمی بینیپیش را دارند نقش واجتماعی روانی

 هنی،ذ پذیریانعطاف مانند اجرایی عملکردهای در پیشرفت به این موضوع اشاره دارد که
 کارکردها نای در بهبود وموجب دارد ارتباط هیجانی شایستگی با ریزی برنامه کاری، حافظه

-یهیجان شایستگی آموزشی مداخالت این تاثیر تحت نیز اجرایی کارکرد و شودمی
 1گریلی و میتروفان سیلوویکا،در پزوهش  (.0556وهمکاران، ریگز) گیردمی قرار اجتماعی

 و هیجان تنظیم در ،داشتند را 0بیش فعالی هاینشانه که کودکانیبررسی شد که ( 0510)
 بهبود و هیجانی تنظیم راهبردهای روی بر کار از بعد و داشتند مشکل اجرایی کارکردهای

 .یافت ارتقا نیز آنها اجرایی کردکار ها،آن
 از ایهمجموع رفتاری و شناختی هیجانی، عناصر پیوند دلیل به هیجانی شایستگی

 کودکان وهیجانی اجتماعی رشد برای مشی خط طراحی در که دهدمی ارائه راهایی مهارت
 در هک اجتماعی روابط تنظیم و شناختی هیجانی،هایمهارت وسیع گستره ،باشدمی ضروری

، ( 0556 ،0زیمرمان و کلری) باشندمی مهم کودک عملکرد و علمیتکلیف  بخشیدن نظم
 یرهایگ ضربه مهمترین از هیجانی تنظیم و شایستگی که اندداده نشان مطالعات که چرا

 ؛4،0550همکاران و گرینبرگ) رودمی شمار به شناختی حتی و هیجانی و رفتاری اختالالت
 مورد گوناگون هایبرنامه در هیجانی شایستگی آموزش (0559 ،0نیدیاستتفا ماستن و ماتی

 داشتن .تاس بوده ثرمؤ و مفید است گرفته انجام متعددی پژوهشگران توسط که تحقیق

                                                           
1. Ciuluvica, Mitrofan, & Grilli 

2. ADHD 

3. Zimmerman & Cleary 

4. Greenberg et al 

5. Masten, Motti-Stefanidi 
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 فمختل هایحوزه در کارکردهایی و اجتماعی تعامالت در مهمی نقش هیجانی شایستگی
 بروز موجب تواندمی یهیجان شایستگی مهارت داشتن در نقصو  دارد کودکان

 شغلی و تحصیلی هایحوزه به وآسیب دیگران با تعامل درچگونگی روانی،ضعفهایآسیب
 ایستگیش آموزش آیا که است این دنبال به حاضر پژوهش بنابراین .شود آینده در کودکان
 تظرفی و اجتماعی مسئله حل در او عملکرد و کودک اضطراب میزان در تواندمی هیجانی

 ستگیشای آموزش بودن تاثیرگذار صورت در و خیر؟ یا کند ایجاد تغییری کاری فظهحا
 یجانه شایستگی آموزش بخشی اثر چگونگی بررسی دنبال به پژوهش این هیجانی،

 .باشدمی کودکان کاری حافظه و اجتماعی مسئله براضطراب،حل

 روش
ر اجرا میدانی و از نظر پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظ پژوهش: طرح

 اشد.بمیکنترل  گروه با آزمون پس و آزمون با طرح پیش آزمایشینیمه هاگردآوری داده
-15) سنی محدوده در دختر آموزاندانش کلیه آماری یجامعه ها:آزمودنی

 از نفر 05 از بود عبارت آماری نمونه. بود 1090-1096در سال تحصیلی  بابل شهرستان(10
 گیرینمونه روش به که (کنترل گروه نفر 10 و آزمایشی گروه نفر 10) دختر وزانآمدانش

در مرحله اول واحد انتخاب نمونه ناحیه بود. برای این منظور شد،  انتخاب ایخوشه تصادفی
ناحیه یک به تصادف  1096-1090شهرستان بابل در سال تحصیلی دو و یکاز بین دو ناحیه 

وم واحد انتخاب نمونه مدرسه ابتدایی بود که از بین مدارس ابتدایی در مرحله د انتخاب شد.
 نت الهدی(.)دبستان ب یک مدرسه ابتدایی دخترانه به تصادف انتخاب شد ،یکدخترانه ناحیه 

 ،های مقطع چهارمکالسمجموع یعنی از بین  واحد انتخاب نمونه کالس بود؛در مرحله سوم 
این  از میان دانش آموزان یه کالس به تصادف انتخاب شد.از هر پایه  پنجم و ششم ابتدایی،

نفر  05( تعداد1997مارچ وهمکاران ) یپرسشنامه اضطراب چند بعد یبعد از اجرا ها،کالس
 دانش آموزان ریها باالتر از ساآن ینامه اضطراب چند بعدکه نمره پرسش یآموزاناز دانش

به  شیتخاب شدند ودر دو گروه کنترل وآزمابود، به عنوان کودکان دارای اضطراب باال ان
 .رفتندقرار گ یصورت تصادف
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 ابزارهای پژوهش
 در 0همکاران و مارچ توسط که مقیاس این :1کودکان اضطراب چندبعدی مقیاس

 ارزیابی برای و گویه دارد 09 که است خودگزارشی ابزار یک شد، ساخته 1997 سال
 مبنای یک بر هرگویه. شودمی استفاده سال 19 تا 0 سنی هایگروه در اضطراب هاینشانه

( همیشه و اوقات گاهی بندرت، هرگز، سه تا صفر از) لیکرت ایدرجه چهار مقیاس
 و 07/5آلفای ضریب مقیاس کل برای (0556) ایوارسون مطالعه در شود.می گذارینمره
 اضطراب و بآسی از اجتناب جسمانی، هاینشانه اجتماعی، اضطراب مقیاس خرده برای

 همکاران و مشهدی به دست آمد. 71/5، 04/64، 00/5،5/5آلفای ضریب ترتیب به جدایی
 کل رونید همسانی و بازآزمایی اعتبار پرسشنامه، این پایایی و روایی بررسی در نیز (1091)

 است. 79/5و 40/5کان به ترتیب وداضطراب ک چندبعدی مقیاس
 تجدیدنظر پرسشنامه کوتاه فرم :3جتماعیا مسئله حل شده نظر تجدید پرسشنامه

 نوع از گزارشی خود ابزار یک (،0550 همکاران، و )دزوریال 4اجتماعی مسئلهحل شده
 خرده پنج که است مولفان قبلی کار بر مبتنی مقیاس این. است سوال 00 دارای و لیکرت
 ار مکارانه و دزوریال اجتماعی مسئلهحل مدل مختلف بعد پنج و داشته اصلی مقیاس
 عنوان به 6منطقی مسئله حل و 0مسئله به مثبت گیریجهت مقیاس دو .کندمی گیریاندازه
 گذاریرهنم نیز مثبت صورت به و شوند می گرفته نظر سازنده، در مسئله حل مقیاس خرده

 و 0اجتنابی سبک ،7 (احتیاط بی/ تکانشی سبک) شامل که هامقیاس دیگر اما. شوندمی
 ند،دهمی تشکیل را ناکارآمد مسئله حل هایمقیاس خرده هستند، 9مسئله به نفیم گیریجهت

 رسشنامهپ این برای مجدد آزمون پایایی .شوندمی گذاری نمره نیز منفی وارونه صورت به که
 و دزوریال) است شده گزارش 90/5 تا 69/5 بین آن آلفای ضریب و 91/5 تا 60/5 بین

 و یاکتشاف عاملی تحلیل از استفاده با نیز پرسشنامه این هساز روایی.  (0555 همکاران،

                                                           
1. MASC 

2. March et al 

3. SPSI-R 

4. social problem solving 

5. positive problem orientation 

6. rational problem solving 

7. impulsivity/ carelessness style 

8. avoidance style 

9. negative problem solving 
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 است دهش تایید همپوش، روانشناختی هایسازه و مسئله حل هایمقیاس دیگر با همبستگی
 وضریب ،(1009) کردی دره و درتاج مخبری، ایران در(. 0555 همکاران، و دزوریال)

 پرسشنامه برای را 00/5 بازآزمایی ییپایا ضریب و شده سنجیده عامل پنج برای را 00/5آلفای
 عاملی تارساخ بررسی تحقیق این در همچنین. آوردند بدست شده کوتاه اجتماعی مسئله حل

 دیجدپرسشنامه ت روایی، هایتحلیل همه. باشدمی باال در شده اشاره عامل پنج وجود بیانگر
 است. دهکر تایید ماعیاجت مسئله حل مقیاس یک عنوان به را ینظر شده حل مسئله اجتماع

 (1905) رکارپنت و دانیمن کاریحافظۀ آزمون :کارپنتر و دانیمن کاریحافظۀ آزمون
. است شده تشکیل ایجمله هفت تا ای جمله دو از بخش، شش از که است جمله07 شامل

 در( اندوزش و پردازش) کاری مؤلفۀ حافظۀ دو همزمان سنجش آزمون، این اصلی ویژگی
 از که است صورت این به آزمون این اجرای روش. است ذهنی تفعالی یک ضمن

 شوارد نسبتاً و مختلف جمالت از رشته یک به مرحله هر در تا شودمی خواسته هاآزمودنی
 دهند تشخیص (1:دهند انجام را زیر کار دو سپس و داده گوش دقت با شودمی خوانده که
. کنند یاداشت را جمله هر ی کلمه آخرین( 0 خیر یا است درست معنایی نظر از جمله آیا که

 در آزمون هایجمله. سنجدمی را اندوزش میزان دوم، بخش و پردازش میزان اول بخش
 همه ارزش آزمون این در. شوندمی بندی دسته ایجمله هفت تا ایجمله دو هایبخش

 ای غلط هایپاسخ به و گیردمی تعلق نمره یک درست پاسخ هر به و است واحد جمالت
 تعداد شمارش با که است ترتیب این به آزمون گذارینمره. گیردنمی تعلق اینمره سفید
 مشخص آزمودنی ی نمره ، 15 در ضرب سپس و 07 بر آن تقسیم و درست هایپاسخ

 و پردازشنمرۀ  دو مجموع میانگین از نیز آزمودنی هر کاریحافظه ظرفیت ۀنمر. شودمی
 آزمون یک که اطالعات پردازش شاخص و آزمون این بین. آیدمی دست به اندوزش

 گزارش 00/5 همبستگی ضریب است، کاری ی حافظه ظرفیت گیریاندازه برای ایرایانه
 زاده مجتبی همچنین (.0551 ،1بانر و گریملئی دهرایی، اسدزاده رایدینگ،) است شده

 طریق از زنجان متوسطه وزانآم دانش میان در خود پژوهش در را آزمون این پایایی( 1000)
 افظۀح ظرفیت آزمون همبستگی ضریب میزان. است آورده دست به 00/5 ریچارسون آزمون
 وآزمون 70/5 واقعی هایالؤس آزمون ،09/5 کالمی تحصیلی استعداد آزمون با کاری

 (.1905 کارپنتر، دانیمن،) است شده گزارش95/5 اشاره ضمایر هایالؤس
                                                           
1. Riding, Asadzadeh Dahraei, Grimley & Banner 
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 شهرستان پرورش و آموزش به مراجعه با ابتدا پژوهش این در :پژوهش اجرای روند
 داییابت مقطع مدارس بین از را مدرسه یک ،پرورش و آموزش کارشناس هماهنگی با بابل
 کرده انتخاببه تصادف   1096-1090 یلیودو شهرستان بابل در سال تحص کی هیدو ناح در

 با وهماهنگی نظر مورد مدرسه به مراجعه با و( شد انتخاب الهدی بنت دبستانو  1منطقه  که)
 یریگنمونه صورت به ابتدایی ششم و پنجم چهارم، مقطع در کالس سه مدرسه کارکنان

 ندچ اضطراب های پرسشنامه کنترل و آزمایش گروه دو هر ازو انتخاب  یاخوشه یتصادف
 عمل به(1905) 1رکارپنت و دانیمن کاریحافظه آزمون و اجتماعی مسئله حل پرسشنامه بعدی،

ه نامپرسش یها، بعد از اجراکالس نیدانش آموزان ا انیاز م آزمون پیش اجرای از پس. آمد
که نمره  یآموزاننفر از دانش 05( تعداد1997همکاران ) مارچ و یاضطراب چند بعد

دانش آموزان بود، به عنوان کودکان  ریها باالتر از ساآن ینامه اضطراب چند بعدپرسش
قرار  یبه صورت تصادف شیوآزمادر دو گروه کنترل  ی اضطراب باال انتخاب شدند ودارا

 ،ترلکن و آزمایش هایگروه در هاآن جایگزینی و نظر مورد نمونه انتخابپس از گرفتند. 
ک به مدت ی هفته در بار یک، آزمایش گروه برای شایستگی هیجانی آموزشی جلسات
 از پس. اندکردهنمی دریافت را ایمداخله نوع هیچ کنترل گروه.گردید برگزارساعت 
الزم به ذکر . به عمل آمد آزمون پس آزمایش و کنترل گروه دو هر از آموزشی جلسات

گروه آزمایش در تمام جلسات آموزشی شرکت  پژوهش تعداد یاست که در ضمن اجرا
زمون آپسآزمون و یشکرده و افت آزمودنی وجود نداشت، گروه کنترل نیز در جلسات پ

 .بودندشرکت کرده 
ت که بر آموزشی اس عمدتاّ یجانیه یستگیشا برنامه آموزشی شایستگی هیجانی:

س دو بر اسااکتساب مهارت های هیجانی تاکید دارد. برنامه آموزشی شایستگی هیجانی 
بر  یمبتن ۀ( و مداخل0550،0554و همکارانش ) زاردیا EBP جانیبر ه یمبتن یریشگیبرنامه پ

جلسه  15( به مدت 1090) همکاران و ی( بر گرفته از حصارسرخ0559کول ) یجانیانش هد
روه گکودکان  برنامه ریزی شده بود.های هیجانی کودکان برای آموزش مهارت یاقهیدق 65

 های شایستگی هیجانی را طبق محتوای زیرمهارتی صورت گروه به کباری یاهفتهآزمایش 
 دیدند.آموزش می

 

                                                           
1. Daneman & Carpenter 
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 هیجانی شایستگی آموزش جلسات محتوای .1 جدول

 هدف ها جلسه ها

 اول
 رفط از پیشنهادی هایبازی و آزاد هایبازی طریق از درمانگر و گروه اعضای بین رابطه ایجاد

 .گروه اعضای

 وسوم دوم
 نیدرو نشانه های تشخیص در هاآن ساختن توانمند و مختلف هیجانات با کودکان آشنایی

 و یافتن قلمی کاغذ های فعالیت طریق از دیگران رفتار در هیجانی های هنشان و هیجانات
 هیجانات.واژگانی برای بیان 

 چهارم
ه ب ۀ هیجاناتصحبت کردن دربار) دیگران با هیجانی رابطه برقراری و هیجانات دادن بروز

 .شنونده خوب( صورتی مؤثر تبدیل شدن به

 پنجم
 هیجانات از یک هر علت که بیرونی و درونی هایرویداد از آگاهی و هیجانات علل درک

 .(هارفتارو هیجانات آگاه شدن از ارتباط میان افکار، ) شوندمی

 ششم
 فتارر و شودمی هیجان باعث چیزی چه اینکه از آگاهی رفتار، هیجان رویداد بینۀ رابط درک

 رابطه ینا در کودکان ینب هایی تفاوت و ها شباهت چه. باشد تواندمی چگونه آن برابر در افراد
 .باشد داشته وجود است ممکن

 هفتم
 ، هستند( مهم هاجانیچرا ه نکهیدانستن ا جان،یه میاهداف آموزش تنظ) هیجانات تنظیم
 بر تمرکزم ایمقابله هایتکنیک هیجان، ابراز تعدیل هیجان، تنظیم برای هاییتکنیک آموزش

 هیجان.

 ونهم هشتم
و عالیق دیگران و مدنظر قرار دادن دورنمای ذهنی آنان، انات هیجدرک ) همدلی آموزش

با  (افراد، نسبت به پدیده های مختلفهیجانات تفاوت های موجود در  احترام گذاشتن به
 .گروهی نمایش و قصه از استفاده

 .وزشپایان آم جلسات، بندی جمع اند،کرده تجربه اخیراً کودکان که احساساتی روی تمرکز دهم

 هاتهیاف
روه شناختی نشان داد میانگین سنی شرکت کنندگان در گبررسی توصیفی متغیرهای جمعیت

های مربوط به متغیر وابسته باشد. داده( میM=10/11( و کنترل )M=56/11آزمایش )
آزمون با آزمون، پسهای حل مسئله اجتماعی در پیشکاری و مولفهاضطراب، حافظه

 0اره ها در جدول شمو انحراف استاندارد به تفکیک گروههای توصیفی میانگین شاخص
 گزارش شده است. 
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 ،آزمونپیش کاری درمسئله اجتماعی و حافظهمتغیرهای اضطراب، حل توصیفی هایشاخص .2 جدول
 آزمونپس

 میانگین گروه مراحل متغیر
انحراف 

 معیار
 انحراف معیار میانگین گروه مراحل متغیر

ب
طرا

اض
 

 نآزموپیش
 زمایشآ

 کنترل
0/70 
0/69 

00/15 
91/9 

له 
سئ

ل م
ح

ده
ازن

س
 

آزموپیش
 ن

 زمایشآ
 کنترل

66/00 
06/01 

91/0 
60/4 

 آزمونپس
 آزمایش
 کنترل

0/00 
50/70 

0 
9/9 

 آزمونپس
 آزمایش
 کنترل

00/40 
05/00 

00/4 
60/4 

ظه
حاف

ی
کار

 

 آزمونپیش
 آزمایش
 کنترل

45/66 
05/66 

00/4 
65/4 

له 
سئ

ل م
ح

آم
کار

نا
 د

 آزمونپیش
 زمایشآ

 کنترل
09 

65/00 
47/0 
65/6 

 آزمونپس
 آزمایش
 کنترل

66/70 
00/67 

99/0 
69/4 

 آزمونپس
 آزمایش
 کنترل

07 
00/09 

54/0 
09/0 

شود، میانگین نمرات در هر سه متغیر در مرحله مشاهده می 0طور که در جدول همان
متفاوت است. یعنی در هر دو گروه آزمون در هردو گروه آزمایش و کنترل آزمون، پسپیش

 مسئله منفی کاهشآزمون نمرات اضطراب و حلآزمون نسبت به مرحله پیشدر مرحله پس
نمرات   عیآزمودن نرمال بودن توز یبرا مسئله مثبت افزایش یافته است.کاری و حلو حافظه

 عیوزکه ت هددیآزمون نشان م نیا جینتا استفاده گردیده است. ویلک-شاپیرو از آزمون
آزمون پس -آزمونشیدر پ مسئله اجتماعی و حافظه کاریاضطراب،حل یرهاینمرات متغ

ها و رای بررسی فرضیهب .(P>50/5)نرمال برخوردار است عیها از توزهست و داده نرمال
ها از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. پیش از اجرای تحلیل معنادار بودن  تفاوت

برای بررسی مفروضه همگنی های آن مورد بررسی قرار گرفت. نس مفروضهکوواریا
رگرسیون از آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که 

غیرهای آزمون( برای متها )آزمایش و کنترل( و متغیر هم تغییر )نمرات پیشتعامل میان گروه
( و P،61/0=F=11/5آزمون: (، اضطراب )پسP، 50/1=F=05/5آزمون: حافظه کاری )پس
یعنی شیب ( معنادار نیست. P ،76/5=F=00/5آزمون: مسئله اجتماعی )پسترکیب خطی حل

آزمون در دو گروه آزمایش و خط رگرسیون برای هر کدام از متغیرها در دو مرحله پس
غیر وابسته و ریانس و متکنترل یکسان است. برای بررسی وجود ارتباط خطی بین متغیر کووا

نیز وجود همگنی رگرسیون از نمودارهای پراکندگی استفاده شدو نمودارها نشان دادند 
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نوعی رابطه خطی بین متغیرهای هم تغییر و متغیر وابسته وجود دارد و شیب خط رگرسیون 
 باشد. موازی می

 ها شیب همگنی فرض آزمون گزارش نتایج .3جدول

 سطح معناداری F درجه آزادی ذوراتمجموع مج منبع متغیر

 11/5 61/0 1 07/150 آزمون پیش*گروه اضطراب

 76/5 590/5 1 00/16 آزمون پیش*گروه کاریحافظه

 سازندهحل مسئله 
 اکارآمدحل مسئله 

 آزمون پیش*گروه
04/11 
70/47 

0 
0 

00/5 
10/1 

75/5 
00/5 

 Fد. سطح معناداری و میزان ها از آزمون لوین استفاده شبرای بررسی خطای واریانس
، P=00/5آزمون: کاری )پسحافظه( P ،044/1=F=004/5آزمون: برای اضطراب )پس

455/5=F09/5آزمون: )پس}مسئله اجتماعی ( و حل= F، 44/5= P(سازنده مسئله حل)  ؛
10/1=F ،554/5= P به دست آمد. {(ناکارآمد مسئله حل 

ها مفروضه است، داده 50/5ز متغیرها بیشتر از چون سطح معناداری برای هرکدام ا 
له مسئآزمون حلفرض در نمرات پساند، این پیشتساوی خطای واریانس را رعایت کرده

منفی رعایت نشد اما با توجه به برابر بودن حجم دو گروه منعی برای استفاده از تحلیل 
 رایکوواریانس ب-سکوواریانس وجود ندارد. همچنین مفروضه همگنی ماتریس واریان

مسئله اجتماعی نشان داد، فرض یکسانی های حللفهتحلیل کوواریانس چندمتغیری مؤ
، F=07/0باکس،  M=45/7آزمون )کوواریانس در مرحله پس-های واریانسماتریس

04/5=P 50/5( در سطح معناداری<P  .رعایت شد 
ارائه گردیده است. با  4های مربوط به تحلیل کوواریانس تک متغیره در جدول داده

توان نتیجه گرفت تفاوت مشاهده شده در بین میانگین می 4توجه به نتایج مندرج در جدول 
( P ،40/60=F=551/5آزمون )نمرات اضطراب در گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس

درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات  49دهد معنادار است. به عالوه اندازه اثر نشان می
ازمون به دلیل دریافت آموزش شایستگی هیجانی بوده است. این تفاوت در متغیر سپ

درصد تغییرات  00( و P ،91/16=F=551/5زمون )آکاری هم در مرحله پسحافظه
 شده حاصل دریافت آموزش شایستگی هیجانی بوده است. مشاهده
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 اضطراب و حافظه کاریکوواریانس تک متغیره برای متغیرهای  تحلیل آزمون نتیجه .4جدول

 SS dF MS F P Eta تغییراتمنبع مراحل متغیر

 
 آزمونپس اضطراب

 آزمونپیش
 گروه

50/040 
40/0741 

1 
1 

50/040 
40/0741 

70/7 
40/60 

515/5 
551/5 

00/5 
69/5 

    91/40 07 07/1100 خطا  

     05 116650 کل  

 
 آزمونپس کاریحافظه

 آزمونپیش
 گروه

00/100 
59/006 

1 
1 

00/100 
59/006 

14/0 
91/16 

551/5 
551/5 

07/5 
00/5 

    14/10 07 00/450 خطا  

     05 105701 کل  

ود، ب سازنده و ناکارآمدلفه حل مسئله سئله اجتماعی دارای دو مؤاز آنجایی که حل م
د شلذا برای تحلیل اثر آموزش شایستگی هیجانی از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده 

نشان داده شده است. آزمون المبدای ویلکز نشان داد که  0که نتایج آن در جدول شماره 
، P=551/5آزمون: رابطه خطی میان متغیرهای وابسته در بین دو گروه معنادار است )پس

04/16=F ،40/5 المبدای ویلکز(. همچنین نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای هریک=
 سازندهلفه حل مسئله اجتماعی سئله اجتماعی نشان داد که در مؤمهای حلاز مولفه

درصد  06( تفاوت معنادار وجود دارد. اندازه اثر نشان داد  F ،551/5=P=46/00آزمون: )پس
حاصل آموزش شایستگی  حل مسئله سازندهآزمون و تغییرات مشاهده شده در نمرات پس

 مد.نتایج معناداری به دست نیاناکارآمد ماعی مسئله اجتهیجانی بوده است. برای مولفه حل

 های حل مسئله اجتماعیمتغیره برای مولفهکوواریانس چند تحلیل آزمون نتیجه .5جدول

 SS df MS F P Eta اتتغییرمنبع مراحل متغیر

 آزمونپس سازندهمسئلهحل
 آزمونپیش

 گروه
50/1106 

090/014 
0 
1 

60/070 
090/014 

60/04 
46/00 

551/5 
551/5 

74/5 
06/5 

    07/10 06 059/099 خطا  

     05 40550 کل  

 آزمونپس ناکارآمدمسئلهحل
 آزمونپیش

 گروه
10/154 

10/75 
0 
1 

60/070 
10/75 

60/1 
09/0 

057/5 
50/5 

10/5 
11/5 

    05/01 06 516/004 خطا  

     05 44009 کل  
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 گیرینتیجه و بحث
مسئله حل هیجانی بر اضطراب، شایستگی آموزش اثربخشی بررسی حاضر پژوهش هدف

 ودکانک هایتوانایی شامل هیجانی شایستگی کاری کودکان بوده است.اجتماعی وحافظه
 شآموز و است دیگران هیجانات درک و هیجاناتشان وتنظیم تفسیر مناسب، بیان در

ایج این تن ،شودیم هیجان مدیریت و شناسایی توانایی افزایش باعث هیجانی شایستگی
 پژوهش نشان داد که آموزش شایستگی هیجانی در کاهش اضطراب کودکان مؤثر است.

 همکاران و متیوز ؛(0550) وهمکاران سیاروچی پژوهش هاییافته با آمده دست به نتایج
 بروماریو ،(0511) وهمکاران های جکبپژوهش های یافته .است وهمسو همخوان (0516)

و  اریابروم هاییافته د.ندهمی نشان را اضطراب بر هیجانی شایستگی اهمیت( 0515) وکرنز
 دهدمی نشان مدل این .دارد تأکید اضطراب رشد در هیجانات  واهمیت نقش بر (0515) کرنز

 ان،هیج ودرک بیان هیجان، بررسی هیجان، تنظیم فرآیندهای ،رناسازگا هایشناخت که
 کارانهم و جکب مدل .گذاردمی تأثیر اضطراب بر نپایی وخودکارآمدی ایمقابله سبک

 در نظمی بی اجتناب،) هیجان وبدتنظیمی اضطراب بین طرفه دو تأثیرات شامل نیز (0511)
 طیمحی وعوامل وشناختی شناختی زیست عوامل همچنین (هیجان بازداری و هیجانات بیان

 هاکه نداشتن این مهارت باشدمی هیجان شایستگی مختلف هایحوزه شامل مدل این .است
 همکاران و متیوز پژوهش از حاصل هاییافته .دارد نقش اضطراب ونگهداری رشد در

 طراباض کاهش باعث تواندمی هیجانی شایستگی آموزشی هایبرنامه دهدمی نشان (0516)
 شروع از پیشگیری موجب آموزش این زودهنگام مداخله انجام .شود وجوانان کودکان در

 شافزای باعث مداخله-پیشگیری های برنامه .شودمی کودکی دوران در اضطراب عالئم
 درک براین عالوه .شودمی هیجان پذیرش و بیان هیجانی، شایستگی هایمهارت بر تاکید

 مکاران،ه و متیوز) دارد اساسی نقشی نیز اضطراب درمان در هیجان تنظیم و هیجانی وآگاهی
 پذیردمی را خود هیجان که توان گفت فردیژوهش حاضر میهای پدر تبیین یافته (.0516
 خود ایطشر توانندمی افراد که مختلفی هایموقعیت در تری سازگارانه ای مقابله هایشیوه

 ندربیا آنها توانایی با خود هیجانی حالت از کودکان آگاهی .کندمی انتخاب دهند، تغییر را
 های رتمها با هیجانی شایستگی های مهارت این بر هعالو .است مرتبط آنها ابراز و هیجانات
 ارتباط اردگذمی تأثیر وبزرگسالی کودکی در اضطراب بر که خودکارآمدی مانند دیگری

 آمدیخودکار عدم موجب اینکه بر عالوه هیجان تنظیم فرایندهای در نقص مثال، برای .دارد
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 به منجر ها ضعف این از کدام هر و .شودمی نیز بیشتر اضطراب به منجر شودمی هیجانی
 ودشمی بیشتر اضطراب به منجر هیجانی خودکارآمدی عدم.شودمی بیشتری اضطراب
وانایی موجب افزایش ت هیجانی شایستگی آموزش داد، نشان حاضر پژوهش دیگر یافته

 ایه پژوهش های یافته شودکه بادر کودکان می (سازندهمسئله)حل مسئله اجتماعیحل
( 0510) همکاران و وک ؛ (0550) 1استراتون،رید  -وبستر ؛(0055) وهمکاران سیاروچی
 تقویت یافتند خود مطالعه در( 0550) رید و استراتون-وبستر. است وهمسو همخوان

 شکالتم بهبود موجب اجتماعی مسئلهحل هایمهارت طریق از اجتماعی- هیجانی شایستگی
 پژوهش در( 0510) همکاران و وک. است شده آموزان دانش کالسی عملکرد و رفتاری

 میانجی ینقش مهارت دو این و دارد نقش مسئله حل مهارت بر هیجانی شایستگی یافتند خود
 همکاران و سیاروچی که پژوهشی در. دارند خودکشی افکار و جسمی سوءاستفاده ارتباط در

 رارق پژوهش مورد روانی سالمت با را هیجانی شایستگی بین رابطۀ، دادند انجام( 0550)
 وآلکسی اجتماعی مسئله حل مهارت زا، استرس حوادث ارزیابی پژوهش این در .دادند
 مایتح ناامیدی، افسردگی، اضطراب،)اجتماعی سالمت های جنبه و هیجانی آگاهی و تایمیا

 یجانیه شایستگی آموزش که داد نشان پژوهش نتایج .دادند قرار ارزیابی مورد را(  اجتماعی
 المتس در که هاییمهارت از ایمجموعه و داشته تاثیر متغیرها این بر بخشیدن بهبود در

حاضر  ژوهشپ هاییافته تبیین راستای در .کندمی بینیپیش را دارند نقش واجتماعی روانی
 احساس هک کند می کمک افراد به هیجانی-اجتماعی شایستگی توان گفت یادگیریمی

 باشند داشته زندگی هایچالش و روزانه هایمسئولیت در بیشتری کارآمدی و شایستگی
 هایمهارت در افراد پیشرفت موجب و(  0550 ،0هیجانی اجتماعی یادگیری تحصیلی انجمن)

 رهبری خودگردانی، ها،تعارض حل گیری، تصمیم و لهمسئحل روانی، فشار مدیریت
 (.0554 ،0روالب و ویزبرگ رس،وو بلود زینس،) شود پسندیده رفتارهای رشد و شناسیوظیفه

 در و اناتهیج و مشکالت با رویارویی هنگام در دارند، تری پائین هیجانی تنظیم که افرادی
 و فرد مدنی) کنندمی استفاده سازنده غیر مسئله حل های شیوه از مسائل با برخورد هنگام

 به ایدش. است طارتبا در اضطراب و استرس با هیجان تشخیص در مشکل (. 1090 همکاران،
 حساسیا چه اینکه ندانستن شوند،می مواجه مشکل با زندگی در افراد وقتی که دلیل این
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 مؤثر لهمسئ حل مانع هیجان، تشخیص در ناتوانی یا باشد اضطراب دلیل تواندمی خود دارند
( در پژوهش 0510) 1ویتنی وهمکاران همچنین. گرددمی اضطراب ایجاد باعث که شودمی

 راهبردهای و مؤثر ارتباطات کاربردن به از هیجان نامناسب تنظیمنشان دادند که خود 
مینه ها در زای ازمهارتشایستگی هیجانی که مجموعه آموزش .کندمی جلوگیری مسئلهحل

 چگونه هیاد بگیرند ک کودکانشود گیرد موجب میبیان وتنظیم هیجان در برمی شناسایی،
موجب  نهایت رکنند وبه طور مناسبی به تنظیم هیجان بپردازند ود یانب را هیجانات مؤثر طوربه

 شود. مسئله اجتماعی کودکان میافزایش توانایی حل
 ودکانک به هیجانی شایستگی آموزش که است این از حاکینتایج دیگر این پژوهش 

 هاییافته با پژوهش این هاییافته شود.موجب افزایش عملکرد در حافظه کاری می
 همسسو و (0510) گریلی و میتروفان سیلوویکا، (؛0556) وهمکاران های ریگزپژوهش

 اجرایی های کارکرد داد نشاد (0556) همکاران وهش ریگز وپژ هایهمخوان است. یافت
 قرار یاجتماع-هیجانی شایستگی آموزشی مداخالت این تاثیر تحت  کاریاز جمله حافظه

 همکاران، و ریگز) شودموجب پیشرفت این کاردها می وآموزش شایستگی هیجانی گیردمی
 که کودکانینشان داد (0510)  گریلی و میتروفان یافته های پژوهش سیلوویکا،(.0556
ها بعد از آموزش های تنظیم هیجانی کارکردهای اجرای آن ،را داشتندبیش فعالی  هاینشانه

 هایتوانایی شامل هیجانی شایستگی که، کرد اشاره توان می فرضیه این تببین دربهبود یافت. 
 آموزش و ستا دیگران هیجانات درک و هیجاناتشان وتنظیم تفسیر مناسب، بیان در کودکان

ی از یکشود می هیجان مدیریت و شناسایی توانایی افزایش باعث هیجانی شایستگی
ه کاری فظهای بهبود عملکرد حافظه کاری، استفاده از تنظیم هیجانی برای آموزش حاروش

انگل و شود )است، موجب تقویت ظرفیت تنظیم هیجانی و کاهش شدت هیجانات منفی می
ا های عصبی مشترک دارند زیر. حافظه کاری هیجانی و تنظیم هیجانی زیرالیه (0550، 0کان

آموزش در یک زمینه بر زمینه دیگر مؤثر است. البته مشخص نیست که عملکرد بهتر در 
ای است یا در غیر اینصورت به خاطر داشتن ی از افزایش منابع ذخیرهتنظیم هیجانی ناش

ائو، ژاشد )بظرفیت پردازش کافی، که توسط عملکرد به روز رسانی ارتقا داده شده است، می

                                                           
1. Whitney et al 

2. Engle & Kane 
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 شود یمتنظ محیط تغییر اساس بر هیجانات توسط تواندمی کاری حافظه(. 0510، 1ژائو و فو
 همچنین افراد دارای(. 0550 ،4شاکتر و کنسینجر ؛0557 ،0آدولف بوچانان، ؛0554 ،0فلپس)

 متریک ظرفیت محدودیت و آمیزتر موفقیت هیجانی راهبردهای حافظه کاری باال ظرفیت
 ظرفیت افزایش باعث منفی و مثبت هیجانات از حاصل توجه افزایش درواقع،. دارند

 منفی هیجانات ومدیریت تنظیم . توانایی(0517 ،0ولیو نگ، ژاژانگ) شودمی کاریحافظه
و بهبود عملکرد حافظه  (0514 ،6پیپ کاوالیرا،) شودمی کاریحافظه عملکرد افزایش موجب

 انی تواناییهیج تنظیم راهبردهای از متمرکزتر یاستفاده کاری موجب می شود که افراد برای
 (.0510 ،7)گریم وهمکاران گزارش کنند را کمتری منفی احساسات و داشته باشند بیشتری

 یجانه وتنظیم شناسایی،بیان زمینه در هاازمهارت ایمجموعه که هیجانی شایستگی آموزش
 شود و این عملکرد بهتر ازعملکرد بهتر حافظه کاری کودکان می موجب گیردبرمی در

ه از شوند و استفادطریق شناسایی هیجان هایی که موجب کاهش عملکرد حافظه کاری می
 ،شودحقق میم یهیجانی بهتر در هنگام انجام تکالیف مرتبط با حافظه کار راهبردهای تنظیم

 در باشد. کاری مؤثرتواند در افزایش عملکرد حافظهدر نتیجه آموزش شایستگی هیجانی می
ان تواند بر کاهش میزآموزش شایستگی هیجانی می که داد نشان پژوهش این نتایج آخر،

ن مؤثر کاری کودکاله سازنده و افزایش عملکرد حافظهاضطراب و افزایش توانایی حل مسئ
 گی هیجانیشود که آموزش شایستمی پیشنهاد. بود پیشین هایپژوهش نتایجبا باشد که همسو 

 سالم رای رشدب که یمتغیرهای دیگر و افسردگی مشکالت رفتاری، مثل دیگری متغیرهای بر
 گروه بر فقط پژوهش این که جاییآن از. گیرد قرار مطالعه موردکودکان اهمیت دارد 

 توانمی یآت هایپژوهش پیشنهاد برای عنوان به بود، متمرکز سال 10-15دختران و در سنین
 بودن ثرمؤ به توجه همچنین با و قرارداد مورد مطالعه نیز های سنی دیگر راو رده پسران گروه

 مسئله حل در نکودکا هایمهارت افزایش بر هیجانی شایستگی هایمهارت آموزش

                                                           
1. Zhao, Zhou & Fu 

2. Phelps 

3. Buchanan & Adolphs 

4. Kensinger & Schacter 

5. Zhang, Zhang & Liu 

6. Cavalera & Pepe 

7. Grimm et al 
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 خدماتی مراکز در ومشاوران روانشناسان شودمی پیشنهاد اضطراب وکاهش اجتماعی
 .کنند استفاده کودکان هایمهارت افزایش جهت در آموزش این از ودرمانی

 منابع
 اثربخشی(. 1090) نادر. باقری، سید محسن و نکاح، اصغری طبیبی،زهرا؛ ربابه؛ حصارسرخی،
 کاهش و هیجانی تنظیم هیجانی، دانش افزایش بر انیهیج شایستگی آموزش

 .07-40 (،0)0 ،بالینی شناسی روان .بدسرپرست و سرپرست بی کودکان پرخاشگری
کندال بر  یبرنامه درمانگر یاثربخش (.1090) زهرا. طبیبی، علی؛ مشهدی، علیزاده بیرجندی؛

صلنامه ف .یضطرابا یکودکان مبتال به اختاللها یجانیه یشناخت ییبهبود نظم جو
 .104-170 (،04)6 ،ینیبال یمطالعات روانشناس

(. بررسی رابطه حافظۀ فعال، میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی 1000) محمد. مجتبی زاده،
 نامه کارشناسی ارشد،پایانهای شهر زنجان، آموزان سال سوم دبیرستاندر بین دانش

 مه طباطبائی.،دانشگاه عالدانشکدۀ روانشناسی وعلوم تربیتی
 و سنجی روان هایشاخص بررسی(. 1095) علی. کردی، دره؛فریبا  درتاج، عادل؛ مخبری،

 ،(4)1 ،یتیترب گیری فصلنامه اندازه. اجتماعی مسأله حل توانایی پرسشنامه هنجاریابی
1-01. 

 شناختی تنظیم مقایسه(. 1090. )وحید جعفرنیا، ؛مهدی محمد نمایی، ؛مهدی فرد، مدنی
 مجله .بهنجار افراد و اپیوئیدی مواد به وابسته افراد در مساله حل هایشیوه و جانهی

 .69-05 ،(0)0 شناخت، پزشکی روان و روانشناسی
 های(. ویژگی1091). بهرامی، بتول رضا؛ میردورقی، فاطمه و شال، سلطانی علی؛ مشهدی،

 .75-07 ،(01)6 ،کاربردی روانشناسی. کودکان اضطراب چندبعدی مقیاس روانسنجی
 سهیمقا (.1090مهسا. ) نوروزی نرگسی، اعظم؛ فرح بیجاری، سیدابوالقاسم؛ نژاد،مهری

دختر مبتال به اختالل  انیدانشجو در یجانیپردازش ه یهاتوجه و سبک یریسوگ
 یشناسفصلنامه مطالعات روان .رمبتالیو غ یانگارختیبدر مبتال به ر،یاضطراب فراگ

 .155-114 (،04)6 ،ینیبال
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