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چکیده:
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بر امه آموزش مهارتهای ارتباطی در ظمجویی شناختی هیجان وجوا ان دختر دارای
اختالل سلوک ،طراحی شده است .روش :خست به مدارس راهنمایی دخترا ه استان البرز که دردسترس بوده ،مراجعه موده و در مقطع
راهنمایی امحدوده سنی  52تا  51سال) ،پرسشنامه اختالل سلوک اجرا شد .پس از اینکه افراد دارای مرات باال در پرسشنامه اختالل
سلوک اافرادی که پس از محاسبهی مرات تمام مقیاسها و رسم یمرخ  ،CBCLقلهی یمرخشان در طیف بالینی قرار ررفت) ،از بین
مجموع  33شرکتکننده ا تخاب رشت و تحت مصاحبه ساختار یافته براساس  DSM_IV_TRقرار ررفتند ،در هایت  03فر که
مالکهای ورود به مطالعه را تأمین کرد د ،به عنوان رروه مو ه ا تخاب شد د .سپس این  03فر بهطور تصادفی به دو رروه پا زدهتایی
آزمایش و کنترل تقسیم رشته و هر دو رروه به سخهی فارسی پرسشنامهی ظمجویی شناختی هیجان ا )CERQپاسخ داد د .رروه
آزمایش ،آموزش مهارتهای ارتباطی را به شکل رروهی دریافت موده و رروه کنترل هیچ مداخلهای را دریافت کرد .مداخالت آزمایشی
طی  53جلسه برای رروه آزمایش به اجرا درآمد .در پایان جلسه دهم ،مجدداً هر  03شرکتکننده به پرسشنامهی ظمجویی شناختی
هیجان مرحله خست ،پاسخ داد د .یافتهها :تایج بهدست آمده شان داد که در سطح معناداری  %1خطا ،آموزش مهارتهای ارتباطی
در وجوا ان دختر دارای اختالل سلوک ،تغییرات محسوسی در زمینهی بهبود راهبردهای سازش ایافته ظمجویی شناختی هیجان و یا
افزایش راهبردهای سازشیافته ظمجویی شناختی هیجان ایجاد میکند.
کلید واژهها :اختالل سلوک ،مهارتهای ارتباطی ،ظمجویی شناختی هیجان ،وجوان
مقدمه:
براساس تعریف تجدید ظر شده در پنجمین راهنمای تشخیصی و
آماری اختالالت روا ی ا ،5)DSM-Vاختالل سلوک مربوط به
دوران کودکی و وجوا ی بوده و معموالً قبل از سن بلوغ تشخیص
داده میشود .عالمت اساسی آن ،الگوی تکراری و پیوسته رفتاری
است که در آن حقوق اساسی دیگران ،هنجارها یا موازین اساسی
اجتماعی متناسب با سن فرد ،قض میشو د .اینرو ه رفتارها در
سه مورد او یا بیشتر) از معیارهای زیر در  52ماه رذشته و یکی از
عالئم که در  6ماه رذشته بوده است ،باید وجود داشته باشند .رفتار

پرخاشگرا ه که موجب تهدید یا صدمه رسا دن به سایرین یا
حیوا ات میشود ،رفتاری که موجب وارد آوردن زیان یا خسارت
مالی میرردد ،فریبکاری یا دزدی ،قض جدی مقررات اا جمن
روا پزشکی آمریکا.)2355 ،
شا ههایی که جدیتر ،برای جنسیت کودک غیرمعمولتر و یا برای
سن کودک غیرمعمول هستند ،به ظر میرسد که پیشآرهی از
اختالل جدیتری باشند الئوبر ،1براک ،6الهی ،1وینترز ،8زرا ،3
.)2333معیارهای اختالل سلوک در  ،DSM-Vتا حد زیادی
سبت به  DSM-IVبدون تغییر هستند اما تعیین فع اجتماعی

5کارشناسارشد روانشناسی بالینی دا شگاه خوارزمی تهران ،ایران
2دا شیار رروه روانشناسی بالینی دا شگاه خوارزمی تهران ،ایران
0دا شیار رروه روانشناسی بالینی دا شگاه خوارزمی تهران ،ایران
تاریخ ارسال مقاله 5031/0/2:تاریخ پذیرش مقاله5031/6/1 :
4
. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition.
5
-Loeber, R.
6
-Burke, J.D.
7
-Lahey, B.B.
8
-Winters, A.
9
-Zera, M.
سال  ،7شماره  ،۸۱تابستان ۸931
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فصلنامه ت
_______________________________________________________
سلوک
ی اختالل
نوجوانان دختر
جان
اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در نظم جویی شناختی هی

محدود ،5جدید است .فع اجتماعی محدود برای آن دسته از افراد
دارای الگوی جدیتری از رفتارها بهکار میرود که با سبک بین-
فردی بیعاطفگی و بیاحساسی در روابط و محیطهای متعدد
مشخص میشو د .برای اینکه فردی دارای اختالل سلوک
تشخیص داده شود ،عالئم باید اختالل قابل توجهی در عملکرد
اجتماعی ،علمی و شغلی وی ایجاد کرده باشند .در واقع اختالل
سلوک به الگویی از رفتارها اطالق رردیده است که علیه قا ون و
حقوق اساسی دیگران اعمال شده و بهطور قابل مالحظهای به
کنش روا ی و اجتماعی کودک و وجوان در منزل ،مدرسه و جامعه
آسیب میرسا د اا جمن روا پزشکی آمریکا.)2355 ،
2
این الگوی رفتاری با آشفتگیهای عاطفی و اجتماعی اهاوس ،
 ،)5333رفتارهای پرخاشگرا ه و زورمندا ه سبت به والدین و
معلمان ارری ،)2332 ،0ضعف در عملکرد تحصیلی امیدز ،یل،
اسکات ،پارکر ،)5335 ،5حرمت فس پایین اسالیمی و کالیاس،1
 ،)5336ارسایی در مهارتهای اجتماعی و غیرکالمی اماثر،
کاوالی ،کوئین ،فور س ،روترفورد ،)5338 ،6مشکالت در رعایت
هنجارهای اجتماعی ،کنترل خشم و برقراری ارتباط مناسب اکاالتا،
تامپکینز ،ورت ،)2330 ،1ضعف در مهارتهای کالمی سبت به
همساالن عادی اکه بین قایص کالمی و رفتار ضداجتماعی
وجوا ان مبتال به اختالل سلوک رابطه وجود دارد) امیلر -جا سون،
کویی ،ماومری -رریمود ،بیرمن ،)2332 ،8همراه رردیده و تصویر
پیچیدهای از اختالل سلوک مایان میساز د.
سیستمهای طبقهبندی بین شروع  CD3کودکی ،که در آن اختالل
قبل از ده سالگی رخ میدهد و شروع  CDوجوا ی ،که در آن
اختالل تا قبل از ده سالگی رخ میدهد ،تمایز قائل میشو د .شدت
اختالل یز با عنوان خفیف ،متوسط یا شدید ارزیابی میشود
ااریلی.)2331 ،53
محیط ابسامان خا واده بهویژه اختالفات ز اشویی در بروز و
پایداری اختالل سلوک در وجوا ان مؤثر است اآ ا ت و ررورام،55
 .)2331همچنین تحقیقات شان دادها د که سبک تربیتی والدین
کودکان مبتال به اختالل سلوک ،مبهم و سهلا گارا ه است اجی
ول و استارک.)2330 ،52

فرضیه کمبود کودک 50مطرح میکند که طیف وسیعی از عوامل
درو ی کودک که شامل جنس ،خلقوخو ،اعصاب ،کمبود مهارت-
های اجتماعی و علمی میباشد ،اختالل سلوک را افزایش می-
دهند.این عوامل خاص کودک بهصورت اراحتی ،55بیشفعالی،
بیتوجهی ،تحریکپذیری ،تکا شگری ،تأخیر در هر دو خوا دن و
وشتن و در رسیدن به قاط عطف رشدی و مشکالت در درک-
مطلب ،در بیان ،در ما دن بر سر کار و ا طباق با موقعیتهای
یادریری جدید ،آشکار میررد د .شان داده شده که این طیف
رسترده از کمبودها و افراطهای رفتاری ،با طرد همتایان ،شکست
تحصیلی و شاید مهمتر از همه با تمایز پدر و مادر ،51افزایش می-
یابند ااریلی.)2331 ،
فراوا ی اختالل سلوک ،برای پسران زیر  58سال  6تا  56درصد و
برای دختران همان دامنه سنی  2تا  3درصد برآورد شده است
اا جمن روا پزشکی آمریکا .)5335 ،میزان شیوع فراوا ی این
اختالل در دوره وجوا ی بیشتر میباشد الئوبر .)5333 ،56اما
مطالعات همهریرشناسی هیچ تفاوتی در میزان شیوع اختالل سلوک
در وجوا ان با توجه به جنس ،پیدا کردها د .وابستههای اختالل
سلوک در دختران مشابه با آنها در پسران هستند اازجمله
پرخاشگری و اختالالت درو یساز) و یک رخپایه از وابستهها را به
خود اختصاص دادها د .یک مشکل عمده در بررسی اختالل سلوک
در دختران ،فقدان معیارهای مناسب است؛ معیارهای کتابچهی
راهنمای تشخیصی و آماری برای دختران مناسب یست .یک مورد،
معیارهای مربوط به جنس خاص برای اختالل سلوک است که به
دلیل تفاوتهای شناختهشده در فرهنگهای دوران کودکی زن و
مرد و تفاوتهای رخپایه در پرخاشگری و جرم و جنایتکاری ایجاد
شده است ازوکولیلو.)2338 ،51
تنوع زیادی در شیوع اختالل سلوک در بین کشورها و بین مناطق
شهری و روستایی یافت شدهاست .اررچه این تنوع در شیوع می-
توا د محصول تعاریف و سنجشهای مختلف باشد ،آن همچنین
شاندهنده این مطلب است که شیوع  CDتحتتأثیر عوامل
زیستمحیطی یز میباشد ااریلی.)2331 ،
از دیگر عالیمی که کودکان و وجوا ان مبتال به اختالل سلوک
شان میدهند ،قص در ظمجویی شناختی هیجا اتشان ،58می-
باشد.
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میتوان یکی از دالیل شیوع باالی اختاللهای درو یسازی 5را در
کودکان و وجوا ان ،استفاده از راهبردهای شناختی سازش ایافته2
و اکارآمد ظمجویی هیجان دا ست امشهدی ،میردورقی ،حسنی،
.)5033
هیجان قش مهمی در جنبههای مختلف ز دری ظیر سازراری
با تغییرات ز دری و رویدادهای تنیدریزا ایفا میکند .اصوالً،
هیجان را میتوان واکنشهای زیستشناختی به موقعیتهایی
دا ست که آن را یک فرصت مهم یا چالش برا گیز ارزیابی
میکنیم و این واکنشهای زیستی با پاسخی که به آن
رویدادهای محیطی میدهیم ،همراه میشو د ارار فسکی 0و
همکاران.)2332 ،
هر چند هیجانها مبنای زیستی دار د ،اما افراد قادر د بر شیوه-
هایی که این هیجانها را ابراز میکنند ،اثر بگذار د .این توا ایی
که ظمجویی هیجان 5امیده میشود ،فرایندهای درو ی و برو ی
است که مسئولیت کنترل ،ارزیابی و تغییر واکنشهای عاطفی
1
فرد را در مسیر تحقق یافتن اهداف برعهده دارد اتامپسون ،
5335؛ به قل از مشهدی و همکاران)5033 ،؛ بنابراین ظمجویی
هیجان ،یک اصل اساسی در شروع ،ارزیابی و سازما دهی رفتار
سازشیافته 6و همچنین جلوریری از هیجانهای منفی و
رفتارهای سازش ایافته 1محسوب میشود .این سازه یک مفهوم
پیچیده است که طیف رستردهای از فرایندهای زیستی ،اجتماعی،
رفتاری و همچنین فرایندهای شناختی هشیار و اهشیار را در
برمیریرد ارار فسکی و همکاران.)2332 ،
بهعبارت دیگر ،واژه ظمجویی هیجان مشتمل بر راهبردهایی
است که باعث کاهش ،حفظ و یا افزایش یک هیجان میشو د
و به فرایندهایی اشاره دارد که بر هیجانهای کنو ی فرد و
چگو گی تجربه و ابراز آنها اثر میرذارد .از آ جایی که ظمجویی
هیجان قشی محوری در تحول بهنجار داشته و ضعف در آن،
عاملی مهم در ایجاد اختاللهای روا ی بهشمار میرود ،ظریه-
پردازان بر این باور د ،افرادی که قادر به مدیریت صحیح
هیجا اتشان در برابر رویدادهای روزمره یستند ،بیشتر شا ههای
تشخیصی اختاللهای درو یسازی از قبیل افسردری و اضطراب
را شان میدهند .بنابراین میتوان رفت ،ظمدهی هیجان ،عاملی
کلیدی و تعیینکننده در بهزیستی روا ی و کارکرد اثربخش است

که در سازراری با رویدادهای تنیدریزای ز دری قش اساسی
ایفا میکند ،تا جایکه باید رفت بر کلِ کیفیت ز دری فرد اثر
میرذارد امشهدی و همکاران.)5033 ،
بهطور اجمالی میتوان اذعان مود که افراد از روشهای مختلفی
جهت ظمجویی هیجا اتشان استفاده میکنند و یکی از متداول-
ترین این روشها ،استفاده از راهبردهای شناختی است.
راهبردهای ظمجویی شناختی هیجان ،8فرایندهای شناختی
هستند که افراد برای مدیریت اطالعات هیجانآور و برا گیزا نده
به کار میریر د ارار فسکی ،بون ،3کرایج )2330 ،53و بر جنبه
شناختی مقابله ،تأکید دار د ارار فسکی ،کرایج ،اسپینهاون،55
 .)2335ظمجویی شناختی هیجان بر فرایندهای هوشیار تمرکز
دارد احسنی .)5083 ،بنابراین ،افکار و شناختها در توا ایی
مدیریت ،ظمجویی و کنترل احساسها و هیجانها بعد از تجربه
یک رویداد تنیدریزا ،قش بسیار مهمی دار د .ازجمله راهبردهای
مقابلهای مورد استفاده بعد از تجربه رویداد تنیدریزا میتوان به
راهبرد مالمت خویش ،52شخواررری ،50پذیرش ،55مالمت
دیگران ،51فاجعهسازی 56و یا ارزیابی مجدد مثبت 51اشاره مود
که هر کدام پیامدهای خاص خود را خواهد داشت ارار فسکی،
کرایج ،اسپینهاون .)2335 ،راهبردهای مالمت خویش،
شخواررری ،فاجعهسازی و مالمت دیگران در طبقهی
راهبردهای سازش ایافته ظمجویی هیجان قرار میریر د،
درحالیکه راهبردهای پذیرش ،ارزیابی مجدد مثبت ،تمرکز مجدد
بر بر امهریزی ،58تمرکز مجدد مثبت ،53دیدراهپذیری ،23به رروه
راهبردهای سازشیافته تعلق دار د احسنی و همکاران.)5030 ،
در این کته که افراد در تمامی مراحل ز دری با دامنه وسیعی از
رویدادهای تنیدریزا و چالشبرا گیز برای ا طباق با جهان اطراف
روبهرو میشو د ،شکی یست .اکثر کودکان برای رفع این چالش-
های محیطی از روشهای ساده و ابتدایی استفاده میکنند .اما
با افزایش سن ،روشهای مقابلهای خود را رسترش داده و از
راهبردهای ابتدایی بیرو ی و رفتاری به راهبردهای درو ی و
شناختی تغییر جهت میدهند ،بهطوری که اوایل وجوا ی یکی
از دورههای مهم برای تحول مهارتهای مقابلهای شناختی
محسوب میشود ،زیرا در این دوره توا اییهای شناختی تحول
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-Spinhoven, P.
-Self-blame
13
-Rumination
14
-Acceptance
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16
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19
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20
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چشمگیری میکنند االدوین5335 ،5؛ به قل از مشهدی و همکاران،
 .)5033از آ جایی که تفاوتهای فردی در فعالیتهای شناختی و
محتوای افکار ،بر چگو گی ظمجویی هیجانها مؤثر است
ارار فسکی و همکاران ،)2330 ،استفاده از راهبردهای شناختی
خاصی مثل شخواررری ،فاجعهسازی و مالمت خویش سبت به
دیگر راهبردها ،آسیبپذیری فرد برای اختاللهای درو یسازی
ااز قبیل افسردری و اضطراب) را بیشتر میکند ،در حالیکه
استفاده از راهبردهایی ما ند ارزیابی مجدد مثبت آسیبپذیری
کمتری به د بال دارد ارار فسکی ،کرایج.)2336 ،
در رابطه با راهبردهای سازشیافته از قبیل تمرکز مجدد بر بر امه-
ریزی یز ،مطالعات حاکی از رابطه مثبت و منفی این راهبرد به-
ترتیب با احساس بهزیستی و آشفتگی است .با توجه به آ چه درباره
راهبردهای سازشیافته و سازش ایافته رفته شد ،عدهای معتقد د
وع خاصی از افکار شخوارررا ه یا مالمت خویش ،میتوا ند
راهبردهای شناختی مفیدی برای مقابله با پارهای از رویدادهای
تنیدریزای ز دری باشند ارار فسکی ،بان ،2کرایج )2331 ،و می-
توان رفت که این راهبردها همیشه سازش ایافته و اکارآمد هستند
امشهدی و همکاران.)5033 ،
اضطراب و اختالالت خلقی با تجارب هیجا ی منفی و شدید
تشخیص داده میشو د که شامل ظمدهی افزایندۀ هیجانهای
منفی و ظمدهی کاهندۀ هیجانهای مثبت است امثالً افراد افسرده
در توا ایی ظمدهی افزایندۀ هیجانهای مثبت قص دار د)
اکمپبل 0و بارلو.)2331 ،5
تایج پژوهشها شان دادها د که کودکان و وجوا ان بهطور ویژه
از راهبردهای شناختی سازش ایافته ظیر مالمت خویش،
شخواررری و فاجعهسازی استفاده میکنند که استفاده از این
راهبردها قش مؤثری در بروز رفتارهای اسازرار دارد ارار فسکی
و همکاران.)2335 ،
همچنین یافتههای پژوهش مشهدی و همکاران ا )5033شان داد
که یکی از عوامل مهم که در بروز اختاللهای روانشناختی
کودکان قش دارد ،راهبردهای شناختی است که آنها برای ظم-
دهی هیجانهای خود بعد از تجربه رویداد تهدیدآمیز بهکار
میریر د؛ بنابراین در بر امههای درما ی باید توجه خاصی به
راهبردهای شناختی به ویژه راهبردهای سازش ایافته از قبیل
مالمت خویش ،شخواررری ،فاجعهسازی صورت ریرد.
در مجموع برای حل مشکالت روزافزون در کودکان و وجوا ان
مبتال به اختالل سلوک ،بر امههای درما ی مختلفی ابداع شده

است ،که از جمله مهمترین آنها میتوان به مواردی ما ند
مداخالت رفتاری که در آنها در ازای رفتارهای غیرپرخاشگرا ه و
رفتارهای اجتماعی موردقبول ،پاداش ارائه میشود؛ آموزش
مهارتهای اجتماعی؛ آموزش خا واده و خا وادهدرما ی و مداخالت
دارویی اشارهکرد .از درمان دارویی میتوان بهعنوان درمان کمکی
عالیمی که غالباً در اختالل سلوک قش دار د ،استفادهکرد اکاپالن
و سادوک.)2333 ،1
بهطورکلی بر امههای درما ی در کاهش عالیم آشکار اختالل
سلوک ظیر پرخاشگری ،مؤثرتر از عالیم پنهان ظیر دروغگویی یا
سرقت هستند .اعتقاد بر این است که راهبردهای درما ی که
معطوف به افزایش رفتارهای اجتماعی و کفایتاجتماعی هستند،
سبب کاهش رفتار پرخاشگرا ه میشو د .یافتهها یز شان میدهند
که بر امههای پیشگیری مبتنی بر مدارس ،میتوا ند مهارتهای
هیجا ی و اجتماعی را تقویتکرده و سبب کاهش رفتار پرخاشگرا ه
در جمعیت سالم کودکان سنین مدرسه شو د .کاهش خشو ت و
پرخاشگری در مدارس ،زمینه مهمی برای مداخالت است .سن
شروع درمان مهم است زیرا هرچه رفتار غیرا طباقی بیشتر ادامهیابد،
مقاومتر میرردد اهمان منبع).
اما متأسفا ه ما زما ی اکارآمدی برخی از روشهای برقراری
ارتباطیمان را تشخیص میدهیم که آنها در ما ثابت ،مأ وس،
خوب تمرینشده ،عادت و دشوار برای تغییر دادن ،شدها د اکاتزمن
و کاتزمن.)2338 ،6
تحقیقات شان میدهد که افراد فاقد مهارتهای ارتباطی 1او به-
طورکلی مهارتهای ز دری) مناسب ،در موقعیتهای مختلف دچار
مشکل میشو د .مشکالت چنین افرادی عمدتاً به دو حیطه مربوط
میشود :راهبردهای کنترل بیرو ی 8و راهبردهای حلمسأله.3
چنا چه این افراد بهطور صحیح و به مقدار مطلوب تحت آموزش
مهارتهای ارتباطی یا سایر مهارتهای ز دری قرار بگیر د ،در این
دو وع مشکل بهبودی چشمگیری خواهند داشت ااریلی 53و
همکاران)2335 ،؛ بنابراین به ظر میرسد که یکی از بهترین ا واع
بر امهها برای پیشگیری و بهبود عالیم اختالل سلوک در کودکان
و وجوا ان ،آموزش مهارتهای اجتماعی و ازجمله مهارتهای
ارتباطی و مهارت حلمسأله ،55بهطور مستقل و یا در ترکیب با سایر
بر امههای درما ی و در مدارس باشد.
در همین راستا ،در پژوهشی که همتی و شجاعی ا )5085ا جام
داد د ،آموزش سه مهارت ز دری اشامل مهارتهای ارتباط با
دیگران ،مهارتهای مقابله با خشم و مهارتهای شهرو د مسئول
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بودن) در کاهش اختالل سلوک دا شآموزان پسر دوره راهنمایی
مورد بررسی قرار ررفت و تایج شان داد که در اثر آموزش این
مهارتها ،اختالل سلوک این دا شآموزان بهطور معنادار کاهش
یافته است.
چا گ 5و همکاران ا ،)2331عقیده دار د که مهارتهای ارتباطی
سبب افزایش سبک حلمسأله تأملی و کاهش سبکهای حلمسأله
واکنشی و سرکوبررا ه میشود و سرا جام منجر به جلوریری از
بروز برخی مشکالت روا ی و رفتاری ما ند اضطراب ،افسردری و
سایر عالئم روانشناختی میرردد .سبک واکنشی شاندهندهی
بعد شناختی -رفتاری -عاطفی است که برخی تالشهای تکا شی
و حواسپرتکننده را دربرمیریرد و ما ع حلمسأله مؤثر میشود.
اختالالت سلوک در کودکان و وجوا ان و دا شآموزان ،از شایع-
ترین مشکالت مراجعهکنندران به حرفههای درریر با سالمت
روا ی کودک هستند اباکر .)2333 ،2چون دا شآموزا ی که در
مقاطع راهنمایی و متوسطه مشغول به تحصیل بوده و دارای اختالل
سلوک میباشند از فعالترین ،پرتحرکترین و آسیبپذیرترین قشر
هر جامعه محسوب میشو د؛ بنابراین بر امهریزی آموزشی جهت
مهارتهای ز دری برای این دا شآموزان از اولویت خاصی
برخوردار است اهمتی و شجاعی.)5085 ،
لیکن با توجه به اینکه تا به حال به قدر کافی به این اختالل در
بین جامعه وجوا ان ایرا ی که در سنین درمعرض خطر میباشند،
توجه شده است و از سوی دیگر به دلیل آنکه ترکیب سنی جمعیت
ایران ،ترکیب جمعیتی جوان با حدود  52/1میلیون فر دا شآموز
است ،توجه به این اختالل و راههای تشخیص ،کنترل و مداوای
آن از اهمیت دوچندا ی برخوردار است .بهعالوه با در ظر ررفتن
اینکه عمدهترین مشکالت دا شآموزان مبتال به اختالل سلوک
در رعایت هنجارهای اجتماعی ،کنترل خشم و برقراری ارتباط
مناسب میباشد اکاالتا و همکاران )2330 ،و تاکنون پژوهش
چندا ی خصوصاً در داخل کشور در زمینه اثربخشی آموزش مهارت-
های ارتباطی در پیشگیری و درمان وجوا ان دارای اختالل سلوک
او قص در ظمجویی شناختی هیجان همراه آن) ،در جمعیت ایرا ی
ا جام شده است ،ا جام این پژوهش ضروری به ظر میرسد؛
بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بر امه آموزش
مهارتهای ارتباطی در ظمجویی شناختی هیجان وجوا ان دختر
دارای اختالل سلوک ،طراحی شدهاست.
براین اساس ،این سؤاالت که اثربخشی آموزش مهارتهای
ارتباطی در راهبردهای سازش ایافته ظمجویی شناختی هیجان و
راهبردهای سازشیافته ظمجویی شناختی هیجان چگو ه است،
مورد بررسی قرار ررفت.
1

روش پژوهش:
جامعه این پژوهش شامل همه وجوا ان دختر دارای اختالل سلوک
در استان البرز میباشد .خست به مدارس راهنمایی دخترا ه استان
البرز که دردسترس بوده ،مراجعه شده و در مقطع راهنمایی
امحدوده سنی  52تا  51سال) ،پرسشنامه اختالل سلوک اجرا شد.
افراد دارای مرات باال در پرسشنامه اختالل سلوک اافرادی که پس
از محاسبهی مرات تمام مقیاسها و رسم یمرخ  ،CBCL0قلهی
یمرخشان در طیف بالینی قرار ررفت) ،از بین مجموع  33شرکت-
کننده ا تخاب رشته و سپس تحت مصاحبه ساختار یافته براساس
 DSM_IV_TRقرار ررفتند .در هایت  03فر که پس از
مصاحبه یز عالیم اختالل سلوک را بطورکامل شان داد د ،مالک-
های ورود به مطالعه را تأمین کرده و به عنوان رروه مو ه ا تخاب
شد د .سپس این  03فر بهطور تصادفی به دو رروه پا زدهتایی
آزمایش و کنترل تقسیم رشتند .رروه آزمایش ،جلسات آموزشی را
دریافت موده و رروه کنترل هیچ مداخلهای را دریافت کرد.
مالکهای خروج در این مطالعه ،بهطورکلی شامل تشخیص
همبودی با سایر اختالالت روا ی بود د.
طرح پژوهش حاضر از وع پیشآزمون -پسآزمون با رروه
کنترل و بهصورت مو هریری دردسترس میباشد .این طرح از دو
رروه آزمود ی تشکیل شده است که هر دو رروه دو بار مورد ا دازه-
ریری قرار میریر د .در این طرح شرکتکنندران به صورت کامالً
تصادفی ،به دو رروه آزمایش و کنترل تقسیم میشو د .محقق برای
تشکیل رروهها ،یمی از آزمود یها را در رروه اول و یمی دیگر را
در رروه دوم جایگزین مود .از آنجا که رروهدرما ی روشی مقرون
به صرفه در درمان میباشد ابایلینگ  ،مککب ،آ تو ی،5)2336 ،
در این پژوهش آموزش مهارتهای ارتباطی به شکل رروهی اجرا
رردید.
ابزار پژوهش:
-5مقیاس سیاههی رفتاری کودک /وجوان ) :(CBCL-Pاین
سیاهه توسط آخنباخ 1و همکاران او در سال  ،2335برای سنجش
اختالالت رفتاری و عاطفی در رروههای سنی مختلف تدوین شده
است و توسط والدین و یا فردی که سرپرستی کودک را بر عهده
دارد و یا از او مراقبت میکند و یا هر کسی که او را بهطور کامل
میشناسد ،تکمیل میشود .این سیاههی رفتاری با  550سؤال،
وضعیت فرد را در شش مقیاس مشکالت عاطفی ،مشکالت
اضطرابی ،مشکالت بیشفعالی ،مشکالت سلوک ،مشکالت
جسما ی و مشکالت افرما ی مقابلهای ارزیابی میکند .این سیاهه-
ی رفتاری توسط اصغر مینایی ا ،)5081هنجاریابی شدهاست.

. Chang, E. C.
. Baker, K.
3
. Child Behavior Checklist
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اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در نظم جویی شناختی هی

ضریب همسا ی درو ی برای خرده مقیاس مشکالت عاطفی ،3/11
مشکالت اضطرابی  ،3/82مشکالت جسما یشکل ،3/80
مشکالت بیشفعالی  ،3/13مشکالت افرما ی مقابلهای  3/82و
مشکالت سلوک  3/12رزارش شدهاست اصابری.)5081 ،
پاسخدهنده ،ابتدا تعدادی سؤال را که شایستگیهای
اتوا مندیهای) کودک را میسنجند و همچنین تعدادی سؤال باز-
پاسخ را که به بیماریها و اتوا یهای کودک مربوط میشو د و
عمدهترین گرا ی پاسخ دهنده را در ارتباط با کودک و همچنین
ظر او را سبت به بهترین ویژریها و خصوصیات کودک جویا
میشو د ،تکمیل میکند امینایی.)5081 ،
در ادامهی این فرم پاسخدهنده ،مشکالت عاطفی ،رفتاری و
اجتماعی کودک را درجهبندی میکند .تعداد این سؤاالت 550
سؤال است و پاسخدهنده براساس وضعیت کودک در  6ماه رذشته،
هر سؤال را بهصورت   3ادرست؛   5تاحدی یا راهی درست؛
و   2کامالً یا غالباً درست ،درجهبندی میکند اهمان منبع).
 -2پرسشنامه ظمجویی شناختی هیجان (CERQ- P-
) :5shortپرسشنامه ظمجویی شناختی هیجان ا)CERQ
توسط رار فسکی ،کرایج و اسپین هاون ا )2335در کشور هلند،
تدوین شد و یک پرسشنامه چندبعدی است که جهت شناسایی
راهبردهای مقابلهای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا
موقعیتهای منفی مورد استفاده قرار میریرد .برخالف سایر
پرسشنامههای مقابلهای که بهصورت آشکار بین افکار فرد و
اعمال واقعی وی تمایز قائل میشو د ،این پرسشنامه افکار فرد
را پس از مواجهه با یک تجربه منفی یا وقایع آسیبزا ارزیابی
میکند .این پرسشنامه یک ابزار خودرزارشی است و دارای06
ماده میباشد احسنی و همکاران.)5030 ،
پرسش امه ظمجویی شناختی هیجان یکی از ابزارهای فراریر در
بررسی قش ظمجویی شناختی هیجان در زمینههای مختلف
روانشناسی تحولی ،بالینی ،شخصیت و آسیبشناسی روا ی است.
این مقیاس سخههای جدارا ه برای کودکان و افراد بزرگسال
داشته ،دارای دو فرم بلند ا 06مادهای) و کوتاه ا 58مادهای) می-
باشد ارار فسکی و کرایج.)2336 ،
اجرای این پرسشنامه خیلی آسان است و برای افراد  52سال به
باال اهم برای افراد بهنجار و هم برای جمعیتهای بالینی) قابل
استفاده میباشد .این پرسشنامه از  3خرده مقیاس تشکیل شده-
است .خرده مقیاسهای مذکور  3راهبرد شناختی مالمت خویش،
پذیرش ،شخواررری ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر بر امه-
ریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،دیدراهپذیری ،فاجعهسازی و مالمت
دیگران را ارزیابی میکنند .دامنهی مرات مقیاس از  5اتقریباً
1

هررز) تا  1اتقریباً همیشه) میباشد .هر خرده مقیاس شامل 5
ماده است او در فرم کوتاه شامل  2ماده) .مرهی کل هر یک از
خرده مقیاسها از طریق جمع کردن مره مادهها بهدست میآید.
بنابراین ،دامنه مرات هر خرده مقیاس بین  5تا 23خواهد بود او
در فرم کوتاه بین  2تا  .)53مرات باال در هر خرده مقیاس بیا گر
میزان استفاده بیشتر راهبرد مذکور در مقابله و مواجهه با وقایع
تنیدریزا و منفی میباشد امشهدی و همکاران.)5033 ،
در پژوهشی یز که حسنی ا ،)5083به منظور تهیه سخهی فارسی
پرسشنامه ظمجویی شناختی هیجان ا )CERQ-Pو بررسی
خصوصیات روانسنجی آن ا جام داد ،تایج شان داد که  3خرده-
مقیاس سخهی فارسی پرسشنامه ظمجویی شناختی هیجان
ا ،)CERQ-Pهمسا ی درو ی خوبی دار د ادامنهی آلفای
کرو باخ  3/16تا  3/32بود).
همچنین در پژوهشی دیگر یز که حسنی ا ،)5033به منظور تهیه
فرم کوتاه سخه فارسی پرسش امه ظمجویی شناختی هیجان
ا )CERQ-P-shortو بررسی اعتبار و روایی آن ا جام داد ،تایج
شان داد که  3خرده مقیاس فرم کوتاه سخه فارسی پرسش امه
ظمجویی شناختی هیجان ،دارای اعتبار مطلوبی هستند .تحلیل
مؤلفه اصلی ضمن تبیین  11درصد واریا س ،الگوی  3عاملی اصلی
پرسش امه ظمجویی شناختی هیجان ا )CERQرا مورد حمایت
قرار داد .همچنین همبستگی بین خرده مقیاسها به سبت باال بود.
سرا جام ،الگوی همبستگی خرده مقیاسهای فرم کوتاه سخه
فارسی پرسش امه ظمجویی شناختی هیجان با عالیم افسردری،
بیانرر روایی مالکی مقیاس بود .در تیجه فرم کوتاه سخه فارسی
پرسش امه ظمجویی شناختی هیجان در جامعه ایران ،خصوصیات
روانسنجی مناسبی دارد احسنی .)5033 ،در این پژوهش از فرم
کوتاه  58مادهای بزرگساالن استفاده رردید.
شیوهی اجرای پژوهش:
پژوهشگر پس از کسب رضایت و توضیح فرآیند پژوهش به
شرکتکنندهها ،از آنها خواست که با دقت راهنمای پرسشنامهها
را در هر مرحله خوا ده و به سؤاالت پاسخ دهند و سعی کنند هیچ
سؤالی را بیپاسخ باقی گذار د و پاسخی را ا تخاب کنند که تمایل
و احساس آنها را بهتر توصیف میکند .ابتدا پرسشنامه اختالل
سلوک ا ،)CBCLدر بین شرکتکنندهها توزیع شده و توسط
والدین دا شآموزان و یا فردی که سرپرستی آ ان را بر عهده دارد
و یا از او مراقبت میکند ،تکمیل رردید .پس از اینکه افراد دارای
مرات باال در پرسشنامه اختالل سلوک ،از بین مجموع  33شرکت-
کننده ا تخاب و تحت مصاحبه ساختار یافته براساس

-Cognitive Emotion Regulation Questionnairepersian version- short form
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 DSM_IV_TRقرار ررفتند 03 ،فر که مالکهای ورود به
مطالعه را تأمین کرد د ،ا تخاب رشته و به سخهی فارسی
پرسشنامهی ظمجویی شناختی هیجان ا ،)CERQپاسخ داد د.
سپس رروه آزمایش ،آموزش مهارتهای ارتباطی را به شکل
رروهی دریافت مود .این درمان بر اساس راهنمای آموزش
مهارتهای ارتباطی کایو د ،شفیعآبادی ،سودا ی ا ،)5088ا جام
شد .طبق این راهنما ،مداخالت آزمایشی طی 53جلسه برای رروه
آزمایش به اجرا درآمد .در پایان جلسه دهم ،مجدداً هر  03شرکت-
کننده به صورت دو رروه مجزا ،به پرسشنامهی ظمجویی شناختی
هیجان مرحله خست ،پاسخ داد د .پس از جمعآوری اطالعات،
دادهها توسط بر امههای SPSS5مورد تجزیه و تحلیل قرار ررفت.

یافتههای پژوهش:
روش تجزیه و تحلیل دادهها:
با توجه به اینکه این پژوهش طرح دو رروهی با پیشآزمون-
پسآزمون بوده و آموزش مهارتهای ارتباطی بهصورت رروهی
ارائه رردید ،برای تحلیل آماری دادهها از تحلیل کوواریا س استفاده
شدهاست.
یافتههای توصیفی
در این بخش اطالعات توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک
رروه اآزمایش و کنترل) و زمان آزمون اپیشآزمون و پسآزمون)
ارایه شده است.

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای نظمجویی شناختی هیجان به تفکیک گروه و زمان
آزمون
 پیشآزمون
رروه

متغیر

راهبردهای
سازشیافته
ظمجویی
هیجان
آزمایش

راهبردهای
سازش ایافته
ظمجویی
هیجان

کنترل

پسآزمون

راهبردهای
سازشیافته
ظمجویی
هیجان

میا گین

SD

میا گین

SD

پذیرش

6

2/2

1/1

2

تمرکز مجدد مثبت

1/1

2

6/0

2/5

تمرکز مجدد بر بر امهریزی

6/0

2

6/1

2/5

ارزیابی مجدد مثبت

1/2

5/1

1/1

2/5

دیدراهریری

1/3

2

6/5

2/2

مالمت خویش

6

5/1

1/5

5/3

شخواررری

1/1

5/8

1/0

5/1

فاجعهسازی

1/2

5/8

1/2

2/1

مالمت دیگران

5/1

2/2

5/0

2/0

پذیرش

1/3

5/3

1/6

2/1

تمرکز مجدد مثبت

1/8

2/6

1/0

2/5

تمرکز مجدد بر بر امهریزی

1/1

2/5

1/8

5/1

ارزیابی مجدد مثبت

1/6

2

1/0

5/3

دیدراهریری

6/2

5/3

6/5

2/2

1

. Sciences Statistical Package for the Social
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راهبردهای
سازش ایافته
ظمجویی
هیجان

مالمت خویش

5/3

2/5

5/1

2/2

شخواررری

1

2/0

1/0

5/3

فاجعهسازی

6/2

2

6/1

5/2

مالمت دیگران

5/6

2/5

5/6

2

جدول  5شان میدهد که میا گین رروه آزمایش در مؤلفههای
مالمت خویش ،شخواررری و مالمت دیگران از پیشآزمون تا
پسآزمون ا دکی کاهش یافته و در مؤلفههای تمرکز مجدد مثبت،
تمرکز مجدد بر بر امهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت و دیدراهریری
ا دکی افزایش یافته است .این درحالی است که در میا گین مرات
رروه کنترل تغییرات منظمی مشاهده میشود.
یافتههای استنباطی

ظمجویی شناختی هیجان ،بهمنظور کنترل اثر پیشآزمون ،از
تحلیل کوواریا س چندمتغیری استفاده شد .با توجه به اینکه رمال
بودن توزیع دادهها و همگنی واریا س رروهها از پیشفرضهای
اصلی تحلیل کوواریا س چندمتغیری هستند ،قبل از ارایه تایج
تحلیل کوواریا س از آزمون کولمورروف -اسمیر وف برای بررسی
رمال بودن توزیع دادهها و از آزمون لون 5برای بررسی فرض
برابری واریا س خطای متغیرهای وابسته استفاده شد.

در بررسی معناداری تفاوت رروهها ارروه آزمایش و کنترل) در
پسآزمون مرات راهبردهای سازشیافته و سازش ایافته

جدول  :2آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادههای راهبردهای سازش-
نایافته
متغیر

وبت آزمون

 Zکولمورروف -اسمیر وف

معناداری

تیجه

پیشآزمون

3/883

3/523

رمال

پسآزمون

5/56

3/500

رمال

پیشآزمون

5/58

3/525

رمال

پسآزمون

3/185

3/116

رمال

پیشآزمون

3/165

3/635

رمال

پسآزمون

3/530

3/368

رمال

پیشآزمون

3/855

3/513

رمال

مالمت خویش

شخواررری

فاجعهسازی

مالمت دیگران
5/52

پسآزمون

3/553

رمال

همانرو ه که در جدول  2مشاهده میشود ،پیشفرض رمال بودن توزیع دادهها در مورد تمامی راهبردهای سازش ایافته ظمجویی
شناختی هیجان در هر دو وبت آزمون برقرار است.

1

. Leven's Test of Equality of Error Variance
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جدول  :3نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس گروهها در متغیرهای وابسته (راهبردهای
سازشنایافته)
متغیر

سبت F

درجۀ آزادی صورت

درجۀ آزادی مخرج

معناداری

مالمت خویش

5/11

5

28

3/223

شخواررری

3/265

5

28

3/655

فاجعهسازی

3/335

5

28

3/311

مالمت دیگران

3/255

5

28

3/621

مطابق اطالعات جدول  ،0آزمون لون فرض برابری واریا س رروهها را شان میدهد ،زیرا در همۀ این موارد سبتهای  Fمشاهده شده
معنیدار شده است.

جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت کلی گروهها در پسآزمون متغیرهای وابسته و پیشآزمون
راهبردهای سازشنایافته
منبع اثر

پیشآزمون
مالمت خویش

پیشآزمون
شخواررری

پیشآزمون
فاجعهسازی

پیشآزمون
مالمت دیگران

رروه

آماره مالک

ارزش آماره

سبت F

 dfفرضیه

 dfخطا

معناداری

پیالئی

3/516

3/361

5

25

3/556

ویلکز

3/855

3/361

5

25

3/556

هتلینگ

3/585

3/361

5

25

3/556

پیالئی

3/023

2/11

5

25

3/368

ویلکز

3/615

2/11

5

25

3/368

هتلینگ

3/533

2/11

5

25

3/368

پیالئی

3/135

1/00

5

25

3/335

ویلکز

3/536

1/00

5

25

3/335

هتلینگ

5/35

1/00

5

25

3/335

پیالئی

3/653

3/15

5

25

3/335

ویلکز

3/015

3/15

5

25

3/335

هتلینگ

5/81

3/15

5

25

3/335

پیالئی

3/353

3/311

5

25

3/335

ویلکز

3/333

3/311

5

25

3/335

هتلینگ

3/353

3/311

5

25

3/335
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اطالعات جدول 5شان میدهد که هیچیک از سه شاخص آماره مالک آزمون در مورد تفاوت رروهها در پسآزمون متغیرهای مورد
مطالعه معنیدار شده است .این موضوع شان میدهد که مداخله صورت ررفته توا سته است تغییر معناداری در میا گین رروه آزمایش
ایجاد ماید.
جدول  :5آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادههای راهبردهای سازشیافته
متغیر

وبت آزمون

 Zکولمورروف -اسمیر وف

معناداری

تیجه

پیشآزمون

3/358

3/063

رمال

پسآزمون

3/300

3/053

رمال

پیشآزمون

3/111

3/182

رمال

پسآزمون

3/888

3/533

رمال

پیشآزمون

3/813

3/561

رمال

پسآزمون

5/30

3/250

رمال

پیشآزمون

5/32

3/251

رمال

پسآزمون

5/58

3/525

رمال

پیشآزمون

3/801

3/581

رمال

پسآزمون

5/30

3/250

رمال

پذیرش

تمرکز مجدد مثبت

تمرکز مجدد بر بر امهریزی

ارزیابی مجدد مثبت

دیدراهریری

همانرو ه که در جدول  1مشاهده میشود ،پیشفرض رمال بودن توزیع دادهها در مورد تمامی راهبردهای سازشیافته ظمجویی شناختی
هیجان در هر دو وبت آزمون برقرار است.

جدول  :6نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس گروهها در متغیرهای وابسته (راهبردهای
سازشیافته)
متغیر

سبت F

درجۀ آزادی صورت

درجۀ آزادی مخرج

معناداری

پذیرش

3/555

5

28

3/108

تمرکز مجدد مثبت

1/35

5

28

3/300

تمرکز مجدد بر بر امهریزی

5/25

5

28

3/216

ارزیابی مجدد مثبت

3/008

5

28

3/166

دیدراهریری

3/355

5

28

3/331

مطابق اطالعات جدول  ،6آزمون لون فرض برابری واریا س رروهها را به غیر از تمرکز مجدد مثبت ،برای سایر متغیرها شان میدهد،
که با توجه به برابری حجم رروهها میتوان این یک مورد را هم ادیده ررفت.
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جدول  :7نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت کلی گروهها در پسآزمون متغیرهای وابسته و پیشآزمون
راهبردهای سازشیافته
منبع اثر

پیشآزمون
پذیرش

پیشآزمون
تمرکز مجدد
مثبت

پیشآزمون
تمرکز مجدد بر
بر امهریزی

پیشآزمون
ارزیابی مجدد
مثبت

پیشآزمون
دیدراهریری

رروه

آماره مالک

ارزش آماره

سبت F

 dfفرضیه

 dfخطا

معناداری

پیالئی

3/000

5/33

1

53

3/552

ویلکز

3/661

5/33

1

53

3/552

هتلینگ

3/133

5/33

1

53

3/552

پیالئی

3/063

2/55

1

53

3/531

ویلکز

3/653

2/55

1

53

3/531

هتلینگ

3/162

2/55

1

53

3/531

پیالئی

3/011

2/28

1

53

3/381

ویلکز

3/621

2/28

1

53

3/381

هتلینگ

3/635

2/28

1

53

3/381

پیالئی

3/565

0/23

1

53

3/326

ویلکز

3/106

0/23

1

53

3/326

هتلینگ

3/866

0/23

1

53

3/326

پیالئی

3/213

5/21

1

53

3/058

ویلکز

3/113

5/21

1

53

3/058

هتلینگ

3/005

5/21

1

53

3/058

پیالئی

3/215

5/50

1

53

3/211

ویلکز

3/126

5/50

1

53

3/211

هتلینگ

3/011

5/50

1

53

3/211

اطالعات جدول  1شان میدهد که هیچیک از سه شاخص آماره
مالک آزمون در مورد تفاوت رروهها در پسآزمون متغیرهای مورد
مطالعه معنیدار شده است .این موضوع شان میدهد که مداخله
صورت ررفته توا سته است تغییر معناداری در میا گین رروه
آزمایش ایجاد ماید.

وجوا ان دارای اختالل سلوک اکه در اینجا به آنها پرداختهایم)
آورده شد ،میتوان دریافت که آموزش مهارتهای ارتباطی تغییرات
محسوسی در زمینهی بهبود راهبردهای سازش ایافته ظمجویی
شناختی هیجان و یا افزایش راهبردهای سازشیافته ظمجویی
شناختی هیجان ایجاد میکند.

با توجه به دادهها و جداولی که در بررسی اثربخشی آموزش
مهارتهای ارتباطی بر راهبردهای ظمجویی شناختی هیجان
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اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در نظم جویی شناختی هی

بحث و نتیجهگیری:
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بر امه آموزش مهارتهای
ارتباطی در ظمجویی شناختی هیجان وجوا ان دارای اختالل
سلوک ،صورت ررفت.
در بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر راهبردهای سازش ایافته
ظمجویی شناختی هیجان ،همانرو ه که یافتهها و جداول پژوهش
حاضر شان داد ،میا گین رروه آزمایش در مؤلفههای مالمت
خویش ،شخواررری و مالمت دیگران از پیشآزمون تا پسآزمون
ا دکی کاهش یافته است .این در حالی است که در میا گین مرات
رروه کنترل تغییرات منظمی مشاهده میشود .اما تایج تحلیل
کوواریا س درمورد تفاوت رروهها در رابطه با راهبردهای سازش-
ایافته ظمجویی شناختی هیجان مورد مطالعه ،معنیدار شده
است .این موضوع شان میدهد که مداخله صورت ررفته توا سته
است تغییر معناداری در میا گین رروه آزمایش ایجاد ماید؛ بنابراین
میتوان دریافت که آموزش مهارتهای ارتباطی منجر به بهبود
راهبردهای سازش ایافته ظمجویی شناختی هیجان میشود.
تقریباً هیچرو ه پژوهش مشابه داخلی و خارجی در رابطه با تأثیر
آموزش مهارتهای ارتباطی بر راهبردهای ظمجویی شناختی
هیجان یافت شد .این موضوع شاید خود تأکیدی بر تایج این
پژوهش ،مبنی بر عدم تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر اصالح
راهبردهای ظمجویی شناختی هیجان باشد .اما تحقیقات ،تأثیر
سایر مدلها ازجمله ،مدل فرایند ظمدهی هیجان رراس ا2330؛
به قل از رراس و تامپسون )2331 ،که در پنج مرحله میباشد را بر
تغییر راهبردهای ظمجویی هیجان ،شان دادها د .هر مرحله شامل
یکسری راهبردهای سازشیافته و یکسری راهبردهای سازش-
ایافته است .بهویژه افراد دچار مشکالت هیجا ی بیشتر از
راهبردهای سازش ایافته استفاده میکنند اما ند شخوار فکری،
گرا ی ،اجتناب).
الزمۀ مداخله در مشکالت هیجا ی ،اصالح یا حذف راهبردهای
سازش ایافته و آموزش راهبردهای سازشیافته است که طبق این
مدل صورت میپذیرد.
یافتههای پژوهش مشهدی و همکاران ا )5033شان داد که یکی
از عوامل مهم که در بروز اختاللهای روانشناختی کودکان قش
دارد ،راهبردهای شناختی است که آنها برای ظمدهی هیجانهای
خود بعد از تجربه رویداد تهدیدآمیز بهکار میریر د؛ بنابراین در
بر امههای درما ی باید توجه خاصی به راهبردهای شناختی به ویژه
راهبردهای سازش ایافته از قبیل مالمت خویش ،شخواررری،
فاجعهسازی صورت ریرد.
در بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر راهبردهای سازشیافته
ظمجویی شناختی هیجان ،همانرو ه که یافتههای پژوهش حاضر
شان داد ،میا گین رروه آزمایش در مؤلفههای تمرکز مجدد مثبت،
تمرکز مجدد بر بر امهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت و دیدراهریری از

پیشآزمون تا پسآزمون ا دکی افزایش یافته است .این در حالی
است که در میا گین مرات رروه کنترل تغییرات منظمی مشاهده
میشود .اما تایج تحلیل کوواریا س درمورد تفاوت رروهها در
رابطه با این متغیرهای مورد مطالعه ،معنیدار شده است .این
موضوع شان میدهد که مداخله صورت ررفته توا سته است تغییر
معناداری در میا گین رروه آزمایش ایجاد ماید؛ بنابراین میتوان
دریافت که آموزش مهارتهای ارتباطی ،منجر به افزایش چندان
راهبردهای سازشیافته ظمجویی شناختی هیجان میشود.
متأسفا ه در این مورد هیچرو ه پژوهش مشابه داخلی و خارجی در
رابطه با تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر راهبردهای سازش-
یافته ظمجویی شناختی هیجان یافت شد .این موضوع شاید خود
تأکیدی بر تایج این پژوهش ،مبنی بر عدم تأثیر چندان آموزش
مهارتهای ارتباطی بر اصالح راهبردهای ظمجویی شناختی
هیجان باشد.
تکنیک آموزش مهارتهای ارتباطی بهطور موفق در مورد طیف
اوتیسم ،اختالالت اضطرابی اازجمله اضطراب اجتماعی)،
درخودما ده ،عقبما دری ذهنی ،بیشفعالی و قصتوجه و بسیاری
دیگر ،در کودکان و وجوا ان ،بررسی و تحقیق شدهاست ،اما
برخالف موفقیت آموزش مهارتهای ارتباطی در بسیاری از این
موارد ،تأثیر این بر امهی آموزشی در رابطه با کاهش عالیم مختلف
اختالل سلوک کودکان و وجوا ان ،خیلی مورد بررسی قرار گرفته
است.
همسو با پژوهش حاضر ،بهطورکلی شان داده شدهاست که بر امه-
های درما ی در کاهش عالیم آشکار اختالل سلوک ظیر
پرخاشگری ،مؤثرتر از عالیم پنهان ظیر دروغگویی یا سرقت
هستند .اعتقاد بر این است که راهبردهای درما ی که معطوف به
افزایش رفتارهای اجتماعی و کفایتاجتماعی هستند ،سبب کاهش
رفتار پرخاشگرا ه میشو د .یافتهها یز شان میدهند که بر امه-
های پیشگیری مبتنی بر مدارس ،میتوا ند مهارتهای هیجا ی و
اجتماعی را تقویتکرده و سبب کاهش رفتار پرخاشگرا ه در جمعیت
سالم کودکان سنین مدرسه شو د اکاپالن و سادوک.)2333 ،
در پژوهشی دیگر که همتی و شجاعی ا )5085ا جام داد د ،آموزش
سه مهارت ز دری اشامل مهارتهای ارتباط با دیگران ،مهارتهای
مقابله با خشم و مهارتهای شهرو د مسئول بودن) در کاهش
اختالل سلوک دا شآموزان پسر دوره راهنمایی مورد بررسی قرار
ررفت و تایج شان داد که در اثر آموزش این مهارتها ،اختالل
سلوک این دا شآموزان بهطور معنادار کاهش یافته است .براساس
یافتههای این پژوهش آموزش مهارتهای ز دری به وجوا ان
مبتال به اختالل سلوک موجب رشد مهارتهای ارتباطی ،تفسیر
صحیح شانهایی که افراد ارسال میدار د و شناخت خشم و پاسخ
ساز ده به آن میشود .به عبارتی موجب پرورش مهارتهای روا ی،
اجتماعی و رفتاری الزم برای حضور در صحنه روابط فردی و
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اجتماعی میرردد ،توا ایی مؤثر بودن ،غلبه بر مشکل ،توا ایی
بر امهریزی و رفتار هدفمند و متناسب با مشکل را در آنها افزایش
میدهد و بهطورکلی در کاهش ابتالی وجوا ان به ا واع اهنجاری-
های رفتاری و اختالالت روا ی و افزایش سطح سالمت روان آ ان
قش مؤثری دار د.
تحقیقات شان میدهد که افراد فاقد مهارتهای ارتباطی او به-
طورکلی مهارتهای ز دری) مناسب ،در موقعیتهای مختلف دچار
مشکل میشو د .مشکالت چنین افرادی عمدتاً به دو حیطه مربوط
میشود :راهبردهای کنترل بیرو ی و راهبردهای حلمسأله .چنا چه
این افراد بهطور صحیح و به مقدار مطلوب تحت آموزش مهارت-
های ارتباطی یا سایر مهارتهای ز دری قرار بگیر د ،در این دو
وع مشکل بهبودی چشمگیری خواهند داشت ااریلی و همکاران،
.)2335
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بر امه آموزش مهارت-
های ارتباطی در ظمجویی شناختی هیجان وجوا ان دختر دارای
اختالل سلوک ،طراحی و اجرا شد .محتوای بر امه آموزش مهارت-
های ارتباطی بهکار رفته در این پژوهش که شامل آموزش مهارت
حلمسأله یز میباشد ،تأثیر چندا ی بر بهبود فرآیند ظمجویی
شناختی هیجان وجوا ان دارای اختالل سلوک شان داد .این
تیجه احتماالً به این دلیل میتوا د باشد که بکارریری راهبردهای
درما ی و بر امههای آموزشی که معطوف به افزایش رفتارهای
اجتماعی و کفایتاجتماعی هستند ،سبب کاهش رفتارهای آشکاری
ما ند پرخاشگری و تکا شگری میررد د ،اما الزمۀ مداخله در
مشکالت هیجا ی ،اصالح یا حذف راهبردهای سازش ایافته و
آموزش راهبردهای سازشیافته است که طبق این بر امه خیلی
صورت پذیرفته است.
با توجه به اینکه یافتههای پژوهشهای متعددی شان دادها د که
یکی از عوامل مهمی که در بروز اختاللهای روانشناختی کودکان
و وجوا ان قش دارد ،راهبردهای شناختی است که آنها برای
ظمدهی هیجانهای خود بعد از تجربه رویداد تهدیدآمیز بهکار
میریر د ،بنابراین باید توجه خاصی به راهبردهای شناختی به ویژه
راهبردهای سازش ایافته داشته و سایر بر امههای درما ی و
آموزشی مناسب را در رابطه با آن آزموده و بهکار ررفت.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
آزمود یهای این پژوهش فقط دختران دارای عالئم اختالل سلوک
بودها د ،لذا تعمیم آن در مورد پسران باید با احتیاط صورت ریرد.
عالوه بر این چون روش مو هریری در این پژوهش از وع مو ه-
ریری دردسترس است ،در تعمیم تایج بهدست آمده از مو ه به
جامعه بایستی احتیاط کرد .همچنین این امکان وجود داشت که
گذاریم آزمود یهای رروه کنترل از آ چه که در رروه آزمایشی
میرذرد باخبر شو د و چون تبادل اطالعات آزمود یهای دو رروه
با یکدیگر ،ممکن بود اشکالهایی را ایجاد ماید ،لذا در پژوهش

حاضر برای حذف اثر این عامل ،اوالً پیشآزمون و پسآزمون رروه
آزمایش و کنترل بهطور جدارا ه اجرا شد .بهطوری که آزمود یهای
یک رروه اطالعی از اینکه این آزمونها در مورد رروه دیگری یز
اجرا میشود ،داشتند .ثا یاً از آزمود یهای رروه آزمایشی خواسته
شد که در مورد آموزشی که میبینند با دوستا شان صحبت کنند،
بلکه فقط تالش کنند که آنها را بهصورت عملی به کار ریر د و
ضعیف بودن پیشینه تحقیق در زمینه تأثیر آموزش مهارتهای
ارتباطی در ظمجویی شناختی هیجان کودکان و وجوا ان دارای
اختالل سلوک و کمبود کتابها و مقاالت داخلی و خارجی در این
زمینه که پژوهشگر را برای تهیه مطالب دراین رابطه با مشکل
مواجه ساخت.
پیشنهادهای تحقیق:
 -5استفاده از مو های جامع و از هر دو جنس
 -2ا تخاب آزمود یهای رروه آزمایش و کنترل از مدارس جدارا ه،
برای حذف اثر تداخل اعمال آزمایشی
 -0بهتر است برای تشخیص دا شآموزا ی که دارای اختالل
سلوک هستند ،از پرسشنامهای که توسط خود دا شآموز یا معلم
تکمیل میشود ،استفاده رردد ،تا مشکل عدم همکاری برخی از
والدین برطرف رردد.
 -5بهتر است که آزمون پیگیری یز برای بررسی ثبات یافتهها،
ا جام رردد.
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Effectiveness of Communication Skills Training on Cognitive Emotion Regulation
in Adolescent Girls with Conduct Disorder
Saeedeh Sadeghi rad1*
Mohammad Hatami2
Jafar Hasani3

Abstract:
Aim: This study aimed to evaluate the effectiveness of communication skills training program
in cognitive emotion regulation adolescents’ girls with conduct disorder is designed.
Methods: The first school for girls that was available Alborz Province, referred and in
secondary school (age range 12 to 15 years), conduct disorder questionnaire was administered.
After that people with high scores on the questionnaire, conduct disorder (who after calculating
the scores of all scales and curves CBCL, Profile peaks were in the clinical range), from among
the Assembly 90 participants were selected and under-structured interview based on
DSM_IV_TR were, at least 30 people who meet the inclusion criteria were selected for the
sample group. Then the 30 patients were randomly assigned to two groups of fifteen teeth and
both groups were divided into experimental and control responded to the Persian version of
cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ). The experimental group received
communication skills training to form a group and the control group received no intervention.
Over 10 experimental intervention sessions for the experimental group was carried out. At the
end of the tenth session, every 30 participants responded to cognitive emotion regulation
questionnaire,Results: The results showed that in significant level % error, communication
skills training in adolescents girls with conduct disorder, significant changes in the context of
improving maladaptive cognitive emotion regulation strategies or enhance adaptive cognitive
emotion regulation strategies does not create.
Keywords: Adolescent، Cognitive emotion regulation، Communication skills، Conduct
disorder
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