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 چکیدٌ:

ضَز تأثیز سیبزی ثز سالهت رٍاًی ٍ ّبیی ّستٌس کِ تػَر هیّبی تٌؾین ّیدبى، سبسُهْبرتزمیىٍ ي َدف: 

ّسف ایي هغبلقِ ثزرسی تأثیز آهَسش تٌؾین ّیدبى هجتٌی ثز هسل فزآیٌس گزٍس ثز رٍی  خسوبًی افزاز زارًس.

 تبى زٍرُ اٍل ضْز تْزاى هی ثبضس.پزذبضگزی ٍ افسززگی پسزاى زثیزس

آسهَى ثب گزٍُ  پس -آسهَى : رٍش پژٍّص حبضز اس ًَؿ ًیوِ تدزثی ٍ اس عزح پیصمًاد ي ريش کار

پسزاى زثیزستبى زٍرُ اٍل ضْز تْزاى زر ًیوِ زٍم  ضبهل کلیِ پژٍّص، آهبری کٌتزل استفبزُ ضسُ است. خبهقِ

ّب ثبالتز اس ًوزُ ًفز اس افزازی را کِ ًوزُ آى 40بة ضسًس. ای اًترثَزًس، کِ ثِ رٍش تػبزفی عجقِ 1397سبل 

ًفز زر غبلت گزٍُ  20ّبی پزذبضگزی ٍ افسززگی ثَز ثِ عَر تػبزفی اًتربة کززین، ًبهِثزش پزسص

-ًفز زر غبلت گزٍُ کٌتزل ثِ غَرت تػبزفی خبیگشیي ضسًس کِ زر ًْبیت ثب ریشش ًوًَِ هغبلقِ 20هساذلِ ٍ 

فٌَاى  ّبی پزذبضگزی ٍ افسززگی ثِ ًبهِ ًفز غَرت پذیزفت. زر هزحلِ اٍل پزسص 30 ی حبضز ثز رٍی

آسهَى اخزا ضس ٍ آهَسش تٌؾین ّیدبى ثزای گزٍُ هساذلِ ٍ ثزای گزٍُ زٍم )کٌتزل( ّیچ گًَِ آهَسضی  پیص

هَى پبسد زازًس. آس فٌَاى پس ّبی هذکَر ثًِبهِّب ثِ پزسصافوبل ًطس. زر هزحلِ پبیبًی ًیش ّوِ آسهَزًی

 تدشیِ ٍ تحلیل ضسًس. SPSS-21ّب ًیش ثب استفبزُ اس تحلیل کَاریبًس ٍ ًزم افشار زازُ

ّبی آى ضبهل پزذبضگزی کالهی، پزذبضگزی خسوبًی، هیبًگیي ًوزات پزذبضگزی ٍ سیزهؤلفِ َا:یافتٍ

، (p<05/0)ُ کٌتزل ثَز تز اس گزٍزاری پبییيذطن ٍ ذطًَت زر گزٍُ آهَسش تٌؾین ّیدبى ثِ عَر هقٌی

تز اس گزٍُ زاری پبییيّوچٌیي زر گزٍُ آهَسش تٌؾین ّیدبى هیشاى هیبًگیي ًوزات افسززگی ثِ عَر هقٌی

 (p<05/0) کٌتزل ثَز

تَاًس ثبفث کبّص ّیدبًبت هٌفی، آگبُ ًوَزى افزاز اس ّیدبًبت ذَز آهَسش تٌؾین ّیدبى هی گیری:وتیجٍ

ضَز کِ ایي ذَز هٌدز ثِ افشایص هکبًیسن سبسش هثجت زر پسزاى یدبًبت هیٍ پذیزش ٍ اثزاس ثِ هَقـ ّ

 ضَز. زثیزستبًی هی

 افسززگی، پزذبضگزی، تٌؾین ّیدبى، هسل گزاٍس. َای کلیدی:ياژٌ
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 مقدمٍ

 سزیـ زر زٍرُ ًَخَاًی، ایي زٍرُ ثب تَخِ ثِ رضس 

زٍرُ پزذغز ثزای افزاز ضٌبذتِ ضسُ ثِ فٌَاى یک 

است، تقساز سیبزی اس ًَخَاًبى قجل اس اتوبم زثیزستبى 

ّبی قَهی کٌٌس )ثستگی ثِ گزٍُتزک تحػیل هی

را زارًس،  الکل ٍ زارٍّبی زیگز هٌؾن ٍ هػزفزارز( 

هبًٌس اذتالل افسززگی ٍ چٌسیي ًَؿ اذتالل ثبلیٌی 

 (. 1) زر ایي سهبى افشایص هی یبثساذتالل ذَرزى 

ثب ّیدبًبت  ثستٌؾیوی ّیدبى زر زٍرُ ًَخَاًی

راثغِ زارز هػزف هَاز ٍ هٌفی زر ثشرگسبالى خَاى 

کِ  ًَخَاًی یک زٍرُ رضس هٌحػز ثِ فزز است(. 2)

اعالفبت اختوبفی ٍ  یسص ضسافشایایي زٍرُ زر عی 

زیگزاى  ّیدبًبتحسبسیت ثِ ثبفث تَاًس هی ّیدبًی

 . (3ضَز )

 ّز سًسگی اس هْوی ثرص ّیدبى تٌؾین کِ آًدب اس

 کِ ًیست آٍرتقدت زّس،هی اذتػبظ ثِ ذَز را فزز

 هٌدز تَاًسهی ّیدبى تٌؾین ٍ فسم ّیدبى زر آضفتگی

 خولِ اس .(4ضَز ) آسیت رٍاًی حتی ٍ اًسٍّگیٌی ثِ

 تبثیز ًَخَاًبى رٍاى ثز سالهت تَاًسهی کِ زرهبًی

 تٌؾین آهَسش ّیدبى است. تٌؾین آهَسش ثبضس زاضتِ

-ًحَُ ٍ هٌفی ٍکٌتزل ّیدبًبت کبّص هقٌبی ثِ ّیدبى

 (. 5است ) ّیدبًبت اس هثجت استفبزُ ی

ّوِ  ضبهل ّیدبى هغبثق ثب ًؾز گزٍس تٌؾین

 ثزای کِ ضَزهی غیزآگبّبًِ ٍ آگبّبًِ راّجززّبی

 ٍ رفتبری ّیدبًی، ّبیهؤلفِ کبّص ٍ افشایص، حفؼ

ضَز، ثٌبثزایي  هی ثززُ کبر ثِ ّیدبًی یک پبسد ضٌبذتی

 کززُ پیطٌْبز را ّیدبى تٌؾین فزایٌسی هسل گزٍس

  (.7(، )6است )

 زاضتي کِ رٍاًی هقتقسًس ضٌبسیآسیت هحققبى

 پزذبضگزی، اختوبفی، تقبهالت زر هَفق فولکزز

 زر ًیش گٌبُ ٍ ضزهٌسگی تکبًطی، احسبس ذطًَت

گززز هی ایدبز ّیدبًی ّبیپبسد ًبکبفی تٌؾین یًتیدِ

 ایدبز ثبفث تَاًسهی ّیدبى تٌؾین فسم (. ّوچٌیي8)

 (.9ثبضس ) ذطًَت ّوچَى آفزیٌی رفتبرّبی هطکل

هٌفی ًبضی اس ثبسذَرز هٌفی، فلت اغلی ٍ  ّیدبى

 رفتبر ذبضگزی،پز(. 10) اسبسی پزذبضگزی است

 سزى غسهِ آى کِ ّسف است آضکبری کبهال فیشیکی

-هی پزذبضگزاًِ ( رفتبر11است ) زیگزاى یب ٍ ذَز ثِ

 پزذبضگزی ، 2ٍ، ذػَهت1ذطن قبلت زر تَاًس

 اس ذػَهت ٍ ذطن، گززز ًوبیبى کالهی ٍ خسوبًی

 ٍخَز ثب ایي ّستٌس پزذبضگزی ثب هزتجظ هفَْهی لحبػ

پزذبضگزی  ثِ هزثَط بتتحقیق زر اغغالحبت ایي

یک  ذطن فجبرتی ضًَس؛ ثًِوی ثززُ کبر ثِ ّن هتزازف

 ذػَهت، ٍ است رفتبر یک پزذبضگزی ٍ ّیدبى

 زیگزاى اس هٌفی ارسیبثی ٍ تٌفز هَخت کِ است ًگزضی

 (. 12ضَز )هی

 زر ضبیـ ّبیثیوبری اس یکی فٌَاى ثِ افسززگی

-سدخْبى اس ًَسبًبت ذلق ٍ ذَی هقوَل ٍ پب سزاسز

ّبی سًسگی هتفبٍت هست ثِ چبلصّبی فبعفی کَتبُ

ای ضٌبذتی ّبی هقبثلِّوبى استزاتژی (.13ثَزُ است )

 فالئن اضغزاة بث ،هزتجظ ثب فالئن افسززگیّیدبًی 

ثبسًگزی هثجت ٍ توزکش هثجت ثِ عَر ارتجبط زارز ٍ  ّن

 (. 14است )قبثل تَخْی ثب فالئن افسززگی هزتجظ 

هثجت ثزای  ّیدبًبتُ است کِ تحقیقبت ًطبى زاز

هْن ّستٌس ٍ ثِ هقبٍهت زر  افزاز فولکزز ٍ سالهت

ثسیبری اس ، کٌٌسثزاثز اذتالل رٍاًی کوک هی

اذتالالت ثبلیٌی، ثِ ٍیژُ اضغزاة ٍ اذتالالت ذلقی، 

هثجت ّوزاُ است کِ هوکي است  ّیدبًبتثب ًقع زر 

 افزاز هجتال ثِ ثْجَز کبهلفسم ضست اذتالل ٍ  ثبفث

ایي  ثِ ثِ اًساسُ کبفی ّبٍ زر زرهبى اذتالل رٍاًی ضَز

  (.15) ّب تَخِ ًکززُ اًسًقع

                                                                 
1- Anger 
2- Hostility 
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 ٍّبی هقبثلِ افسززگی ثب اذتالل زر هْبرت

سبکی ٍ ّوکبراى (. 16) ارتجبط زارز ّیدبًبت هٌفی

زاًص  ( زر هغبلقِ ذَز ثِ ایي ًتیدِ رسیسًس ک2018ِ)

زر هوکي است تٌؾین ّیدبًی حبغل اس هغبلقبت 

ثِ ای کِ ّسف آى آهَسش هَسیقی هساذالت سهیٌِ

ّب است، هفیس آى ّیدبًبتثزای تٌؾین  افزاز افسززُ

ثبضس. ثٌبثزایي ثب تَخِ ثِ پیطیٌِ هَخَز ّسف پژٍّص 

تأثیز آهَسش تٌؾین ّیدبى هجتٌی ثز هسل  حبضز تقییي

فزآیٌس گزٍس ثز رٍی پزذبضگزی ٍ افسززگی پسزاى 

 ثبضس یزثیزستبًی ضْز تْزاى ه

 

 مًاد ي ريش کار

 ٍ اس عزح ًیوِ تدزثیپژٍّص حبضز رٍش 

استفبزُ ضسُ 1کٌتزل آسهَى ثب گزٍُ پس -آسهَى پیص

پسزاى زٍرُ  کلیِ را پژٍّص ایي آهبری است. خبهقِ

تطکیل  1397اٍل زثیزستبى ضْز تْزاى زر ًیوِ زٍم سبل 

پسزاى زٍرُ اٍل ، ثزای اًتربة حبضز زر پژٍّصزازًس. 

گیزی رٍش ًوًَِاس ، ّب سؤالبًی، خْتِ آسهَى زثیزست

  ستفبزُ ضس.ای اتػبزفی عجقِ

کِ عزح پژٍّص حبضز ًیوِ تدزثی ثب تَخِ ثِ ایي

ّبی هساذلِ ثزای است، ٍ حساقل حدن ًوًَِ زر عزح

ضَز ًفز تَغیِ هی 30ّز زٍ گزٍُ آسهبیص ٍ گَاُ 

( لذا هب ثزای ثبال ثززى افتجبر آسهَى ٍ ّوچٌیي 18)

ًفز را ثِ فٌَاى ًوًَِ  40ّب، حتوبل ریشش آسهَزًیا

اًتربة کززین ٍ اس ًوًَِ هذکَر ثِ غَرت تػبزفی 

ًفز ًیش زر قبلت  20ًفز زر قبلت گزٍُ آسهبیص ٍ  20

گزٍُ کٌتزل گوبرزُ ضسًس. اس افزاز اًتربة ضسُ زر 

ّبی ًفز زفَت ثِ ضزکت زر کالس 5گزٍُ آسهبیص 

ًفز  4هیبى گزٍُ گَاُ ًیش آهَسضی را ًپذیزفتٌس ٍ اس 

حبضز ثِ ضزکت زر عزح آسهبیطی ًجَزًس. ثٌبثزایي هب 

ثزای ثزاثز کززى تقساز زٍ گزٍُ یک ًفز را اس هیبى 

                                                                 
1- The pretest-posttest-followup control group design 

گزٍُ گَاُ ثِ عَر تػبزفی حذف کززین )ثسیي تزتیت 

 15ًفز ٍ گزٍُ گَاُ ّن ضبهل  15گزٍُ آسهبیص ضبهل 

 ًفز(. 

 8 هست ثِ تٌؾین ّیدبى آهَسش اٍل، گزٍُ ثزای

 ثِ کِ زٍم، گزٍُ ثزای ٍ سبفت 2 خلسِ ّز ٍ خلسِ

 گًَِ ّیچ ضس، گزفتِ زرًؾز کٌتزل گزٍُ فٌَاى

 افوبل اس قجل گزٍُ زٍ ّز ثزای. ًگززیس ارائِ آهَسضی

-پس هساذلِ، افوبل اس ثقس ٍ آسهَى پیص هساذلِ،

 اس ًیش اعالفبت آٍریخوـ ثزای. ضس اخزا آسهَى

 :ضس ُاستفبز سیز ّبیًبهِپزسص

ًبهِ هحقق ًبهِ خوقیت ضٌبذتی: ایي پزسصپزسص

سبذتِ ضبهل سَاالتی ثَز کِ هَارز سیز را هَرز 

 .ز: سي، خٌس، سغح تحػیالتازسٌدص قزار هی

ًبهِ : ایي پزسص2ًبهِ افسززگی ثکپزسص

عزاحی ضسُ است، ایي  1988تَسظ ثک زر سبل 

گَیِ است کِ ّز گَیِ ثز اسبس  21اثشار ضبهل 

گذاری ای لیکزت اس غفز تب سِ ًوزُزرخِ 4عیف 

ًبهِ اس افتجبر ٍ رٍایی ثبالیی ضَز. ایي پزسصهی

( افتجبر کل 1988ثزذَرزار است. ثک ٍ کالرک )

گشارش  89/0ًبهِ را ثب رٍش آلفبی کزًٍجبخ پزسص

ًبهِ ثسیي غَرت کززًس، تفسیز ًوزات ایي پزسص

تبًسارز ّب ثب هیبًگیي ٍ اًحزاف اساست: غیزافسززُ

، افسززگی ذفیف ثب هیبًگیي ٍ اًحزاف 8/5±65/7

، افسززگی هتَسظ ثب هیبًگیي 14/19±7/5استبًسارز 

ٍ افسززگی  44/27±0/10ٍ اًحزاف استبًسارز 

  96/32±0/12ضسیس ثب هیبًگیي ٍ اًحزاف استبًسارز 

(19.) 

-پزسص ایي :پزی ٍ ثبس پزذبضگزی ًبهِپزسص

 29س ٍ زارای ض سبذتِ پزی ٍ ثبس ًبهِ تَسظ

کالهی  است کِ پزذبضگزی فبهل چْبر پزسص ٍ 

پزسص(،  9خسوبًی ) پزسص(،  پزذبضگزی 5)

                                                                 
2- Beck Depression Inventory 
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پزسص( را هَرز  8پزسص( ٍ ذطًَت ) 7ذطن )

سٌدی ثبس زّس. ًتبیح تحلیل رٍاىسٌدص قزار هی

ًبهِ اس ّوسبًی ٍ ثزی ًطبى زازُ است کِ ایي پزسص

-ًوزُ َُ( ثز ذَرزار است. ضی89/0زرًٍی ثبالیی )

 ذالف کبهالً 1 (اس هقیبس لیکزت اسبس ثز گذاری

 )کبهالً گَیبی 5است( تب  هي ذػَغیبت

 فجبرت کل ًوزُ ثبضس.است( هی هي ذػَغیبت

اس  آى زاهٌِ ٍ سؤاالت ًوزات کل هدوَؿ اس است

است ٍ ًوزُ ثبال ًطبى زٌّسُ پزذبضگزی  145تب  29

 (.20است )

کِ اس  ثَز غَرت ایي ثِ پژٍّص ایي اخزای

ثِ  10هیبى هٌبعق آهَسش ٍ پزٍرش تْزاى هٌغقِ 

 اس ثقس عَر تػبزفی اًتربة ضس، زر ایي هزحلِ

 هزکش ثِ هزاخقِ ٍ ازاری السم ّبیّوبٌّگی

 تْزاى، لیست توبهی 10آهَسش پزٍرش هٌغقِ 

 هسارس زثیزستبًی زٍرُ اٍل پسزاًِ تْزاى کِ زر

 س، زرزر ایي هٌغقِ قزار زاضتٌ 1397سبل  زٍم ًیوۀ

 گزفت.  قزار اذتیبر

اس هیبى ایي هسارس یک هسرسِ ثِ عَر تػبزفی 

ًبهِ افسززگی ثک ٍ اًتربة ضس ٍ پزسص

آهَساى ایي هسرسِ پزذبضگزی را رٍی توبم زاًص

ًفز اس  60ّب اخزا کززین ٍ پس اس تحلیل زازُ

ّبی تطریػی ًبهِ هالکآهَساى زر زٍ پزسصزاًص

زست آٍرزًس. سپس افسززگی ٍ پزذبضگزی را ثِ 

ّب ثِ غَرت تػبزفی سبزُ زر زٍ  ًفز اس هیبى آى 40

ًفز ٍ  5گزٍُ خبیگشیي ضسًس )اس هیبى گزٍُ هساذلِ 

ًفز اس ضزکت زر کالس  4زر گزٍُ کٌتزل ًیش 

ًبهِ ذَززاری آهَسضی ٍ خَاة زازى ثِ پزسص

کززًس. ثٌبثزایي هب ثزای ثزاثز کززى تقساز زٍ گزٍُ 

گزٍُ گَاُ ثِ عَر تػبزفی  یک ًفز را اس هیبى

 حذف کززین(. 

ّبی افسززگی ثک ٍ ًبهِزر ایي هزحلِ پزسص

آسهَى اخزا ضس ٍ  فٌَاى پیص  پزذبضگزی ثِ

 8آهَسش تٌؾین ّیدبى ثزای گزٍُ آسهبیص، زر 

سبفت اخزا ضس  2خلسِ ٍ ّز خلسِ ثِ هست تقزیجب 

ٍ ثزای گزٍُ زٍم )کٌتزل( ّیچ گًَِ آهَسضی 

 افوبل ًطس. 

-ّب ثِ پزسصهزحلِ پبیبًی ًیش ّوِ آسهَزًی زر

فٌَاى   ّبی افسززگی ثک ٍ پزذبضگزی ثًِبهِ

 ثب آهسُ زست ثِ ّبیزازُ آسهَى پبسد زازًس. پس

افشار  ثب استفبزُ اس ًزم ٍ کَاریبًس آسهَى اس استفبزُ

هَرز  21ًسرِ  ((SPSSکبهپیَتزی ثستِ آهبری 

 . تدشیِ ٍ تحلیل آهبری قزار گزفتٌس

-قیبرّبی ٍرٍز ٍ ذزٍج ثِ هغبلقِ: ضزکته 

کٌٌسُ ثبیس پسز ٍ زر زٍراى زثیزستبى زٍرُ اٍل 

ثبضس. ًساضتي ثیوبری حبز زر سهبى اًتربة 

 یثزا لیتوبّب ٍ سهبى اخزای آهَسش، آسهَزًی

پژٍّص، ًساضتي ٍاثستگی ثِ هَاز، ضزکت زر 

ّبی ٍرٍز پشضکی هالک ًساضتي اذتالالت رٍاى

س ٍ فسم ّوکبری ٍ اًدبم ًسازى ّب ثَزًآسهَزًی

سَم خلسبت  تکبلیف ذبًگی ٍ غیجت ثیص اس یک

 . ثَزًس ّبآسهَزًی ذزٍج آهَسضی هقیبرّبی

 ضزکت ثزای ّبآسهَزًی توبم پژٍّص، ایي زر

 خلسبت ضس سقی ٍ زاضتِ کبهل آسازی پژٍّص زر

 ٍ ضَز ثزگشار ّبآساز آسهَزًی ٍقت زر زرهبًی

-هی تقییي ّبآى ذَز یّوبٌّگ ثب ثقسی خلسِ ٍقت

 هحفَػ کبهالً ّبآسهَزًی ثِ هزثَط اعالفبت ضس

 ثِ کوک ثزای تحقیق اتوبم اس ثقس ٍ ضس زاضتِ ًگبُ

 زرهبى ثِ ضقیفی زّیپبسد کِ افزازی ٍ گَاُ گزٍُ

 زر ذػَغی هطبٍرُ هزکش آزرس زاضتٌس، گزٍّی

 اس توبیل غَرت زر تب ضس زازُ قزار آًْب ّوِ اذتیبر

 هحتَای. کٌٌس استفبزُ هزکش ایگبىر اهکبًبت

 :ثبضسهی سیز ضزح ثِ هساذلِ
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 گريس َیجان تىظیم آمًزش پريتکل : خالص1ٍ جديل

ّبی ثزًبهِ ٍ ثرص

 هَضَفبت آى
 ّسف

 خلسِ اٍل
 آضٌبیی ّسف ثب توزیٌبتی اًدبم ٍ افضب ٍ گزٍُ رّجز هتقبثل راثغِ ضزٍؿ ٍ یکسیگز ثب گزٍُ افضبی آضٌبیی

 یکسیگز ثب

 ِ زٍمخلس
 ثِ راخـ اعالفبت ّب،ّیدبى اًَاؿ فولکزز تفبٍت آهَسش عزیق اس ثزاًگیشاًٌسُ ّبیهَققیت ٍ ّیدبى ضٌبذت

 ّبّیدبى زراسهست ٍ هستُاثزات کَتب ٍ ّیدبى هرتلف اثقبز

 خلسِ سَم
 پذیزیآسیت هیشاى ضٌبسبیی ّسف ثب ذَزارسیبثی 2 ذَز. ّیدبًی ّبیتدزثِ ضٌبذت ّسف ثب ذَزارسیبثی -1

 فزز. تٌؾیوی راّجززّبی ضٌبسبیی ّسف ثب ذَزارسیبثی -3 فزز. زر ّیدبًی

 خلسِ چْبرم
فززی  ثیي ّبیهْبرت آهَسش -3 هسئلِ. حل راّجزز آهَسش -2 اختٌبة. ٍ اختوبفی اًشٍای اس خلَگیزی-1

 تقبرؼ(. حل ٍ ٍخَز اؽْبر گفتگَ،)

 تَخِ آهَسش-2 ًگزاًی. ٍ فکزی ًطرَار کززى هتَقف-1 خلسِ پٌدن

 هدسز ارسیبثی راّجزز آهَسش -2 ّیدبًی. ّبیحبلت رٍی ّبآى اثزات ٍ غلظ ّبیارسیبثی ضٌبسبیی-1 خلسِ ضطن

 خلسِ ّفتن

 -3.   هَاخِْ -2 آى. ّیدبًی پیبهسّبی ثزرسی ٍ ثبسزاری راّجزز اس استفبزُ یًحَُ ٍ هیشاى ضٌبسبیی-1

 ّیدبًی، ترلیِ آهَسش-5. هحیغی ّبیکٌٌسُتقَیت تغییز زیقع اس رفتبر اغالح -4ّیدبى.  اثزاس آهَسش

 هقکَس. فول ٍ آرهیسگی

 ّطتن سِخل
 عجیقی ّبیهحیظ زر ضسُآهَذتِ ّبیهْبرت کبرثزز -2 گزٍّی. ٍ فززی اّساف ثِ ًیل هیشاى ارسیبثی -1

 تکبلیف. اًدبم هَاًـ  رفـ ٍ ثزرسی -3 خلسِ. اس ذبرج

 

   َایافتٍ

 فٌَاى ثِ پسز زثیزستبًی زٍرُ اٍل، ًفز 15 تقساز

هیبًگیي ٍ اًحزاف استبًسارز  ثب هساذلِ گزٍُ

 پسز زثیزستبًی زٍرُ  ًفز 15 تقساز 21/1±9/14ٍ

 

 

ٍ اًحزاف  هیبًگیي ثب گزٍُ کٌتزل فٌَاى ثِ اٍل،

ضزکت  پژٍّص ایي زر  سٌی4/14±53/1استبًسارز 

 .زاضتٌس

 آزمًن آزمًن، پس ی پیصَا : میاوگیه ي اوحراف معیار ومر2ٌجديل 

 َای مداخلٍ ي کىترل افسردگی ي پرخاضگری در گريٌ

 ّب سٌدص ّبی آهبری ضبذع ّب آسهَزًی هتغیزّب

 آسهَى پس آسهَى پیص

 13/12 53/32 هیبًگیي گزٍُ هساذلِ افسززگی

 84/3 19/3 اًحزاف هقیبر

 60/28 93/31 هیبًگیي گزٍُ کٌتزل

 54/3 11/3 اًحزاف هقیبر

 53/57 40/115 هیبًگیي گزٍُ هساذلِ پزذبضگزی

 12/5 85/4 اًحزاف هقیبر

 33/89 06/119 هیبًگیي گزٍُ کٌتزل

 01/3 14/4 اًحزاف هقیبر

 73/12 26/19 هیبًگیي گزٍُ هساذلِ پزذبضگزی کالهی

 86/1 01/2 اًحزاف هقیبر
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 20/19 20/21 هیبًگیي گزٍُ کٌتزل

 01/2 82/1 اًحزاف هقیبر

پزذبضگزی 

 خسوبًی

 86/16 26/36 هیبًگیي گزٍُ هساذلِ

 55/1 48/1 اًحزاف هقیبر

 13/29 50/34 هیبًگیي گزٍُ کٌتزل

 02/3 03/2 اًحزاف هقیبر

 61/15 86/28 هیبًگیي گزٍُ هساذلِ ذطن

 92/3 08/4 اًحزاف هقیبر

 38/22 69/26 هیبًگیي گزٍُ کٌتزل

 89/3 04/4 اًحزاف هقیبر

 28/19 83/34 هیبًگیي گزٍُ هساذلِ ذطًَت

 62/4 05/5 اًحزاف هقیبر

 91/26 62/33 هیبًگیي گزٍُ کٌتزل

 62/3 51/4 اًحزاف هقیبر

 

  آمًزش درمان ريش تأثیر مقایسٍ برای کًاریاوس آزمًن وتایج: 3 جديل

 َای پرخاضگریافسردگی ي زیر مًلفٍ بر تىظیم َیجان
 

 هدوَؿ ٍاثستِ هتغیز یزاتتغی هٌجـ

 هدذٍرات

 زرخِ

 آسازی

 هیبًگیي

 هدذٍرات

F تأثیز هیشات هقٌبزاری 

 14/0 09/0 061/8 564/443 1 564/443 افسززگی آسهَى پیص اثز

 13/0 18/0 361/6 07/15 1 907/15 پزذبضگزی کالهی

 08/0 09/0 962/2 161/7 1 161/7 پزذبضگزی فیشیکی

 09/0 09/0 512/3 141/8 1 141/8 ذطن

 ذطًَت

 

182/10 1 182/10 941/4 08/0 11/0 

 54/0 001/0 686/46 941/7371 1 941/7371 افسززگی پس آسهَى

 51/0 001/0 909/94 585/432 1 585/432 پزذبضگزی کالهی
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 35/0 001/0 534/53 112/315 1 112/315 پزذبضگزی فیشیکی

 36/0 001/0 684/55 136/324 1 136/324 ذطن

 38/0 001/0 811/57 102/345 1 102/345 ذطًَت

 

 ًطبى کَاریبًس تحلیل ًتبیح ،3 خسٍل هغبثق

 آسهَى پیص ًوزات تقسیل اس پس کِ زّسهی

تٌؾین  آهَسش گزٍُ ثیي زاریهقٌی آهبری تفبٍت

پزذبضگزی کالهی،  اثقبز زر ضبّس گزٍُ ٍ ّیدبى

 زارز ضگزی فیشیکی، ذطن ٍ ذطًَت ٍخَزپزذب

(05/0>p) . 
 

 گیریوتیجٍ

ًتبیح آسهَى تحلیل کٍَاریبًس ًطبى زاز کِ ثیي 

پزذبضگزی پسزاى زثیزستبى زٍرُ اٍل گزٍُ 

-آسهَى تفبٍت هقٌیآسهبیص ٍ گَاُ زر هزحلِ پس

زاری ٍخَز زارز. ّوچٌیي زر گزٍُ آهَسش تٌؾین 

زگی ثِ عَر ّیدبى هیشاى هیبًگیي ًوزات افسز

-تز اس گزٍُ ضبّس ثَز. ثٌبثزایي هیزاری پبییيهقٌی

تٌؾین ّیدبى هجتٌی ثز تَاى ًتیدِ گزفت کِ آهَسش 

هٌدز ثِ کبّص پزذبضگزی هسل فزآیٌس گزاٍس 

 ضَز. پسزاى زثیزستبى زٍرُ اٍل هی

ًتبیح حبغل اس پژٍّص حبضز ّوسَ ثب ًتبیح 

ٍ ّوکبراًص  اسکبتهغبلقبت گذضتِ اس خولِ 

-هی (2015ٍ ّوکبراى ) اسکزیپبکبٍسکیبت( ٍ 2015)

 2015(؛ اسکبت ٍ ّوکبراى زر سبل 13(،)12ثبضس )

ًَخَاى ّلٌسی ٍ ثزرسی تبثیز  482ثب هغبلقِ ثز رٍی 

اًتقبز ٍالسیي ثز پزذبضگزی ثِ ایي ًتیدِ رسیسًس کِ 

 ٍ فَاعف ّزگًَِ هطکل زاضتي زر سهیٌِ تٌؾین

اًتقبز هبزراى  ثِ غَرت غیزهستقین ثب پزذبضگزی

کِ ّوسَ ثب پژٍّص حبضز هی ثبضسکِ  هزتجظ است

تَاًس ثیبًگز ایي است کِ آهَسش تٌؾین ّیدبى هی

-تَاًبیی ًَخَاًبى را ثزای پذیزش رٍیسازّبی تٌص

فززی افشایص زّس ٍ سای رٍسهزُ ٍ زر ارتجبعبت ثیي

زر کبّص سزسًص ذَز ٍ هقػز زاًستي افزاز زیگز 

 هؤثز ثبضس. 

ثب  2015اسکبت ٍ ّوکبراى زر سبل ّوچٌیي 

زاًطدَی کبرضٌبسی سى ٍ هزز 197هغبلقِ ثز رٍی 

ثِ هٌؾَر ثزرسی ارتجبعبت هستقین ٍ غیزهستقین 

ثیٌی پزذبضگزی ّبی تٌؾین ّیدبى زر پیصاستزاتژی

پزذبضگزی زر رٍاثظ ثیي فززی ثب ًطبى زازًس کِ 

هزتجظ استفبزُ اس ارسیبثی هدسز ٍ  پزذبضگزی ثیطتز

ٍ استزاتژی تٌؾین  5فَریت هٌفیت ٍ ّوچٌیي اس

 .را پیص ثیٌی کٌٌسپزذبضگزی  ّیدبًبت تَاًستٌس

تحقیق هَرز هغبلقِ ًیش هب ثِ ایي ًتیدِ زست  زر

ّبی هٌفی ٍ ًبتَاًی ًَخَاًبى زر یبفتین کِ ّیدبى

ّب یکی اس فَاهل اغلی ازارُ ٍ هسیزیت ایي ّیدبى

سش زر پزذبضگزی ًَخَاًبى است کِ ثب آهَ

ّبی تٌؾین ّیدبى تَاًستٌس کٌتزل ایي هْبرت

ّیدبًبت را فزا ثگیزًس ٍ ّیدبًبت هثجت را 

 ّبی هٌفی کٌٌس. خبیگشیي ایي ّیدبى

 590ثب ثزرسی  2013کبستیلَ ٍ ّوکبراى زر سبل 

هسرسِ زٍلتی اسپبًیب ثزای ثزرسی  8ًَخَاى زر 

هساذالت زٍسبالًِ هجتٌی ثز الگَی تَاًبیی َّش 

ز پزذبضگزی ٍ ّوسلی زر ًَخَاًبى ثِ ایي ّیدبًی ث

هساذلِ  گزٍُ آهَساى ًتیدِ زست یبفتٌس کِ زاًص

 فػجبًیت، کالهی،/ خسوی پزذبضگزی سغح اس

 پززاسی ثیطتزیذیبل ٍ ضرػی پزیطبًی ذػَهت،
                                                                 
5 . negative urgency 
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. ثززًسرًح هی ضبّس گزٍُ آهَساى زاًص ثِ ًسجت

 ٍیژُ ثِ آهَسضی تٌؾین ّیدبًی ثزًبهِ ایي، ثز فالٍُ

 (.21ثَز) هؤثز هززاى ّوسلی ّبیتَاًبیی ثزای

تَاى گفت کِ یکی اس فلل زر تجییي ایي یبفتِ هی

هْن زر ایدبز ٍ ثزٍس رفتبرّبی پزذبضگزاًِ ٍخَز 

ًَفی اذتالل زر ًؾن ّیدبًی است. اذتالل زر ًؾن 

ی آسیت کٌٌسُثیٌیّیدبًی اس زیس هترػػبى پیص

بی ثیي فززی ٍ ّرٍاًی فزز زر آیٌسُ ٍ ثزٍس حسبسیت

اًشٍای اختوبفی، ثشّکبری ٍ ذطًَت ٍ رفتبرّبی 

پزذبضگزاًِ است. ایي ّوبٌّگی، راّجززّبی زرهبًی 

ّبی زرهبًی هٌبست را ًیبس زارز کِ یکی اس ایي رٍش

 هٌبست راّجززّبی تٌؾین ّیدبى است. 

( ثز 2018هٌیي ٍ ّوکبراى ) ی هغبلقِّبیبفتِ     

حبکی اس آى است کِ یز ثیوبر اضغزاة فزاگ 53رٍی 

افسززگی ٍ  سبسٍکبرّبیزرهبى تٌؾین ّیدبى ثزای 

، ای ثزذَرزارًساضغزاة کِ اس ضزایظ ثبلیٌی پیچیسُ

(. ّوچٌیي، کبرل ٍ ّوکبراى  زر 27اثزثرص است )

 اس ٍسیقی عیف ثب ثیوبر 9 ثب ثزرسی  2018سبل 

 زرهبى اٍلیِ زٍرُ قجالً کِ اغلی اضغزاثی اذتالالت

کِ  زازًس ثَزًس، ًطبى گذراًسُ را فتبریر-ضٌبذتی

ّبی تٌؾین ّیدبًبت هثجت ثزای پٌح ًفز هْبرتزر ثْجَز 

فالئن ٍ ّوچٌیي  ًفز ضزکت کٌٌسُ هَثز ثَزُ است 9اس 

 (. 24را ثْجَز زازُ است )اضغزاة ٍ افسززگی، 

-زر هغبلقِ 2018ّوچٌیي سبکب ٍ ّوکبراى زر سبل 

ثِ هَسیقی زر افزاز ای ثِ هٌؾَر ثزرسی ٍاکٌص ّیدبًی 

 افسززُ، افسززُ ثِ ایي ًتیدِ زست یبفتٌس کِ ضًٌَسگبى

کوتزی را زر ثغي هَسیقی ثجت ضسُ زر حبفؾِ  ضبزی

هٌیي ٍ ّبی گشارش زازًس. ًتبیح حبغل اس پژٍّص

( ٍ کبرل 2018) (، سبکی ٍ ّوکبراى2018ّوکبراًص )

ثبضس ( ّوسَ ثب پژٍّص حبضز هی2018ٍ ّوکبراى )

(15()17()18.)  

ًتبیح آسهَى تحلیل کٍَاریبًس ًطبى زاز کِ  

ثیي افسززگی پسزاى زثیزستبى زٍرُ اٍل گزٍُ 

-آسهَى تفبٍت هقٌیآسهبیص ٍ گَاُ زر هزحلِ پس

تَاى ًتیدِ گزفت زاری ٍخَز زارز؛ ثٌبثزایي، هی

تٌؾین ّیدبى هجتٌی ثز هسل فزآیٌس گزاس کِ آهَسش 

ثبٍرّبی ّبیی چَى ضٌبسبیی ّوزاُ ثب تکٌیک

آهَسز ّب ثِ افزاز افسززُ هیىًبکبرآهس ٍ ثبسسبسی آ

کِ ثب زیسگبُ هتفبٍتی ثِ ارسیبثی ٍ سٌدص ضزایظ 

آهسُ ثپززاسًس ٍ سًسگی رٍسهزُ ٍ اتفبقبت پیص

ّبی هٌفی ذَز را تغییز زٌّس ٍ زر هَرز ّیدبى

کٌٌس کٌتزل ّیدبًبت هٌفی ذَز احسبس کبرآهسی

ّبی هٌفی افسززگی بًٍِ زر ًتیدِ ثبفث ثْجَز ًط

  ضَز.هی

تَاى گفت کِ زر آهَسش زر تجییي ایي یبفتِ هی

-ّبیی تأکیس هیّب ٍ هْبرتتٌؾین ّیدبى ثز توزیي

ّب هٌدز ثِ پذیزش هطکالت ضَز کِ کبرثزز آى

ّیدبًی، پذیزش سجک سًسگی سبلن، اًدبم فول 

ّبی هٌفی ضسُ کِ زر ًْبیت هربلف زر ثزاثز ّیدبى

 (. 22ضَز )غییزات هٌدز هیثِ تسْیل ت

ثب اًدبم  2011فبستز ٍ ّوکبراى زر سبل 

ی ثیي فولکزز اخزایی ٍ پژٍّطی تحت فٌَاى راثغِ

ّبی تٌؾین کَزک، هْبرت 119ّیدبًبت ثز رٍی 

ّیدبى ثِ فٌَاى ّسف زرهبًی هَرز ثزرسی قزار 

گزفت ٍ ًطبى زازًس کِ ثقس اس آهَسش تٌؾین 

ًبت ذَز ٍ استفبزُ اس ّیدبى افزاز زر تقسیل ّیدب

راّجززّبی سبسگبراًِ تٌؾین ّیدبى پیطزفت کززًس 

ّب ًیش تأثیز گذار ثَز ٍ ّوچٌیي ثز سالهت رٍاًی آى

کِ ایي پژٍّص ًیش ّوسَ ثب پژٍّص حبضز  (23)

تَاى گفت کِ ثِ عَر ثبضس ٍ زر تجییي آى هیهی

ّبیی ّستٌس کِ ّبی تٌؾین ّیدبى سبسُکلی هْبرت

تأثیز سیبزی ثز سالهت رٍاًی ٍ  ضَزتػَر هی

خسوبًی افزاز زارًس ٍ زر سبسگبری ثب رٍیسازّبی 
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-سای سًسگی ًقص هْوی را ایفب هیسا ٍ تٌصاستزس

ّب ثب افشایص کٌٌس. هَفقیت زر تٌؾین ّیدبى

پیبهسّبی سالهتی ٍ ثزفکس، فسم تَاًبیی زر تٌؾین 

 ّب ثب اذتالالت رٍاًی، هزتجظ است.ّیدبى

پسزاى زٍرُ  فقظ هغبلقِ، ایي زر :َامحديدیت

 اخزای اثز. گزفتٌس قزار ثزرسی اٍل زثیزستبى هَرز

 اخزای فسم ٍ آسهَى پس ًوزات ثز آسهَىپیص

 ّبیرٍش اثزثرطی تساٍم ثزرسی هٌؾَر ثِ پیگیزی

 زثیزستبى ٍ پسزاى زٍرُ اٍل ثز استفبزُ هَرز

 زیگز، ّبیزرهبى ثب رٍش ایي هقبیسِ فسم ّوچٌیي

ثبضس؛ هی پژٍّص ایي زیگز ّبیهحسٍزیت اس ًیش

 ایي کٌتزل ثب آتی هغبلقبت ضَزهی پیطٌْبز ثٌبثزایي،

 اثزثرطی ّوچٌیي گیزًس. اًدبم هشاحن هتغیزّبی

 تَاًسهی حبضز پژٍّص زر استفبزُ هَرز رٍیکزز

 رٍاًطٌبذتی هطکالت ثِ هجتال ثبلیٌی ّبیزر ًوًَِ

 ثزرسی قزار گیزز. هَرز هرتلف

 

 

 گیریوتیجٍبحث ي 

استفبزُ اس راّجززّبی تٌؾین ّیدبى ثبفث آگبّی اس 

ّیدبًبت ذَز، پذیزش ّیدبًبت، اثزاس زرست ّیدبًبت  

ّبی هرتلف سًسگی رٍسهزُ ٍ کبّص زر هَققیت

ضَز ٍ هتقبقت آى هٌدز ثِ کبّص ّیدبًبت هٌفی هی

افسززگی ٍ پزذبضگزی زر پسزاى زٍرُ اٍل زثیزستبًی 

 گززز. هی

تبیح ایي پژٍّص ًطبى زاز کِ آهَسش زر کل، ً

تٌؾین ّیدبى ثز پزذبضگزی ٍ افسززگی پسزاى 

 آهَسش زثیزستبًی هؤثز است. ّوچٌیي ایي زرهبى ثب

ّیدبًبت هٌفی زر  ثب هؤثز ایهقبثلِ کبرّبیراُ زازى

 ایي. زّسهی افشایص را رٍاًی سالهت سًسگی رٍسهزُ،

 اًَاؿ ثزای گزٍّی ٍ فززی غَرت ثِ تَاًسهی رٍش

 ارتقبء ثبفث ٍ گیزز قزار استفبزُ هَرز ثبلیٌی هطکالت

 افزاز سبسگبراًۀ ٍ هؤثز ّبیٍاکٌص ٍ رٍاًیسالهت

 هطبّسُ را آى تَاىهی ّن آیٌسُ هغبلقبت زر کِ ضَز

  .کزز
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Original paper 
 

The Effect of Gross Process Model-based Emotion Regulation Training on Aggression 

and Depression in First Grade High school Students in Tehran 

 

 

Abstract 

Background and Aim: The purpose of this study was to investigate the effect of Gross 

process model-based emotion regulation training on aggression and depression in high school 

high school male students in Tehran. 

Material and Method: The method of the present study was quasi-experimental with 

pretest-posttest design. The study population was consisted of all high school male students 

in Tehran in the second half of 1397. We randomly selected 40 individuals whose scores 

were higher than the cut-off scores of aggression and depression questionnaires. Samples 

were selected by stratified random sampling. To each of the control and experimental groups, 

20 patients were randomly assigned. First, the aggression and depression questionnaires were 

administered as a pretest; then the experimental group received the emotion regulation 

training, but the control group did not receive any training. Finally, all subjects answered the 

questionnaires as posttest. Data were analyzed using covariance analysis and SPSS-21 

software. 

Results: Results of analysis of covariance showed that, after adjusting for pretest scores 

mean scores of aggression and its subscales, including verbal aggression, physical aggression, 

anger, and violence were significantly lower in the emotion regulation training group 

(p<0.05). Also in the emotion regulation training group, the mean score of depression was 

significantly lower than the control group (p<0.05). 

Conclusion: Emotion regulation training can reduce negative emotions and make people 

aware of their emotions and make them accept and express their emotions in a timely manner. 

This in turn increases the mechanism of positive adjustment in high school students. 

Keywords: Emotion Regulation, Aggression, Depression. 
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