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چکیده
جرمشناسان اعتقاد دارند بزهکاری نوجوانان را باید جنبه مهمی از آنچه به رفتارهای بزهکارانه در بزرگسالی منجر میشود دانست و
بنابراین اقدامات ضروری را جهت پیشگیری و کنترل این رفتارها به عمل آورد .پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش
جایگزین پرخاشگری بر کنترل عواطف و خرده مقیاسهای آن در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران انجام شد .در
یک طرح پژوهشی نیمه آزمایشی دو گروهی با پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری دو ماهه از بین نوجوانان ساکن در کانون اصلاح و
تربیت شهر تهران با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس 04 ،نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه  24نفری (آزمایش و
کنترل) جایگزین شدند .شرکتکنندگان ،قبل از شروع مداخله پرسشنامه کنترل عواطف را تکمیل نمودند .سپس گروه آزمایشی
تحت  ۱4جلسه  34الی  ۱24دقیق های آموزش جایگزین پرخاشگری قرار گرفت و گروه کنترل ،آموزشی را دریافت نکرد .بعد از
اتمام جلسات آموزشی و همچنین دو ماه بعد ،مجدداً هر دو گروه پرسشنامه کنترل عواطف را تکمیل نمودند .بررسی تحلیل واریانس
مختلط نشان داد که در خصوص نمرههای کنترل عواطف و خرده مقیاسهای آن (خشم ،خلق افسرده ،اضطراب و عاطفه مثبت) در
نوجوانان بزهکار ،با توجه به اثر اصلی مراحل زمانی و روشهای آموزشی و همچنین اثر تعاملی مراحل زمانی با روشهای آموزشی،
تفاوت معناداری قابل مشاهده است .مطابق نتایج بدست آمده نمرات کنترل عواطف و خرده مقیاسهای آن در شرکت کنندگان گروه
آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل و در طول مراحل مطالعه کاهش معناداری را نشان میدهد .با توجه به یافتههای مطالعه میتوان
از روش آموزشی مورد استفاده در این مطالعه برای افزایش کنترل عواطف در نوجوانان بزهکار و پیشگیری از وقوع رفتارهای
پرخاشگرانه در آنها استفاده نمود.
کلیدواژه :آموزش جایگزین پرخاشگری ،کنترل عواطف ،نوجوانان بزهکار ،کانون اصلاح و تربیت
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مقدمه

نوجوانی دوره ای است بسیار حساس در روند تحول و رشد انسان ،که با تغییرات متعدد اجتماعی ،روانشناختی ،رفتاری و
فیزیکی همراه میباشد (اسحقی مقدم ،عبداللهی و شاهقلیان .)۱930 ،میلر )24۱2( ۱معتقد است مشکلات رفتاری در
پیوستار سن تقویمی نوجوانی به نقطه اوج خود میرسد .در این دوره ،نوجوانان دارای وضعیت روانی با ثباتی نیستند و
اغلب با شور و هیجان ،احساسهای متناقض ،تحریکات فیزیولوژیکی و عواطف پر تنش دست و پنجه نرم میکنند و
بنابراین چنین شرایطی بروز بالاترین سطح مشکلات رفتاری را برای آنها به همراه خواهد داشت کیل و پریس،2
 )2006).ویژگیها و تغییرات عواطف ،چگونگی ارتباطگیری عاطفی ،درک و تفسیر عواطف دیگران نقشی مهم در رشد و
سازمان شخصیت ،تحول اخلاقی ،روابط اجتماعی ،شکلگیری هویت و مفهوم خود دارد (لطفآبادی .)۱911 ،پژوهشها
نشان داده است که افراط و تفریط در عواطف ،افراد و بویژه نوجوانان را به سمت ناسازگاری ،پرخاشگری ،خشم ،نفرت و
اضطراب سوق میدهد که به صورت کنترل نشده ،بهداشت روانی و عاطفی آنها را به گونهای جدی تهدید میکند (لاین
لی و جوزف2442 ،9؛ سیه و چن24۱2 ،0؛ هامل .)24۱3 ،1در این میان مشکلات مربوط به خشم مانند پرخاشگری و
خصومت از دلایل مهم ارجاع نوجوانان به مراکز روانشناسی و مشاوره است (رینولدز ،ویلسون ،آستین و هوپر .)24۱2 ،2در
اغلب موارد وج ود خشم در نوجوان ،نه تنها از میزان سازگاری فردی و اجتماعی وی میکاهد ،بلکه امنیت و بهداشت روانی
خانواده و سایر گروههای اجتماعی را نیز دچار مشکل میکند و در برخی موارد نیز ،نوع و شدت مشکل به حدی میرسد
که موجبات آزار و تهدید حقوقی اعضای دیگر اجتماع را فراهم می آورد و نتیجه آن درگیری فرد بیمار با قانون و مراجع
کیفری را موجب میشود (رودریگز ،مارلو-لورنته ،بایون پرز ،سبولا ،ماریا ،والورد و فرناندز-لیریا .)24۱0 ،2بنابراین کنترل
عواطف مسأله مهمی است و میتوان گفت یکی از مهمترین و اساسیترین مهارتهایی که هر فرد باید داشته باشد مهارت
کنترل عواطف است سیلوسترینی و جندولا .)24۱3( ،1در زمینهی کنترل عواطف و بزهکاری ،بائو ،هس و پی )2440( 3در
پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که کنترل عواطفی مانند خشم ،کینهتوزی ،اضطراب و افسردگی به عنوان
متغیرهای واسطی میان تعارضات بین فردی و بزهکاری عمل میکنند .براندام و مایر )24۱2( ۱4نیز نشان دادند که میان
اختلالات خلقی و عاطفه منفی با میزان بزهکاری و مشکلات مجرمان جوان ارتباط وجود دارد (بهادری خسروشاهی و
خانجانی .) ۱932 ،در انسان ،کنترل عواطف از طریق چهار بعد عاطفه منفی ،اضطراب ،خشم و خلق افسرده شناخته
1. Miller
2. Kiel & Price
3. Linley, & Joseph
4. Hsieh & Chen
5. Hommle
6. Reynolds, Wilson, Austin & Hooper
7. Rodriguez, Melero-Llorente, Bayon Perez, Cebolla, Mira, Valverde, & Fernandez-Liria
8. Sivestrini & Gendolla
9. Bao, Haas & Pi
10. Brandam & Mayer
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میشود و افراد از این طریق تعیین میکنند چه هیجانی تجربه شود و چه زمانی و چگونه آن را ابراز کنند (رابرتون ،دافرن
و بوکز .) 24۱2 ،۱به عبارتی دیگر توانایی فرد در کنترل عواطف برای سازگاری با تجربیات استرسزای زندگی ضروری
است که همین امر را به عنوان تلاش فرد برای مهار ،افزایش تجربه و ابراز هیجانات تعریف کردهاند (سزیگل ،بوسنی و
بازینسکا.)24۱2 ،2
مشکلات رفتاری نوجوانان هزینههای زیادی را برای افراد و جوامع در پی دارد و ارتقاء کارکردهای خودتنظیمی برای
پیشگیری از چنین رفتارهایی برای نوجوانان کمک کننده میباشد (ماسون 9و همکاران .)24۱2 ،جرمشناسان اعتقاد دارند
بزهکاری نوجوانان را باید جنبه مهمی از آنچه به رفتارهای بزهکارانه در بزرگسالی منجر میشود دانست و بنابراین
اقدامات ضروری را جهت پیشگیری و کنترل این رفتارها به عمل آورد (ویتلی ،موریهی ،ووتریچ و همکاران.)2443 ،0
هالینگ ،ارهارت و ریونس-سیبرر و اشلاک )2442( 1در مطالعهای بر روی نوجوانان آلمانی گزارش نمودند که ۱۱/3
درصد از نوجوانان به علت مشکلات رفتاری نیازمند آموزش در زمینه خدمات بهداشت روانی هستند .لذا مدیریت رفتار
نوجوانانی که در معرض مشکلات رفتاری هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است (شکوهی یکتا و کاکابرایی .)۱932 ،سن
شروع آموزش یا درمان نیز مهم است ،زیرا هرچه رفتار غیرانطباقی بیشتر ادامه یابد ،به همان میزان مقاومتر میگردد
(کاپلان ،سادوک و روئیز.)24۱2 ،2
همچنین ،تجارب کشورهای مختلف نشان میدهد که بهترین سن برای انجام مداخلات و آموزش ،بین  2تا ۱2
سالگی است .به طوری که آموزش جهانی مهارتهای اجتماعی ،قبل از دوران دبستان شروع میشود و به تدریج کاملتر
میشود (حاتمی ،صادقی راد و حسنی .)۱930 ،از جمله برنامههایی که در این خصوص برای نوجوانان مورد استفاده قرار
می گیرد برنامههای مدیریت خشم میباشد .یکی از برنامههای جامع در زمینه مدیریت و کنترل خشم نوجوانان ،برنامه
آموزش جایگزین پرخاشگری 2است .پیشفرض اصلی این برنامه این است که رفتار پرخاشگرانه در نوجوانان مسألهای
است چند بُعدی که توسط عوامل بیرونی (مثل والدین ،همسالان و رسانهها) و عوامل درونی (مثل ضعف در مهارتهای
اجتماعی و حل مسأله ،استدلال اخلاقی ابتدایی و تکانشگری) تحت تاثیر قرار میگیرد ،پس این مشکل پیچیده متضمن
یک رویکرد چند سطحی و چند بُعدی به درمان است (کایا و بوزلو .)24۱2 ،1آموزش مهارتهای اجتماعی بخشی از
برنامه مذکور است که هدف آن ارتقای مهارتهای اجتماعی نوجوانان از طریق الگودهی ،3نقش بازی کردن ،۱تشویق،
1. Roberton, Daffern, & Bucks
2. Szczygieł, Buczny, & Bazińska
3. Mason
4. Wheatley, Murrihy, Kessel, Wuthrich et al
5. Holling, Erhart, Ravens-Sieberer & Schlack
6. Kaplan, Sadock & Ruiz
7. Aggression Replacement Training
8. Kaya & Buzlu
9. modeling
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بازخوردهی از عملکرد ،2تمرین فعالیتهای دنیای واقعی در خانه ،مدرسه و جامعه میباشد (هارنسولد ،کرایمات ،موریس،
زوئتز و کانتر .)24۱1 ،9کنترل خشم ،بُعد هیجانی این برنامه میباشد که هدف آن ارائه راههایی به نوجوانان است که از
طریق آنها بتوانند هنگام مواجهه با محرکهای خشم ،خودکنترلی بیشتری داشته و از پاسخدهی پرخاشگرانه پیشگیری
نمایند (کوپوسو ،گاندرسن و سوارتدال .)24۱0 ،0آموزش استدلال اخلاقی نیز ،بُعد شناختی این برنامه میباشد که بر
افزایش توانایی نوجوانان در پاسخدهی مناسب هنگامی که رویدادهای اجتماعی کنترل آنان را بر تکانه خشم و
پرخاشگری کنترل میکند ،متمرکز مینماید برنستورم ،کانیتز ،اندرشد ،ساوت و اسمدسلاند) 2016). ،1این برنامه تاکنون
در افراد پرخاشگر ،سوء استفاده کنندگان مواد مخدر و الکل ،نوجوانان ضد اجتماع و بیماران مبتلا به اوتیسم به کار برده
شده است و اثرات آن به صورت کاهش معنادار رفتارهای پرخاشگرانه بوده است (هارنسولد و همکاران24۱1 ،؛ کایا و
بوزلو24۱2 ،؛ برنستورم و همکاران 24۱2 ،و محمودینیا ،سپاه منصور ،امامیپور و حسنی.)۱932 ،
با عنایت به مطالب ذکر شده مطالعه و بررسی کنترل عواطف از دو جنبه حائز اهمیت است .اولاً تعداد زیادی از
نوجوانان از عدم کنترل هیجانات خود رنج میبرند چرا که مهارت کنترل عواطف را نیاموختهاند .دوماً ناتوانی آنها در
کنترل هیجاناتشان بر بسیاری از جنبه های زندگی اعم از شخصی ،خانوادگی و همچنین کاری و سلامت جسمانی و
روانی؛ ارتباطات و کیفیت زندگی در جوامع مختلف تاثیر میگذارد (مارتین و داهلن2441 ،2؛ به نقل از طهماسبیان و
همکاران .) ۱939 ،همچنین با توجه به هزینههای اجتماعی ،اقتصادی و انسانی پدیده بزهکاری نوجوانان و نیز از آنجاییکه
اصلاح و بازپروری ساختار شخصیتی و رفتارهای فردی و اجتماعی نوجوانان بزهکار و دستیابی به راهکارهای علمی و
تخصصی در جهت بررسی معضلات آنان همواره اولین و اصلیترین اولویت در برنامههای آموزشی و درمانی میباشد و نیز
نظر به آنکه تا کنون در ایران کمتر مطالعهای اثربخشی پروتکلهای جامع و چندجانبه مثل آموزش جایگزین پرخاشگری
را برای نوجوانان بزهکار مورد بررسی قرار داده است ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال بود که آیا برنامه آموزش
جایگزین پرخاشگری بر تکانشگری و راهبردهای شناختی مثبت و منفی تنظیم هیجان در نوجوانان پسر بزهکار تاثیر
معناداری دارد؟
روش

روش تحقیق حاضر از نوع نیمه آزمایشی دو گروهی با پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری دو ماهه میباشد .جامعه
آماری مطالعه را کلیه نوجوانان بزهکار پسر کانون اصلاح و تربیت شهر تهران در سال  32تشکیل میدادند .در پژوهشهای
از نوع آزمایشی حجم نمونه حداقل  94نفر در هر گروه توصیه میشود .اگرچه برخی اوقات تحقیق آزمایشی با تعداد ۱1
1. role playing
2. performance feedback
3. Hornsveld, Kraaimaat, Muris, Zwets, & Kanters
4. Koposov, Gundersen, & Svartdal
5. Brannstrom, Kaunitz, Andershed, South, & Smedslund
6. Martin & Dahlen
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نفر در هر گروه در شرایط کنترل شده صورت میگیرد (دلاور .)۱931 ،بر همین اساس و با در نظر گرفتن احتمال افت
آزمودنیها و نیز اعتبار بیرونی بالا ،در مطالعه حاضر از بین جامعه آماری مورد نظر به صورت روش نمونهگیری در دسترس،
 04نفر انتخاب و این افراد نیز به صورت تصادفی در دو گروه  24نفری (گروه آزمایش و گروه کنترل) جایگزین شدند که
این تعداد با در نظر گرفتن ریزش در مراحل پژوهش ،در گروه کنترل به  ۱2نفر تقلیل یافت .پس از اخذ مجوزهای لازم و
هماهنگی با مسئولین کانون اصلاح و تربیت شهر تهران و نیز رعایت مسائل اخلاقی پژوهش ،با توجه به طرح تحقیق،
شرکت کنندگان در گروههای آزمایش و گروه کنترل گمارده شده و قبل از شروع مداخله ،پرسشنامه کنترل عواطف را
تکمیل نمودند .برای گروه آزمایشی ،تعداد  ۱4جلسه آموزش به شیوه برنامه آموزش جایگزین پرخاشگری ،به مدت 34
الی  ۱24دقیقه و به صورت هفتهای  2بار برگزار گردید؛ در حالیکه گروه کنترل آموزشی را دریافت نکرد .بعد از اتمام
جلسات آموزشی و همچنین دو ماه بعد ،مجدداً هر دو گروه پرسشنامه مزبور را تکمیل نمودند.
ابزار پژوهش
مقیاس کنترل عواطف

0

))ACS
2

مقیاس کنترل عواطف ،ابزاری برای سنجش میزان کنترل افراد بر عواطف خود است که بوسیله ویلیامز ،چامبلز و آهرنز
در سال  ۱332ساخته و در سال  ۱912نیز توسط جعفر انیسی به فارسی ترجمه شده است (نامنی و شیرآشیانی.)۱931 ،
این مقیاس شامل  02سؤال با چهار زیر مقیاس فرعی با عناوین خشم ،خلق افسرده ،اضطراب و عاطفه مثبت است
(اعیادی و همکاران .)۱931 ،پاسخهای عبارتها در مقیاس هفت درجهای از «به شدت مخالف = نمره  »۱تا «به شدت
موافق = نمره  »2تنظیم شده است و شاخص کلی مقیاس از جمع کل نمرات بدست میآید (ویلیامز ،چامبلز و آهرنز،
 .)۱332در مجموع این مقیاس از همسانی درونی معتبری برخوردار است و روایی آن مورد تایید میباشد (طهماسبیان و
همکاران۱939 ،؛ بهادری خسروشاهی و خانجانی .)۱932 ،در پژوهش حاضر ،پایایی کل پرسشنامه با استفاده از آلفای
کرونباخ 4812 ،به دست آمد.
جدول  .0ساختار جلسات برنامه آموزش جايگزين پرخاشگري ()ART
موضوع

جلسه

آشنايي با اعضاء و بیان قوانین گروه /معرفي برنامه  ARTو توضیح درباره اهداف /آموزش
اول

شناسايي محرکهاي برانگزاننده خشم /آموزش شناسايي نشانههاي برانگزاننده خشم /ارائه
تکلیف

دوم
سوم

مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف /آموزش استفاده از يادآورها /آموزش استفاده از کاهش دهندهها/
آموزش استفاده از خود ارزيابي /ارائه تکلیف
مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف /آموزش مهارت شناخت احساسات خود و احساسات ديگران:
آموزش ابراز انتقاد و شکايت /ارائه تکلیف

)1. Affective Control Scale (ACS
2. Williams, Chambless & Ahrens
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پنجم
ششم
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مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف /آموزش مهارت پاسخدهي به احساسات ديگران /ارائه تکلیف
مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف /آموزش مهارت چگونگي برخورد با يک فرد عصباني و
خشمگین :آموزش مديريت يک مکالمه پر تنش /ارائه تکلیف
مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف /آموزش مهارت پاسخگويي به خشم و خودداري از دعوا کردن/
ارائه تکلیف

هفتم

مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف /آموزش مهارت کمک به ديگران /ارائه تکلیف

هشتم

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

نهم
دهم

مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف /آموزش بُعد اخلاقي شامل تسهیل نمودن توانايیهاي اعضاء براي
در نظر گرفتن ديدگاه سايرين نسبت به معماهاي اخلاقي /ارائه تکلیف
مرور مطالب جلسه قبل و تکالیف /آموزش کار و بحث گروهي براي دستیابي به تصمیمگیري
مسئولانهتر /مروري بر کل جلسات و جمعبندي

تجزیه و تحلیل دادهها در سطح توصیفی با استفاده از شاخصهای آماری میانگین و انحراف استاندارد و همچنین در
سطح استنباطی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط و به کمک نرم افزار  21spssصورت گرفت.
يافتهها

توزیع فراوانی شرکتکنندگان در گروه آزمایش و کنترل به ترتیب  )%11/1( 24و  ۱2نفر ( )%00/1بود .میانگین سنی کل
 ۱2/32سال میباشد .بعلاوه بیشترین تعداد شرکتکنندگان دارای تحصیلات دورهی متوسطه اول ( )%14بودند .همچنین
میانگین مدت محکومیت برای کل افراد برابر با  ۱0/04ماه میباشد .بیشترین میزان جرم نیز مربوط به سرقت ()% 02/2
بود .شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه ،در جدول  2ارائه شده است .نتایج نشانگر آن است که میانگین نمرات
تمام متغیرها در گروه آزمایشی در مرحله پسآزمون و پیگیری نسبت به مرحله پیشآزمون تغییرات قابل توجهی داشته
است.
جدول  :2میانگین و انحراف استاندار د نمرات کنترل عواطف و خرده مقیاسهاي آن در دو گروه آزمايش و کنترل و در مراحل
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري
گروه

خشم

خلق افسرده
اضطراب

آزمايش
()N=21

کنترل ()N=03

مرحله

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون

99/24
22/11
94/11
92/11
۱3/14
23/94
12/14

0/22
2/40
0/11
2/02
1/3۱
1/42
2/02

90/9۱
9۱/1۱
99/22
9۱/42
99/12
9۱/1۱
19/44

9/32
1/22
9/۱1
9/19
9/12
0/34
2/01

6

تاثیر برنامهآموزش جايگزين پرخاشگريبر کنترل...

عاطفه مثبت

کنترل عواطف

پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

سعید محمودي نیا و ديگران
۱۱/1۱
2/21
2/22
2/22
2/22
۱3/32
23/92
۱3/۱1

92/21
03/44
14/31
93/01
01/01
۱23/34
۱22/۱1
۱10/94

2/20
2/21
1/44
2/02
1/12
۱9/21
۱1/19
۱0/02

19/۱2
12/۱1
10/۱2
1۱/۱1
1۱/۱1
۱22/14
۱23/21
۱21/1۱

در سطح اسنتباطی به منظور بررسی یافتهها ،از روش تحلیل واریانس مختلط (یک عامل درون آزمودنیها و یک عامل
بین آزمودنیها) استفاده شد .بدین صورت که مرحلههای پیش آزمون ،پسآزمون و پیگیری به عنوان عامل درون
آزمودنی و روش آموزش آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل به عنوان عامل بین آزمودنی در نظر گرفته شد .در این
راستا ابتدا مفروضههای یکسانی ماتریس واریانسها (بوسیله آزمون لون) ،یکسانی ماتریسهای کوواریانس (بوسیله آزمون
باکس) و مفروضه کرویت (بوسیله آزمون موخلی) بررسی شده و با در نظر گرفتن رعایت مفروضهها به ارائه نتایج
پرداخته شد .نتایج تحلیل واریانس مختلط برای عوامل درون گروهی و بین گروهی در جدول  9ارائه شده است.
جدول  : 6نتايج تحلیل واريانس مختلط با عوامل درون گروهي و بین گروهي براي کنترل عواطف و خرده مقیاسهاي آن
منابع تغییر

خشم

خلق
افسرده

اضطراب

عاطفه
مثبت
کنترل
عواطف

مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

F

معناداري

اندازه اثر

مرحله

0۱۱/229

2

241/212

94/10

4/44۱

4/200

تعامل مرحله×گروه

32/41

2

02/42

44/2

4/43

4/422

گروه

202/220

۱

202/220

358/3

4/4۱۱

4/۱22

مرحله

104/9۱۱

2

224/۱12

80/11

4/44۱

4/211

تعامل مرحله×گروه

۱۱13/۱22

2

123/129

328/25

4/44۱

4/022

گروه

220/022

۱

220/022

246/19

4/44۱

4/92۱

مرحله

۱۱29/493

2

112/102

906/10

4/44۱

4/209

تعامل مرحله×گروه

۱944/210

2

214/902

086/12

4/44۱

4/222

گروه

۱240/129

۱

۱240/129

993/13

4/44۱

4/232

مرحله

391/241

2

022/240

594/11

4/44۱

4/210

تعامل مرحله×گروه

909/912

2

۱2۱/221

257/4

4/4۱1

4/۱۱۱

گروه

۱229/202

۱

۱229/202

208/27

4/44۱

4/001

مرحله

۱۱121/042

2

1212/249

746/16

4/44۱

4/994

تعامل مرحله×گروه

3291/923

2

01۱2/211

939/13

4/44۱

4/23۱

گروه

۱2910/422

۱

۱2910/422

747/22

4/44۱

4/04۱

با توجه به نتایج جدول ،اثر اصلی گروه ،اثر اصلی مرحله و اثر تعاملی گروه با مرحله در خصوص کنترل عواطف و تمامی
خرده مقیاس های آن (به جز اثر تعاملی مربوط به خرده مقیاس خشم) معنادار میباشد .در ارتباط با نمره کلی متغیر کنترل
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عواطف ،اثر تعاملی مرحله و گروه معنادار است ( .)4823۱ =2F= 13.939, P< 0.05, Etaاین نشان میدهد در نمرههای
کنترل عواطف و خرده مقیاسهای آن در نوجوانان ،با توجه به تعامل مراحل زمانی و گروهها (گروه آزمایشی  ARTو
گروه کنترل) ،اثر معناداری قابل مشاهده است .در رابطه با عامل درون گروهی ،مقدار  Fمحاسبه شده برای اثر مرحله
(پیشآزمون ،پس آزمون و پیگیری) در مورد نمره کلی مقیاس کنترل عواطف ،معنادار است ( F= 16.746, P< 0.05,
 .)48994 =2Etaدر نتیجه بین میانگین نمرات کنترل عواطف و خرده مقیاسهای آن در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون
و پیگیری تفاوت معنادار وجود دارد .در ادامه به منظور بررسی تفاوت بین میانگینها در سه مرحله ،از آزمون تعقیبی
بونفرونی استفاده شد که نتایج آن در جدول  0به نمایش در آمده است .مقدار  Fمحاسبه شده برای اثرات اصلی گروه
(روشهای آموزشی) نیز در مورد مقیاس کنترل عواطف و خرده مقیاسهای آن حاکی از معناداری تفاوتها بود .نتایج
جدول  9نشان داد که آماره  Fبرای نمره کلی کنترل عواطف در سطح  4/41معنیدار میباشد است ( =, P< 228202F
 .)4804۱ =20.01, Etaبه عبارت دیگر روشهای آموزشی اثر متفاوتی بر نمرات کنترل عواطف آزمودنیها دارند .در ادامه
به منظور بررسی اینکه تفاوت بین کدام گروهها وجود دارد از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد که نتایج آن در جدول 0
نشان داده شده است.
جدول  :0نتايج آزمون تعقیبي بونفروني به منظور مقايسهي مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري براي متغیر کنترل عواطف
و خرده مقیاسهاي آن

خشم

خلق افسرده

اضطراب

عاطفه مثبت

کنترل عواطف

مرحله

تفاوت میانگینها

خطاي استاندارد

معناداري

پیشآزمون -پسآزمون

0/777

0/136

1/110

پیشآزمون -پیگیري

0/938

1/977

1/019

پسآزمون -پیگیري

-2/813

0/003

1/109

پیشآزمون -پسآزمون

7/277

0/100

1/110

پیشآزمون -پیگیري

0/271

0/268

1/830

پسآزمون -پیگیري

-0/127

0/068

1/110

پیشآزمون -پسآزمون

7/936

0/966

1/110

پیشآزمون -پیگیري

2/073

0/719

1/093

پسآزمون -پیگیري

-7/713

0/977

1/093

پیشآزمون -پسآزمون

219/7

0/730

1/110

پیشآزمون -پیگیري

219/4

0/080

1/126

پسآزمون -پیگیري

-6/111

0/036

1/000

پیشآزمون -پسآزمون

27/290

0/038

1/110

پیشآزمون -پیگیري

8/300

6/880

1/130

پسآزمون -پیگیري

-07/369

0/773

1/117
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طبق نتایج حاصل از آزمون تعقیبی بونفرونی ،مقایسه میانگین نمرات کنترل عواطف در مرحله پیشآزمون با مراحل پس
آزمون و پیگیری ،تفاوت معنادار را نشان میدهد .مطابق نتایج ،نمرات مقیاس کلی کنترل عواطف در مرحله پسآزمون
( ) =M۱01/3۱3و مرحله پیگیری ( ) =M۱2۱/112نسبت به مرحله پیش آزمون ( ) =M۱2۱/244کاهش یافته است.
بحث و نتیجهگیري

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش جایگزین پرخاشگری بر کنترل عواطف و خرده مقیاسهای آن در نوجوانان
بزهکار انجام شد .مطابق نتایج بدست آمده ،نمرات کنترل عواطف و خرده مقیاسهای آن در شرکتکنندگان گروه
آ زمایش در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری را نشان میدهد که حاکی از اثربخشی برنامه مذکور میباشد .به علاوه
مقایسه زوجی مراحل مطالعه نشان داد که نمرات کنترل عواطف و خرده مقیاسهای آن در مراحل سهگانه پژوهش
تفاوت معناداری وجود دارد که حاکی از ثبات اثرات آموزش در طول زمان میباشد .در تأیید نتایج فوق ،اگرچه
پژوهشهای مشابه زیادی وجود ندارد اما میتوان به مطالعه گلدشتاین ،گلیک و رینر )۱312( ۱که بر روی  22مرد جوان
در مرکز اصلاح رفتار در نیویورک انجام گردید اشاره نمود .نتایج بدست آمده نشان داد که برنامه آموزش جایگزین
پرخاشگری باعث افزایش کنترل عواطفی مثل خشم در نمونه مورد مطالعه شده است.
در تبیین یافتههای پژوهش حاضر میتوان اینگونه توضیح داد که یکی از ابعاد برنامه آموزش جایگزین پرخاشگری ،بُعد
هیجانی آن میباشد و در واقع با آموزش کنترل خشم سعی در ارائه راههایی به نوجوانان دارد که از طریق آنها بتوانند
هنگام مواجهه با محرکهای خشم ،کنترل بیشتری بر هیجانات خود داشته و از پاسخدهی پرخاشگرانه پیشگیری نمایند
(کوپوسو 2و همکاران .)24۱0 ،بنابراین به نظر میرسد نوجوانان در این مطالعه از طریق شناخت محرکهای ایجاد کننده
خشم ،آشنایی با نشانههای ایجاد خشم در انسان و نیز آشنایی با یادآورها و کاهندههای خشم ،یاد گرفتند که میزان کنترل
خود را بر روی عواطف خویش افزایش دهند .افرادی که استعداد بالایی برای بروز رفتارهایی چون پرخاشگری ،عصبانیت،
خشونت و عصبی بودن دارند به نظر میرسد که در واکنش به موقعیتهای اجتماعی تمایل دارند از خود رفتارهای
خشونتآمیز نشان دهند و آمادگی بالایی برای مبتلا شدن به بیماریهای قلبی را دارند (جوکار و سپهری.)۱911 ،
یکی از نتایج جالب پژوهشهایی که در این زمینه انجام شده ،این است که نه تنها یک نوع خاص از خشونت و
پرخاشگری سبب تهدید سلامتی و از بین رفتن آن در این افراد نمی گردد بلکه نوع دیگری از خشونت هم وجود دارد که
به آن "خشونت بدبینانه یا عیب جویانه "9گفته میشود .این نوع خشونت حالت نقص ویژه در مدیریت عواطف خود است.
مشخصههای عمده این نوع خشونت عبارتند از :بدگمانی ،تنفر و انزجار ،ابراز خشم شدید به صورت برافروختگی حاد،
خجالت کشیدن و عدم اعتماد به دیگران (سیاروچی 0و جوزف2444 ،؛ به نقل از ملکی مجد .)۱931 ،به نظر میرسد
1. Goldstein, Glick, & Reiner
2. Koposov
3. cynical hostility
4. Ciarrochi
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محتوای جلسات آموزشی برنامه جایگزین پرخاشگری با آموزش مهارتهای کنترل خشم ،مهارتهای اجتماعی و استدلال
شناختی ،کاستیهای نوجوانان را در زمینه کنترل عواطف رفع نموده و آنها را در این خصوص توانمندتر میسازد.
مطالعات نشان داده است که کنترل خشم و تمرینهای درازمدت در این زمینه اثرات مثبتی بر بهزیستی روانشناختی
میگذارد به طوری که این امر باعث افزایش حل مسأله ،کاهش پرخاشگری ،افسردگی ،اضطراب و استرس و سلامت
روانی میگردد و بهزیستی روانشناختی را نیز بهبود میبخشد (اکبری زردخانه و شاه محمدی .)۱932 ،شواهد پژوهشی
حاکی از ارتباط بین عاطفه مثبت با برقراری روابط اجتماعی گسترده ،رفتار یاریرسانی ،دقت ،تمرکز و توانایی
تصمیمگیری بالا است و در مقابل عاطفه منفی با شکایت ذهنی ،تواناییهای مقابله پایین و استرس و اضطراب ارتباط
دارد (اسپیندلر ،دنولت ،کروز و پترسون .)2443 ،۱عاطفه منفی ،2یک بُعد عمومی از یأس درونی و عدم اشتغال به کار
لذتبخش است که به دنبال آن حالتهای خلقی اجتنابی از قبیل خشم ،حقارت ،احساس گناه ،ترس و عصبانیت پدید
میآید ،و کاهش عاطفه منفی منجر به یک حالت آرامش میگردد .افراد دارای عاطفه منفی بالا به سمت ناراحتی و
ناخرسندی گرایش داشته و دید منفی نسبت به خود دارند اما افرادی که در این بُعد نمره پایین میگیرند نسبتاً آرام ،ایمن
و دارای رضایت خاطر از خویشتن هستند (بخشیپور و دژکام .)۱910 ،پلیتری )2442( 9معتقد است که فرد در تنظیم
عواطف ،با به دست آوردن توانایی بازنگری و بازسازی شدت و جهت یک عاطفه در خود و دیگران به تعدیل و مهار
عواطف منفی به صورت درونی و تغییر جهت آنها به سمت سازشسافتگی میپردازد و بدین گونه موجب حفظ عواطف
لذت بخش میشود.
در واقع شناخت هیجانها به نوجوان قدرت تحلیل و کنترل میدهد و هر قدر این شناخت بیشتر باشد به همان میزان
نوجوان نیز بیشتر به سوی مدیریت و کنترل عواطف و بهبود روابط بین فردی حرکت میکند .در مجموع به دنبال
آموزش در این مطالعه ،آگاهی نوجوانان نسبت به هیجانها ،چگونگی تأثیرگذاری هیجانها بر شناخت و رفتار و تأثیر
آنها در تصمیمگیری باعث شد تا اعضاء متوجه تأثیرات ویرانگر هیجانها بر رفتار شوند و با جا بهجا کردن احساسات
متعادلتر بهجای احساسات نابهنجار ،موفق به کنترل عاطفهی خود شوند؛ لذا طبق یافتههای این مطالعه ،برنامه آموزش
جایگزین پرخاشگری با آموزش مهارتهای اجتماعی و یاریرسانی ،عاطفه مثبت را در بین نوجوانان افزایش داد و کنترل
عواطف را بهبود بخشید.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به نمونه گیری در دسترس ،حجم نمونه و تک جنسیتی بودن آن اشاره کرد که
تعمیمپذیری نتایج را با محدودیت مواجه میکند .همچنین جو حاکم بر کانون اصلاح و تربیت منجر به تاثیرگذاری
متغیرهای مزاحم فراونی بر آزمودنیها میگردد؛ لذا ،عدم امکان کنترل و حذف تمامی متغیرهای مزاحم از دیگر
1. Spindler, Denollet, Kruse & Pedersen
2. negative affect
3. Pellitteri
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محدودیتهای این مطالعه میباشد .پیشنهاد میشود با هدف افزایش اعتبار بیرونی پژوهش و توان تعمیمپذیری یافتهها،
چنین پژوهشی با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی بر روی سایر گروههای نوجوانان از جمله نوجوانان عادی ،نوجوانان
در معرض خطر بزهکاری ،هر دو جنسیت ،در مناطق جغرافیایی-فرهنگی متفاوت و همچنین با استفاده از روشهای
مداخله ای و ابزار سنجش مشابه نیز انجام گیرد .همچنین با عنایت به نیاز مبرم نهادهای دخیل در حوزه آموزش ،اصلاح و
تربیت به برنامههای آموزشی و روان درمانی در خصوص پیشگیری و کاهش رفتارهای آسیبزای نوجوانان پیشنهاد
میگردد سازمان ها و نهادهایی که نقش اصلی را در این بین دارند (بویژه کانون اصلاح و تربیت ،نیروی انتظامی ،آموزش
و پرورش و امثالهم) از طریق تعامل و همافزایی مشترک ،نسبت به اجرای آموزش برنامه جامع آموزش جایگزین
پرخاشگری در میان جمعیت نوجوانان بزهکار و عادی اهتمام ویژهای بخشند.
تشکر و قدرداني :از همکاری تمام عوامل بویژه مسئولان کانون اصلاح و تربیت شهر تهران ،شرکتکنندگان ،اساتید
ارجمند و همه عزیزانی که ما را در اجرای این پژوهش یاری نمودند صمیمانه سپاسگزاری میشود.
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