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چکیده

1399  بهار/63  شمارة/ روانشناسان ایرانی ـ سال شانزدهم:روانشناسی تحولی

.این پژوهش بهمنظور مقایسه اثربخشی آموزش جایگزین پرخاشگری و ایمنسازی در مقابل تنیدگی بر راهبردهای شناختی نظمجویی هیجان نوجوانان بزهکار انجام شد
 نفر با استفاده60 ، بدین منظور از بین نوجوان کانون اصالح و تربیت شهر تهران. پسآزمون و پیگیری دو ماهه بود،طرح پژوهش از نوع شبهتجربی سهگروهی با پیشآزمون
 قبل از شروع مداخله پرسشنامه نظمجویی، شرکتکنندگان.از روش نمونهبرداری دردسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه جایگزین شدند
 جلسه آموزش بهشیوه آموزش جایگزین پرخاشگری گلدشتاین10  سپس دو گروه آزمایشی تحت.) را تکمیل کردند2006 ، کرایج و اسپینهاون،شناختی هیجان (گارنفسکی
 مجدد ًا، پس از اتمام جلسههای آموزشی و همچنین دو ماه بعد. درحالیکه گروه گواه آموزشی را دریافت نکرد،و آموزش ایمنسازی در مقابل تنیدگی مایکنبام قرار گرفتند
 نتایج نشان داد که آموزش جایگزین پرخاشگری در مقایسه با. دادهها با استفاده از روش تحلیل واریانس مختلط تحلیل شد.هر سه گروه پرسشنامه مزبور را تکمیل کردند
 اما در ارتباط با راهبردهای شناختی منفی.دو گروه دیگر بهطور معناداری بر نمرات راهبردهای شناختی مثبت نظمجویی هیجان در طول مراحل پژوهش تأثیر داشته است
 با توجه به یافتههای پژوهش میتوان از روش آموزش جایگزین.نظمجویی هیجان نتایج نشان داد که روشهای آموزشی نتوانستند تأثیر معناداری بر نمرات داشته باشند
.پرخاشگری بهعنوان روشی جایگزین یا مکمل در کنار سایر شیوههای مداخلهای برای بهبود نظمجویی شناختی در نوجوانان استفاده کرد
 نوجوانان، راهبردهای شناختی نظمجویی هیجان، نوجوانان بزهکار، آموزش جایگزین پرخاشگری، آموزش ایمنسازی در مقابل تنیدگی:واژههای کلیدی
Abstract

T

he purpose of this study was to compare the effectiveness of two interventions, including Aggression Replacement Training (ART)
and Stress Inoculation Training (SIT) on positive and negative cognitive emotion regulation in delinquent adolescent boys. The

study design was semi-experimental with three groups and pre-test, post-test and two-month follow-up. For this purpose, 60 adolescents of
Tehran's Rehabilitation Center were selected using available sampling method and randomly assigned into two experimental and one control
groups. Participants in the experimental and control groups completed the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Garnefski, Kraaij &
Spinhoven, 2006) before the intervention. Then, the two experimental groups were subjected to 10 sessions of training based on the (ART) and
(SIT), while the control group did not receive any trainings. After completing the training sessions, as well as two months later, all the three
groups completed the questionnaire again. Data were analyzed using SPSS25 software and mixed variance analysis. Findings showed that
ART method significantly affected the positive cognitive emotional regulation strategies during the research stages compared to the other two
groups. However, in relation to negative cognitive emotional regulation strategies, the educational methods did not have any significant effects
on the scores. It seems that ART can be used to improve the behavior of adolescents and to prevent the occurrence of delinquent behaviors.
Keywords: Stress Inoculation Training, Aggression Replacement Training, delinquent adolescents, cognitive emotion regulation strategies
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چندگانه در طول زندگی مشخص میشود (انجمن روانپزشکی

نوجوانی دورهای بسیار حساس در روند تحول انسان است که

آمریکا2013 ،7؛ آلداو ،نولنـهوکسما و شوایتزر2010 ،؛ فرناندز،

تغییرات متعدد اجتماعی ،روانشناختی ،رفتاری و فیزیکی را

جزایری و گراس .)2016 ،همچنین سطح پایین نظمجویی هیجانی

بههمراه دارد (اسحقیمقدم کتهشمشیر ،عبداللهی و شاهقلیان،

که ناشی از ناتوانی در مقابله مؤثر با هیجانها و مدیریت آنهاست،

 .)1394در این دوره از تحول ،آسیبپذیریهای جداییناپذیری

در بروز جرائم مختلف نقش دارد (پارکر ،تایلر ،ایستابروک ،شل و وود،

نیز وجود دارد که ممکن است به مشکالت رفتاری همچون

 .)2008از متداولترین راهبردها برای نظمجویی تجارب هیجانی و

بزهکاری یا اختاللهای روانی منتهی شود (سوینی ،1تاکارا،2

اطالعات برانگیزاننده هیجان ،استفاده از راهبردهای شناختی

مکمیالن ،3لونا و مینشو ،2004 ،4لونا 5و سوینی 2004 ،نقل از

نظمجویی هیجان 8است که بر جنبه شناختی مقابله تأکید دارند

کریمی ،خباز ،حبیبی و کریمیان .)1395 ،اگرچه شمار زیادی از

(دساتنیک و دیگران .)2017 ،این راهبردها به دو دسته مثبت و منفی

نوجوانان ،دوره نوجوانی را با موفقیت و بدون مواجهشدن با

تقسیم میشود :راهبردهای شناختی منفی ،شامل سرزنش خود،9

مشکالت مهم طی میکنند ،مابقی آنها با وارد شدن به دهه دوم

سرزنش دیگران ،10فاجعهپنداری 11و نشخوار فکری12؛ راهبردهای

زندگی ،با افزایش خطر بزهکاری و رفتار مخاطرهآمیز ازجمله

مثبت ،شامل پذیرش ،13تمرکز مجدد مثبت ،14برنامهریزی ،15باز

پرخاشگری مواجه میشوند (شوارتز و دیگران )2010 ،و ممکن

ارزیابی مثبت 16و اتخاذ دیدگاه 17است (گراس .)2015 ،پژوهشها

است زندگی اجتماعی ،تحصیلی و خانوادگی خود را در معرض

نشان میدهد که کودکان و نوجوانان مبتال به اختاللهای

خطر قرار دهند (آیورباچ ،گراسـسور ،مانر و شالو.)2008 ،

برونریزیشده 18و رفتار اختشاشگر 19همچون پرخاشگری ،بیشتر

امروزه مسئله بزهکاری و رفتارهای نابهنجار نوجوانان ،یکی از

از راهبردهای سازشنایافته نظمجویی هیجانی 20استفاده میکنند

حادترین و پیچیدهترین مسائل اجتماعی در جوامع مختلف است

(اسپنسر و دیگران )2011 ،و در بهکارگیری راهبردهای سازشیافته

(خانمحمدی اطاقسرا ،همایونی و اسحاقی .)1393 ،بر اساس

نظمجویی هیجانی دچار مشکل هستند (بارکلی و فیشر2011 ،؛

یافتههای شوارتز و دیگران ( ،)2010میزان قابل توجهی از رفتارهای

برنینگ ،سوئننز ،فنپتگم و فناستینکیست .)2015 ،پژوهش

خطرناک نظیر بزهکاری ،مصرف الکل ،رابطه جنسی پرخطر و

گارنفسکی و دیگران (2002ب) نیز نشان میدهد که بین تنیدگیها،

پرخاشگری در طول دوره نوجوانی آغاز میشود .پژوهشها نشان

راهبردهای شناختی نظمجویی هیجان و مشکالت هیجانی ،رابطه

میدهد که بزهکاری نوجوانان با نظمجویی هیجان در آنها رابطه

وجود دارد.

دارد .این مؤلفه در کنار مهار برانگیختگی 6از عوامل مهم

در میان جمعیت نوجوانان ،الگوهای رفتاری دربرگیرنده خشم

پیشبینیکننده بزهکاری در نوجوانان به شمار میآید (پیچ و گالتنی،

شامل پرخاشگری ،برونریزی و مشکالت رفتار ارتباطی بیشترین

 .)2013نظمجویی هیجان فرایندی است که افراد از طریق آن،

نرخ ارجاع به خدمات سالمت روانی را به خود اختصاص دادهاند

واکنشهایشان را به موقعیتهای هیجانی تغییر میدهند (گراس،

(دمینگ و الچمن .)2008 ،وجود خشم در نوجوان ،نهتنها ممکن

 )2015و ممکن است مهاری باشد که موجب بهبود قضاوتهای

است از میزان سازشیافتگی فردی و اجتماعی وی بکاهد ،امنیت و

اخالقی شود (هرنسکی و هامن .)2005 ،دشواری در نظمجویی

بهداشت روانی خانواده و سایر گروههای اجتماعی را نیز دچار مشکل

هیجانها ،یک ویژگی اساسی است که با آسیبهای روانشناختی

میکند .همچنین در برخی موارد ،نوع و شدت مشکل به حدی
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سعید محمودینیا ،مژگان سپاهمنصور ،سوزان امامیپور ،فریبا حسنی

میرسد که موجبات آزار و تهدید حقوقی اعضای دیگر اجتماع را

دیگران2016 ،؛ بروگمن و بینک2011 ،؛ رایان2009 ،؛ کایا و بوزلو،

فراهم میآورد و درنتیجه ،موجب درگیری فرد با قانون و مراجع

2016؛ کوپوسو ،گاندرسون و اسواردال2014 ،؛ کوری و دیگران،

کیفری میشود (رودریگز و دیگران .)2014 ،ازآنجاییکه

2012؛ گلیک و گیبس2011 ،؛ مظلوم ،حسینی ،بهنام وشانی،

پرخاشگری با تخریب روابط بین فردی ،خشونت ،بزهکاری و

اصغری نکاح و رئوفصائب1394 ،؛ ناجنت و الی2010 ،؛ هارنسولد،

سوءمصرف مواد مخدر همراه است (گلدشتاین و دیگران،)2013 ،

کرایمات ،موریس ،زوئتز و کانتر2015 ،؛ هالمکویست ،هیل و النگ،

افراد معموالً به نظمجویی افکار ،احساسها و رفتار پرخاشگرانه

2009؛ هچر و دیگران.)2008 ،

انگیزه دارند ،همیشه بهطور مؤثر قادر به انجام این کار نیستند؛

نوجوانان در معرض خطر مورد استفاده قرار میگیرد ،آموزش

بنابراین به وجود مکانیزمهای اضافی نیاز است .یکی از این

ایمنسازی در مقابل تنیدگی 6است که توسط مایکنبام 1974( 7نقل

مکانیزمها ،مدیریت خشم است که شامل یک مداخله روانیـتربیتی

از اسماعیلی ،سبزیان ،توکلی ،مهدوی و یعقوبیان )1393 ،و با هدف

سازمانیافته است و بهمنظور افزایش مهارتهای مدیریت خشم و

تقویت آمادگی فرد و ایجاد تسلط بر موقعیتهای تنیدگیزا طراحی

کاهش آسیبپذیری افراد انجام میشود (انجمن روانپزشکی

شده است .این آموزش به افراد کمک میکند تا از چگونگی درگیر

آمریکا .)2013 ،یافتههای پژوهشی در مورد مدیریت خشم،

شدن در رفتارهایی که باعث حفظ یا تشدید تنیدگی میشوند،

نشاندهنده امیدبخش بودن این آموزشها در مهار پرخاشگری

آگاهی یابند و هدف آن ،حذف کامل تنیدگی در زندگی نیست،

است (فیندلر و ویسنر2005 ،؛ وزیری و لطفی عظیمی .)1390 ،یکی

چراکه این کار امکانپذیر نخواهد بود .درواقع در این روش ،افراد با

از برنامههای جامع در زمینه مدیریت و مهار خشم نوجوانان ،برنامه

استفاده از تکنیکهای خاص به مهار فشارهای روانی و پیشگیری

آموزش جایگزین پرخاشگری 1است که با هدف بهبود رفتار

از آن میپردازند (مایکنبام .)2017 ،ویژگیهای این نوع آموزش

اجتماعی نوجوانان پرخاشگر طراحی شده است (اریکسون.)2013 ،

باعث شده است تا پژوهشگران فعال در زمینه علوم پیشگیری و

با توجه به اینکه پرخاشگری رویدادی با سه بُعد شناختی ،احساسی

افزایش توانمندیها ،از این رویآورد بهره بگیرند .این ویژگیها

و رفتاری است ،برنامه آموزش جایگزین پرخاشگری با ارائه سه راه

عبارتاند از :پشتوانه پژوهشی محکم ،رویآورد ساختارمند ،داشتن

حل (آموزش مهار خشم ،2آموزش مهارتهای اجتماعی 3و آموزش

قابلیت آموزشیبودن تکنیکهای شناختیـرفتاری و نگاه همزمان

استدالل اخالقی )4بهترتیب سه بُعد احساسی ،رفتاری و شناختی

و چندجانبه آموزشهای آن به مؤلفههای شناختی ،هیجانی ،رفتاری

پرخاشگری را پوشش میدهد و بدین صورت ،به حل مشکل

و اجتماعی (اسماعیلی و دیگران .)1393 ،پژوهشهای بسیاری نیز

پرخاشگری در نوجوانان میپردازد (برنستورم ،کانیتز ،اندرشد ،ساوت

اثربخشی این رویآورد را مورد تأیید قرار دادهاند (اسزاسز،

و اسمدسالند2016 ،؛ کوری ،وود ،ویلیامز و بیتز .)2012 ،گرین و

سزنتاگوتایی و هوفمن2011 ،؛ اسماعیلی و دیگران1393 ،؛

دیگران ( )2004 ،2001معتقدند که هیجان و شناخت ،هر دو نقش

حسنزاده1390 ،؛ جعفری ،غضنفریان ،علیاکبری و کمرزرین،

ضروری در قضاوت اخالقی بر عهده دارند؛ بنابراین یکی از ابعاد

1396؛ زابو و ماریان2012 ،؛ سدرپوشان ،نوابینژاد ،شفیعآبادی و

اصلی این برنامه آموزش استدالل اخالقی است .این برنامه تاکنون

نفیسی1389 ،؛ سیمی1390،؛ شکوهییکتا و کاکابرایی1396 ،؛

در افراد پرخاشگر ،سوءاستفادهکنندگان مواد مخدر و الکل ،نوجوانان

صالحی ،باغبان ،بهرامی و احمدی1390 ،؛ ملکیمجد.)1395 ،

ضداجتماع و بیماران مبتال به درخودماندگی 5بهکاربرده شده است

با توجه به موارد ذکر شده درباره اهمیت ویژه دوره نوجوانی و

که کاهش معنادار رفتارهای پرخاشگرانه در این افراد را بههمراه

با در نظر گرفتن مؤلفههای اصلی مرتبط با هیجانها در نوجوانان

داشته است (اریکسون2013 ،؛ آلداو و دیگران2010 ،؛ برنستورم و

که زمینهساز بروز مشکالتی مثل خشم است ،همچنین آمار باالی
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میپردازند .اگرچه آنها معموالً برای نظمجویی خشم و پرخاشگری

از مهمترین مداخالت روانشناختی مؤثر دیگر که برای
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وقوع مشکالت هیجانی و بزهکاری در نوجوانان که منجر به

و  62/5درصد) .میانگین مدت محکومیت برای سه گروه بهترتیب

نگهداری بخش عمدهای از نوجوانان بزهکار در مراکز نگهداری

عبارت بود از 9/68 ،12/750 :و  9/68ماه .همچنین میانگین مدت

مثل کانون اصالح و تربیت شده است و آن را به یکی از

محکومیت برای کل افراد شرکتکننده در پژوهش برابر با 12/76

دغدغههای اصلی سیاستگذاران تبدیل کرده است (بهراد،

ماه و بیشترین میزان جرم نیز مربوط به سرقت ( )45/3بود.

 ،)1395این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال انجام گرفت که

شرکتکنندگان در گروههای آزمایش و گروه گواه ،پیش از

آیا بین اثربخشی برنامه آموزش جایگزین پرخاشگری و برنامه

شروع مداخله ،پرسشنامه نظمجویی شناختی هیجان( 1گارنفسکی،

آموزش ایمنسازی در مقابل تنیدگی بر راهبردهای شناختی

کرایج و اسپینهاون2002 ،الف) را تکمیل کردند .برای گروههای

نظمجویی هیجان در نوجوانان بزهکار تفاوتی وجود دارد؟

آزمایشی ،تعداد  10جلسه آموزش به مدت  90الی  120دقیقه و
بهصورت هفتهای دو بار با روش برنامه آموزش جایگزین
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پرخاشگری (جدول  )1و برنامه ایمنسازی در مقابل تنیدگی

روش این پژوهش از نوع شبهتجربی سهگروهی با پیشآزمون،

(جدول  )2برگزار شد ،درحالیکه گروه گواه آموزشی را دریافت

پسآزمون و پیگیری دو ماهه بود .جامعه آماری پژوهش را تمامی

نکرد .پس از اتمام جلسههای آموزشی و همچنین دو ماه بعد،

نوجوانان پسر مقیم کانون اصالح و تربیت شهر تهران در سال -97

مجدداً هر سه گروه پرسشنامه مزبور را تکمیل کردند.

 96تشکیل دادند .در پژوهشهای تجربی ،حجم نمونه حداقل 30

پرسشنامه نظمجویی شناختی هیجان (گارنفسکی و

نفر در هر گروه توصیه میشود .برخی اوقات نیز پژوهشهای تجربی

دیگران2002 ،الف) .این پرسشنامه از نوع خودگزارشدهی و دارای

با تعداد  15نفر در هر گروه در شرایط کنترلشده انجام میشود

 36مادّه و  9زیرمقیاس است .راهبردهای منفی عبارتاند از :سرزنش

(دالور .)1395 ،بر همین اساس و با در نظر گرفتن احتمال اُفت

خود ،سرزنش دیگران ،نشخوار ذهنی و فاجعهآمیز پنداری .راهبردهای

آزمودنیها و نیز اعتبار بیرونی باال ،در این پژوهش با روش

مثبت نیز عبارتاند از :پذیرش ،برنامهریزی ،توجه مجدد مثبت ،باز

نمونهبرداری دردسترس ،از بین جامعه آماری مورد نظر 60 ،نفر

ارزیابی مثبت و اتخاذ دیدگاه (برنا ،حمید و حیاتی .)1394 ،مادّههای

انتخاب و این افراد نیز بهصورت تصادفی در سه گروه  20نفری (دو

این ابزار روی طیف لیکرت پنجدرجهای از ( 1تقریباً هرگز) تا ( 5تقریب ًا

گروه آزمایش و یک گروه گواه) جایگزین شدند که این تعداد با در

همیشه) نمرهگذاری میشوند (محمودی ،بساکنژاد و مهرابیزاده

نظر گرفتن ریزش در مراحل پژوهش ،بهترتیب در گروه آزمایشی

هنرمند .)1395 ،در بررسی ویژگیهای روانسنجی این ابزار،

ایمنسازی در مقابل تنیدگی و گروه گواه به  17و  16نفر تقلیل

گارنفسکی و دیگران ( ،)2007اعتبار آن را برای راهبردهای مثبت،

یافت .سه گروه مورد بررسی از نظر دامنه سنی ،تحصیالت ،هوش

منفی و کل پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بهترتیب

و نوع مشکل رفتاری همسانسازی شدند ،همچنین اندازهگیری

برابر با  0/87 ،0/91و  0/93بهدست آوردند .در ایران ،یوسفی ()1382

متغیر برای گروهها در یک زمان صورت گرفت .توزیع فراوانی

ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه را برابر  0/82گزارش کرده است.

شرکتکنندگان در سه گروه آموزش جایگزین پرخاشگری (آزمایش

روایی پرسشنامه نیز از طریق تحلیل مؤلفه اصلی با استفاده از چرخش

 ،)1آموزش ایمنسازی در مقابل تنیدگی (آزمایش  )2و گروه گواه

واریماکس همبستگی بین زیرمقیاسها (با دامنه همبستگی  0/32تا

بهترتیب  20نفر ( 37/74درصد) 17 ،نفر ( 32/08درصد) و  16نفر

 )0/67مطلوب گزارش شده است (حسنی.)1396 ،

( 30/18درصد) بود .میانگین سنی و انحراف استاندارد سه گروه نیز
بهترتیب  0/882 ± 16/82 ،0/656 ±16/70و 0/478 ±17/31

در این پژوهش ،اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ 0/87 ،بهدست آمد.

بود .همچنین بیشترین تعداد شرکتکننندگان در هر سه گروه دارای

محتوای جلسههای برنامه آموزش جایگزین پرخاشگری و

تحصیالت دوره متوسطه اول بودند (بهترتیب  40درصد 47/1 ،درصد

ایمنسازی در مقابل تنیدگی در جدول های 1و  2درج شده است.

1. Cognitive Emotion Regulation

1. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
)(CERQ) (CERQ
Questionnaire

سعید محمودینیا ،مژگان سپاهمنصور ،سوزان امامیپور ،فریبا حسنی
جدول 1
محتوای جلسههای آموزش جایگزین پرخاشگری
جلسه

اول

محتوا

آشنایی با اعضاء و بیان قوانین گروه؛ معرفی برنامه آموزش جایگزین پرخاشگری و توضیح درباره اهداف؛ آموزش شناسایی محرکهای برانگیزاننده خشم؛ آموزش شناسایی
نشانههای برانگیزاننده خشم؛ ارائه تکلیف

دوم

مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف؛ آموزش استفاده از یادآورها؛ آموزش استفاده از کاهشدهندهها؛ آموزش استفاده از خودارزیابی؛ ارائه تکلیف

سوم

مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف؛ آموزش مهارت شناخت احساسهای خود و دیگران :آموزش ابراز انتقاد و شکایت؛ ارائه تکلیف

چهارم

مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف؛ آموزش مهارت پاسخدهی به احساسهای دیگران؛ ارائه تکلیف

پنجم

مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف؛ آموزش مهارت چگونگی برخورد با فرد عصبانی و خشمگین :آموزش مدیریت یک مکالمه پرتنش؛ ارائه تکلیف

ششم

مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف؛ آموزش مهارت پاسخگویی به خشم و خودداری از دعوا کردن؛ ارائه تکلیف

هفتم

مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف؛ آموزش مهارت کمک به دیگران؛ ارائه تکلیف

هشتم

مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف؛ آموزش مهارت بیان عواطف؛ ارائه تکلیف

نهم

مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف؛ آموزش بُعد اخالقی شامل تسهیل نمودن تواناییهای اعضاء برای در نظر گرفتن دیدگاه سایرین نسبت به معماهای اخالقی؛ ارائه تکلیف

دهم

مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف؛ آموزش کار و بحث گروهی برای دستیابی به تصمیمگیری مسئوالنهتر؛ مروری بر کل جلسهها و جمعبندی

جدول 2
محتوای جلسههای آموزش ایمنسازی در مقابل تنیدگی
جلسه

اول

محتوا

آشنایی با اعضاء و بیان قوانین گروه؛ تعریف تنیدگی و معرفی نشانههای جسمانی ،عاطفی و روانی تنیدگی؛ تعیین تکلیف خانگی مطالب آموزش داده شده
برای جلسه آینده

دوم

مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و تمرینهای گفته شده؛ معرفی تکنیکهای آرامش عمیق عضالنی و تنفس عمیق؛ تمرین عملی تکنیکهای
آرامش عمیق عضالنی و تنفس عمیق در گروه؛ تعیین تکلیف خانگی مطالب آموزش داده شده

سوم

مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و تمرینهای گفته شده؛ آموزش نقش افکار در ایجاد تنیدگی و ارتباط افکار با احساسها و رفتار؛ معرفی

چهارم

مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و تمرینهای گفته شده؛ معرفی مراحل مقابله با افکار منفی بدین شرح :الف) وقوف بر افکار منفی و اثرات آنها؛
ب) پاسخ به افکار منفی و یافتن گزینههای مفیدتر و واقعبینانهتر؛ پ) اقدام عملی برای آزمون افکار؛ تکلیف خانگی مطالب آموزش داده شده

پنجم

مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و تمرینهای گفتهشده؛ تعریف خودگوییها و نقش خودگوییهای منفی در ایجاد تنیدگی؛ تمرین عملی مهارتهای
سازگاری شناختی مانند تمرکز بر جنبههای مثبت ،خودگویی مثبت آموزش خوشبینی؛ تکلیف خانگی مطالب آموزش داده شده

ششم

مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و تمرینهای گفته شده؛ معرفی روشهای توجه برگردانی؛ تکلیف خانگی مطالب آموزش داده شده

هفتم

مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و تمرینهای گفته شده؛ آموزش مراحل حل مسئله به شرح زیر :الف) تعریف عینی و مشخص مسئله؛ ب) استفاده از
بارش ذهنی برای پیدا کردن راه حلهای ممکن؛ پ) ارزیابی راه حلهای موجود؛ ت) مشخصکردن جزئیات اجرای راه حل انتخاب شده؛ ث) مرور ذهنی
جزئیات اجرای راه حل انتخابشده و اجرای عملی آن؛ تکلیف خانگی مطالب آموزش داده شده

هشتم

مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و تمرینهای گفتهشده؛ آموزش مهارتهای ارتباطی ،بسیج حمایتهای اجتماعی و مهار خشم؛ تکلیف خانگی
مطالب آموزش داده شده

نهم

مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و تمرینهای گفته شده؛ آموزش تکنیک تصویرسازی ذهنی با اقتباس از الگوی حساسیتزدایی منظم ولپی1؛
تکلیف خانگی مطالب آموزش داده شده

دهم

روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی ـ سال شانزدهم /شمارة  /63بهار 1399

ویژگیهای افکار خودآیند منفی؛ تعریف خطاهای شناختی و معرفی انواع آن؛ تکلیف خانگی مطالب آموزش داده شده

مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و تمرینهای گفتهشده؛ جمعبندی از کل جلسهها و بررسی بازخورد کل مطالب گفته و تمرینشده و راههای عملی ایجاد مهارتها

systematic

Wolpe’s

1.

desensitization

1. Wolpe’s systematic desensitization
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در این پژوهش ،تحلیل دادهها در سطح توصیفی با استفاده از

نتایج جدول فوق نشانگر آن است که میانگین نمرات در

شاخصهای آماری میانگین و انحراف استاندارد ،و در سطح استنباطی با

گروههای آزمایشی در مرحله پس آزمون و پیگیری نسبت به

استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط با یک عامل درونگروهی

مرحله پیش آزمون ،تغییرات چشمگیری داشته است ،درحالیکه

(مراحل درمان) و یک عامل بین گروهی (دو گروه آزمایش و یک گروه

در گروه گواه تغییر چندانی مشاهده نمیگردد .جهت بررسی

گواه) صورت گرفت.

مفروضه نرمال بودن توزیع نمرات ،از آزمون کولموگروف
اسمیرنف 1استفاده شد که نتایج حاکی از رعایت این مفروضه

یافتهها

بود .در سطح استنباطی به منظور بررسی یافتهها ،از روش

میانگین و انحراف استاندارد نمرات راهبردهای شناختی مثبت و منفی

تحلیل واریانس مختلط (یک عامل درون آزمودنیها و یک

نظمجویی هیجان شرکتکنندگان در گروههای آزمایش و گروه گواه و

عامل بین آزمودنیها) استفاده شد .بدین صورت که مرحلههای

در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در جدول  3آمده است.

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری بهعنوان عامل درونآزمودنی

جدول 3

و روش آموزش آزمودنیها در سه گروه (آموزش جایگزین

شاخصهای توصیفی نمرات راهبردهای شناختی مثبت و منفی نظمجویی هیجان در

پرخاشگری ،آموزش ایمنسازی در مقابل تنیدگی و روش گواه)

مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری به تفکیک گروه
متغیر

گروه

آزمایشی اول

آزمایشی دوم

مرحله

SD

SD

M

M

بهعنوان عامل بین آزمودنی در نظر گرفته شدند؛ ابتدا

گواه
M

مفروضههای

SD

راهبردهای

پیشآزمون 9/20 53/12 8/85 49/70 10/88 48/95

ماتریسهای کوواریانس (بهوسیله آزمون باکس )3و کرویت

شناختی مثبت

پسآزمون 9/98 53/56 12/65 56/35 16/06 75/45

(بهوسیله آزمون موخلی )4بررسی شده و با در نظر گرفتن رعایت

نظمجویی هیجان پیگیری 7/26 51/25 10/71 52/53 10/10 54/85
راهبردهای

پیشآزمون 6/25 40/81 7/22 45/64 8/52 50/55

شناختی منفی

پسآزمون 7/40 39/25 6/41 39/88 8/42 39/40

مفروضهها به ارائه نتایج پرداخته شد .نتایج تحلیل واریانس
مختلط برای عوامل درونگروهی و بین گروهی در جدول  4ارائه
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نظمجویی هیجان پیگیری 6/13 43/50 4/91 43/43 5/96 44/95
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یکسانی ماتریس واریانسها (بهوسیله آزمون لون،)2

شده است.

جدول 4
نتایج تحلیل واریانس مختلط با عوامل درونگروهی و بین گروهی برای راهبردهای شناختی مثبت و منفی نظمجویی هیجان
راهبردهای شناختی مثبت نظمجویی هیجان

راهبردهای شناختی منفی نظمجویی هیجان

منابع تغییر

SS

df

MS

F

معناداری

اندازه اثر

مرحله

3676/07

2

1838/040

20/57

0/001

0/291

گروه

1827/242

2

913/621

4/876

0/012

0/163

تعامل مرحله×گروه 3734/740

4

933/685

10/450

0/001

0/295

مرحله

1062/166

2

531/083

15/376

0/001

0/235

گروه

383/968

2

191/984

2/510

0/091

0/091

تعامل مرحله×گروه 493/856

4

123/464

3/575

0/009

0/125

مطابق نتایج جدول  4در خصوص راهبردهای شناختی مثبت

میدهد در نمرههای راهبردهای شناختی مثبت نظمجویی هیجان

نظمجویی هیجان ،اثر تعاملی مرحله و گروه در سطح  0/01معنادار

نوجوانان ،با توجه به تعامل مرحله زمانی و روشهای آموزشی ،اثر

است ( .)F=10/450, P<0/01, η2=0/295این یافته نشان

معناداری قابل مشاهده است .در رابطه با عامل درونگروهی نیز،

4. Mauchly
1. Kolmogorov-Smirnov
2. Leven

3. Box
3. Box
4. Mauchly

1. Kolmogorov-Smirnov
2. Leven
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مقدار  Fمحاسبه شده برای اثر مرحله (پیشآزمون ،پسآزمون و

نتایج جدول فوق نشان میدهد بین نمرات راهبردهای

پیگیری) در سطح  0/01معنادار است (P<0/01, η2=0/291

شناختی مثبت نظمجویی هیجان در گروه آزمایشی  ARTبا

 .)F=20/57,درنتیجه بین میانگین نمرات راهبردهای شناختی

گروه آزمایشی  SITو گروه گواه تفاوت معنادار وجود دارد.

مثبت نظمجویی هیجان در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و

مقایسه میانگینهای تعدیلشده بونفرونی نشان میدهد که

پیگیری تفاوت معنادار وجود دارد ،اما در مورد اثرات اصلی گروه

میانگین نمرات راهبردهای شناختی مثبت نظمجویی هیجان در

(روشهای آموزشی) نتایج نشان داد که آماره  Fدر سطح 0/05

گروه آزمایشی  ARTنسبت به گروه گواه به نفع گروه ART

معنادار است ( .)F=4/876, P<0/05, η2=0/163بهعبارتدیگر

بیشتر است و این تفاوت معنادار است (=7/1042تفاوت

روشهای آموزشی اثر متفاوتی بر نمرههای راهبردهای شناختی

میانگینها) .به بیان دیگر ،روش آموزشی جایگزین پرخاشگری

مثبت نظمجویی هیجان آزمودنیها دارند .در ادامه بهمنظور بررسی

در مقایسه با گروه گواه بر افزایش راهبردهای شناختی مثبت

اینکه تفاوت مشاهده شده ،مربوط به کدام گروهها است از آزمون

نظمجویی هیجان ،تأثیر معناداری داشته است .همچنین میانگین

تعقیبی بونفرونی استفاده شد (جدول .)5

نمرات راهبردهای شناختی مثبت نظمجویی هیجان در گروه

بر اساس جدول  ،4در خصوص راهبردهای منفی نظمجویی

آزمایشی  ARTنسبت به گروه آزمایشی  SITبه نفع گروه

هیجان ،اثر تعاملی مرحله و گروه در سطح  0/01معنادار است

 ARTبیشتر است و این تفاوت معنادار است (=1/8852تفاوت

( )F=3/575, P<0/01, η2=0/125که نشان میدهد در نمرههای

میانگینها) .به عبارت دیگر ،روش آموزشی جایگزین پرخاشگری

راهبردهای شناختی منفی نظمجویی هیجان نوجوانان ،با توجه به

در مقایسه با روش آموزشی ایمنسازی در مقابل تنیدگی بر

تعامل مرحله زمانی و روشهای آموزشی ،اثر معناداری قابل

افزایش راهبردهای شناختی مثبت نظمجویی هیجان ،تأثیر

مشاهده است .در رابطه با عامل درونگروهی ،مقدار F

معناداری داشته است.

محاسبهشده برای اثر مرحله (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری)
در سطح  0/01معنادار است ()F=15/376, P<0/01, η2=0/235؛

بحث

هیجان در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تفاوت

پرخاشگری و آموزش ایمنسازی در مقابل تنیدگی بر راهبردهای

معنادار وجود دارد ،اما در مورد اثر اصلی گروه (روشهای آموزشی)

شناختی مثبت و منفی نظمجویی هیجان در نوجوانان بزهکار انجام

نتایج جدول نشان داد که آماره  Fدر سطح  0/05معنادار است

شد .نتایج بهدست آمده نشان داد که برنامه آموزش جایگزین

( .)F=2/510, P<0/05, η2=0/091به عبارت دیگر ،روشهای

پرخاشگری در مقایسه با روش ایمنسازی در مقابل تنیدگی و گروه

آموزشی اثر متفاوتی بر نمرات راهبردهای شناختی منفی

گواه بر نمرات راهبردهای شناختی مثبت نظمجویی هیجان اثر

نظمجویی هیجان آزمودنیها ندارند.

معناداری داشته ،اما این روش در ارتباط با راهبردهای شناختی
منفی نظمجویی هیجان اثرگذار نبوده است .در تأیید نتایج بهدست

جدول 5

آمده مبنی بر اثربخشی برنامه جایگزین پرخاشگری میتوان به

نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه مراحل مورد بررسی بهمنظور مقایسه

پژوهشهای اریکسون ( ،)2013آلداو و دیگران ( ،)2010برنستورم

گروهها برای راهبردهای شناختی مثبت نظمجویی هیجان

و دیگران ( ،)2016بروگمن و بینک ( ،)2011رایان ( ،)2009کایا و

گروهها

MD

S.E

P

راهبردهای

-ARTگواه

7/1042

2/6506

0/030

شناختی مثبت

-SITگواه

0/2190

2/7526

1/000

در تبیین این یافته میتوان گفت که نظمجویی هیجان

SIT-ART

1/8852

2/6069

0/033

بخشی از خشم نیز به شمار میرود ،بهطوریکه در افراد

مقیاس

نظمجویی هیجان

بوزلو ( ،)2016کوری و دیگران ( ،)2012ناجنت و الی ( )2010و
هارنسولد و دیگران ( )2015اشاره کرد.

روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی ـ سال شانزدهم /شمارة  /63بهار 1399

درنتیجه بین میانگین نمرات راهبردهای شناختی منفی نظمجویی

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش جایگزین
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خشمگین ،اغلب افزایش شدیدی در حس فعالشدگی( 1تعداد

یافتههای پژوهشهای صالحی و دیگران ( )1390و محمودی و

نبض ،تنش جسمانی) بههمراه گستره کاملی از ارزیابیهای

دیگران ( )1395همسو و با پژوهشهای اسزاسز و دیگران

سازشنایافته ،تکنیکهای برقراری ارتباط و اقدامات فیزیکی

( ،)2011اسماعیلی و دیگران ( ،)1393جعفری و دیگران (،)1396

دیده میشود (مارا)1395/2006 ،؛ بنابراین برنامه جایگزین

حسنزاده ( ،)1390زابو و ماریان ( ،)2012سدرپوشان و دیگران

پرخاشگری با آموزش مهار خشم به نوجوانان ،نظمجویی شناختی

( ،)1389سیمی ( ،)1390شکوهییکتا و کاکابرایی (،)1396

هیجانها را در آنها ارتقاء میدهد .پژوهشها نشان میدهد،

مایکنبام ( )2017و ملکیمجد ( )1395ناهمسو است.

یکی از روشهای مؤثر در نظمجویی هیجانها و افزایش مهارت

در تبیین این یافته میتوان بیان کرد که راهبردهای شناختی

اجتماعی کودکان ،ارتقاء شایستگی اجتماعی و هیجانی کودکان

نظمجویی هیجان ،از سازههای شناختی است که از ابتدای

و نوجوانان یا یادگیری مهارت اجتماعیـهیجانی است (بهراد،

کودکی در انسان شکل میگیرد و عوامل زیادی ازجمله خانواده

 .)1394درواقع نوجوانان بزهکار به دلیل بهرهگیری از

و فرهنگ ،در رشد آن اثرگذار است؛ به همین دلیل ،تغییر دادن

هیجانهای نابجا که منجر به شناخت و دانش نادرست میشود،

آن نیازمند رواندرمانیهای طوالنیمدت و حتی انفرادی است.

زندگی اجتماعی ،تحصیلی و خانوادگی خود را در معرض خطر

همچنین مشخص شدن نتایج حاصل از درمان نیز نیازمند گذر

قرار میدهند (آیورباچ و دیگران .)2008 ،بُعد آموزش مهارت

زمان و پیگیری بلندمدت است .به اعتقاد گارنفسکی و دیگران

اجتماعی در برنامه جایگزین پرخاشگری باعث میشود تا افراد

(2002ب) ،بین تنیدگیها ،راهبردهای شناختی نظمجویی

با آگاهی از هیجانها و ابراز آنها بهویژه هیجانهای مثبت در

هیجان و مشکالت هیجانی ،رابطه وجود دارد؛ یعنی زمانی که

موقعیتهای مختلف زندگی ،احساسهای منفی خود را کاهش

فرد با تنیدگیهای زندگی روبهرو میشود ،با توجه به نوع

دهند که بهدنبال آن ،میزان سازشیافتگی آنها در ابعاد

راهبردی که بیشتر به کار میبرد ،عملکرد سازشی 3یا غیر

سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی بهبود پیدا میکند .با

سازشی 4دارد .از اینرو ممکن است یکی از دالیل عدم اثرگذاری

توجه به نظریه فرایند دوگانه( 2گرین و دیگران،)2004 ،2001 ،

برنامه آموزش ایمنسازی در مقابل تنیدگی ،تنیدگیهای موجود

در بعضی از قضاوتهای اخالقی ،هیجان و در بعضی از آنها

در زندگی نوجوانان کانون اصالح و تربیت باشد که میزان

استدالل درگیر میشود؛ بنابراین ،هیجان و شناخت هر دو نقش

استفاده از راهبردهای شناختی مثبت و منفی نظمجویی هیجان

ضروری در قضاوت اخالقی بر عهده دارند .شواهد پژوهشی

را تحت تأثیر قرار میدهد.

نشان میدهد که موقعیتهای اخالقی معموالً بار هیجانی دارند

نتایج این پژوهش در راستای تأکید بر پیشگیری ،درمان و

و هیجانها نیز ارزیابی اخالقی را هدایت میکنند ،اما در

خدمات مشاورهای به نوجوانان پرخاشگر و دارای رفتار مجرمانه،

موقعیتهای خاص ،هیجانهایی که با موقعیتهای اخالقی

توصیه میکند که برای ارتقاء توانمندی نوجوانان در میزان

مرتبط هستند ممکن است نیازمند ارزیابی مجدد شناختی برای

بهکارگیری راهبردهای سازشیافته نظمجویی هیجان ،از

کاهش پاسخ هیجانی ناخواسته شوند .درواقع نظمجویی هیجان

درمانهای مبتنی بر رویآوردهای جامع و چندبعدی مانند آموزش

مهاری است که موجب بهبود قضاوتهای اخالقی میشود

جایگزین پرخاشگری استفاده شود .نکته مهم در این درمانها،

(هرنسکی و هامن.)2005 ،

کاربرد تکنیکهای درمانی و برگزاری جلسههای آموزشی

همچنین نتایج این پژوهش حاکی از عدم اثربخشی برنامه

بهصورت پیوسته و مستمر برای مددجویان و در صورت امکان

آموزش ایمنسازی در مقابل تنیدگی بر نمرات راهبردهای

خانوادههای آنهاست .برنامه آموزش جایگزین پرخاشگری،

شناختی مثبت و منفی نظمجویی هیجان بود .این نتیجه با

متضمن یک رویآورد چندسطحی و چندبعدی به درمان است

4. non1.adaptive
activation
2. dual process theory

3. adaptive
performance
3. adaptive
performance
4. non adaptive

1. activation
2. dual process theory
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(گلیک و گیبس )2011 ،که آن را از سایر روشهای موجود متمایز

هوش هیجانی با سالمت روانی در نوجوانان بزهکار و عادی .فصلنامه

میکند .همچنین با توجه به نیاز مبرم نهادهای دخیل در قلمرو

جامعهشناسی مطالعات جوانان.9- 22 ،)13(4 ،

آموزش ،اصالح و تربیت به برنامههای آموزشی و رواندرمانی در
خصوص پیشگیری و کاهش رفتارهای آسیبزای نوجوانان،
پیشنهاد میشود سازمانها و نهادهایی که نقش اصلی را در این
بین دارند (ازجمله نیروی انتظامی ،سازمان زندانها بهویژه کانون
اصالح و تربیت ،بهزیستی ،آموزش و پروش) از طریق تعامل با
یکدیگر ،در اجرای آموزش پروتکل مذکور در میان جمعیت
نوجوانان بکوشند.

دالور ،ع .)1395( .روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی .تهران :نشر
ویرایش.
سدرپوشان ،ن ،.نوابینژاد ،ش ،.شفیعآبادی ،ع .و نفیسی ،غ .)1389( .بررسی
و مقایسه دو رویکرد هیجانمدار ( )EFtو آموزش ایمنسازی در

مقابل تنیدگی ( )SITبر کاهش خشم نوجوانان بزهکار .فصلنامه
پژوهشهای مشاوره.7- 25 ،)41(11 ،

سیمی ،ز .)1390( .تأثیر آموزش رویکرد ایمنسازی در برابر تنیدگی بر
مهارتهای مقابلهای نوجوانان .پایاننامه کارشناسی ارشد
روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.

منابع
اسحقیمقدم کتهشمشیر ،ف ،.عبداللهی ،م .ح .و شاهقلیان ،م.)1394( .
مقایسه طرحوارههای ناکارآمد اولیه ،اضطراب پنهان و تنظیم شناختی

هیجان در نوجوانان بهنجار و بزهکار .مجله علوم اعصاب شفای
خاتم.31- 40 ،)4(3 ،
اسماعیلی ،م ،.سبزیان ،س ،.توکلی ،م ،.مهدوی ،س .و یعقوبیان ،ف.
( .)1393اثربخشی آموزش ایمنسازی در برابر تنیدگی بر توانایی و
مشکالت نوجوانان پسر (13-16سال) جانبازان شهر اصفهان.
فصلنامه روانشناسی نظامی.69- 81 ،)17(5 ،
برنا ،م ،.حمید ،ن .و حیاتی ،د .)1395( .نقش پیشبینیکنندگی ویژگیهای

شکوهییکتا ،م .و کاکابرایی ،ک .)1396( .تأثیر آموزش مدیریت خشم
مبتنی بر رویآورد شناختیـرفتاری در مشکالت رفتاری دختران
نوجوان .مجله علوم روانشناختی.198- 219 ،)62(16 ،
صالحی ،ا ،.باغبان ،ا ،.بهرامی ،ف .و احمدی ،ا .)1390( .تأثیر دو روش
آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرآیند گراس و رفتاردرمانی

دیالکتیک بر عالئم مشکالت هیجانی .مجله تحقیقات علوم پزشکی
زاهدان.49- 52 ،)2(4 ،
کریمی ،ی ،.خباز ،م ،.حبیبی ،ی .و کریمیان ،ن .)1395( .مقایسه تابآوری
و حمایت اجتماعی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی شهر تهران.
فصلنامه روانشناسی تربیتی.1- 15 ،)40(12 ،

و سیستمهای مغزیـرفتاری در آمادگی فعال و غیرفعال به اعتیاد و

ترجمه ش .ایزدی و م .غیاثی .تهران :انتشارات ارجمند (تاریخ انتشار

تکانشگری .مجله اعتیاد پژوهی.151- 174 ،)24(7 ،

اثر اصلی.)2006 ،

بهراد ،ب .)1394( .مدارس کانونهای اصلی ارتقا سالمت و پیشگیری از
رفتارهای پرخطر .رشد آموزش ابتدایی.1- 5 ،)2(19 ،
جعفری ،ع ،.غضنفریان ،ف ،.علیاکبری ،م .و کمرزرین ،ح.)1396( .
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