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 ردخت نوجوانان جویی شناختی هیجاننظمارتباطی در  هایاثربخشی آموزش مهارت

 اختالل سلوکدارای



 *  1سعیده صادقی راد

 2محمد حاتمی

 3جعفر حسنی

 :چکیده

 وجوا ان دختر دارای  جویی شناختی هیجان ظمارتباطی در  هایپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بر امه آموزش مهارت هدف:

 خست به مدارس راهنمایی دخترا ه استان البرز که دردسترس بوده، مراجعه  موده و در مقطع  روش:است.  ختالل سلوک، طراحی شدها

افراد دارای  مرات باال در پرسشنامه اختالل که پس از این سال(، پرسشنامه اختالل سلوک اجرا شد. 51تا  52راهنمایی امحدوده سنی 
بین از  شان در طیف بالینی قرار ررفت(،ی  یمرخ، قلهCBCLها و رسم  یمرخ ی  مرات تمام مقیاساز محاسبهسلوک اافرادی که پس 

 فر که  03ررفتند، در هایت  قرار DSM_IV_TRبراساس  یافته ساختار مصاحبه کننده ا تخاب رشت و تحتشرکت 33مجموع 
تایی طور تصادفی به دو رروه پا زده فر به 03سپس این  شد د.ه  مو ه ا تخاب را تأمین کرد د، به عنوان ررو های ورود به مطالعهمالک

( پاسخ داد د. رروه CERQا جویی شناختی هیجان ظمی ی فارسی پرسشنامهآزمایش و کنترل تقسیم رشته و هر دو رروه به  سخه
 آزمایشی مداخالت ای را دریافت  کرد.رل هیچ مداخلههای ارتباطی را به شکل رروهی دریافت  موده و رروه کنتآزمایش، آموزش مهارت

جویی شناختی ی  ظمکننده به پرسشنامهشرکت 03در پایان جلسه دهم، مجدداً هر درآمد.  اجرا به آزمایش رروه برای جلسه 53 طی

های ارتباطی طا، آموزش مهارتخ %1دست آمده  شان داد که در سطح معناداری  تایج به ها:یافته داد د.هیجان مرحله  خست، پاسخ 

ا جویی شناختی هیجان و ی ایافته  ظمی بهبود راهبردهای سازشتغییرات محسوسی در زمینهدر  وجوا ان دختر دارای اختالل سلوک، 
 کند. جویی شناختی هیجان ایجاد  مییافته  ظمافزایش راهبردهای سازش

  وجوان جویی شناختی هیجان، ظم ی،های ارتباطمهارت لوک،اختالل س ها: کلید واژه
 

 :مقدمه

و  راهنمای تشخیصی نپنجمیشده در  براساس تعریف تجدید ظر
سلوک مربوط به  ، اختاللV-DSM)5آماری اختالالت روا ی ا

معموالً قبل از سن بلوغ تشخیص  دوران کودکی و  وجوا ی بوده و
اری رفتعالمت اساسی آن، الگوی تکراری و پیوسته شود. داده می

است که در آن حقوق اساسی دیگران، هنجارها یا موازین اساسی 
ا در رو ه رفتارهشو د. ایناجتماعی متناسب با سن فرد،  قض می

و یکی از  ماه رذشته 52بیشتر( از معیارهای زیر در سه مورد او یا 
فتار باشند. ر باید وجود داشته ماه رذشته بوده است،  6عالئم که در 

                                                           
  شناسی بالینی دا شگاه خوارزمی تهران، ایران ارشد روانکارشناس5 

  شناسی بالینی دا شگاه خوارزمی تهران، ایران دا شیار رروه روان2 

 شناسی بالینی دا شگاه خوارزمی تهران، ایران دا شیار رروه روان0 
  1/6/5031تاریخ پذیرش مقاله:    2/0/5031تاریخ ارسال مقاله:

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. 

ا ه که موجب تهدید یا صدمه رسا دن به سایرین یا پرخاشگر
شود، رفتاری که موجب وارد آوردن زیان یا خسارت حیوا ات می

رردد، فریبکاری یا دزدی،  قض جدی مقررات اا جمن مالی می
 (.2355روا پزشکی آمریکا، 

ا برای و ی ترتر، برای جنسیت کودک غیرمعمولهایی که جدی شا ه
ز آرهی ارسد که پیشل هستند، به  ظر میسن کودک غیرمعمو

، 3، زرا 8، وینترز1، الهی6، براک1وبرئتری باشند الاختالل جدی
، تا حد زیادی DSM-Vدر معیارهای اختالل سلوک (.2333

بدون تغییر هستند اما تعیین  فع اجتماعی  IV-DSM سبت به 
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اد ، جدید است.  فع اجتماعی محدود برای آن دسته از افر5محدود
-رود که با سبک بینکار میتری از رفتارها بهجدی دارای الگوی

های متعدد احساسی در روابط و محیطعاطفگی و بیفردی بی
که فردی دارای اختالل سلوک برای اینشو د. مشخص می

تشخیص داده شود، عالئم باید اختالل قابل توجهی در عملکرد 
در واقع اختالل شند. اجتماعی، علمی و شغلی وی ایجاد کرده با

سلوک به الگویی از رفتارها اطالق رردیده است که علیه قا ون و 
ای به طور قابل مالحظهحقوق اساسی دیگران اعمال شده و به

کنش روا ی و اجتماعی کودک و  وجوان در منزل، مدرسه و جامعه 
 (.2355اا جمن روا پزشکی آمریکا، رسا د آسیب می

، 2های عاطفی و اجتماعی اهاوسآشفتگی این الگوی رفتاری با
(، رفتارهای پرخاشگرا ه و زورمندا ه  سبت به والدین و 5333

(، ضعف در عملکرد تحصیلی امیدز،  یل، 2332، 0معلمان ارری
، 1(، حرمت  فس پایین اسالیمی و کالیاس5335، 5اسکات، پارکر

های اجتماعی و غیرکالمی اماثر، (،  ارسایی در مهارت5336
(، مشکالت در رعایت 5338، 6کاوالی، کوئین، فور س، روترفورد

هنجارهای اجتماعی، کنترل خشم و برقراری ارتباط مناسب اکاالتا، 
های کالمی  سبت به (، ضعف در مهارت2330، 1تامپکینز، ورت

همساالن عادی اکه بین  قایص کالمی و رفتار ضداجتماعی 
سون، جا  -وجود دارد( امیلر  وجوا ان مبتال به اختالل سلوک رابطه

(، همراه رردیده و تصویر 2332، 8رریمود، بیرمن -کویی، ماومری
 ساز د.ای از اختالل سلوک  مایان میپیچیده

ختالل کودکی، که در آن ا 3CDبندی بین شروع های طبقهسیستم

 وجوا ی، که در آن  CDو شروع  دهدقبل از ده سالگی رخ می
شدت  شو د.دهد، تمایز قائل میسالگی رخ  می اختالل تا قبل از ده

ود شاختالل  یز با عنوان خفیف، متوسط یا شدید ارزیابی می
 (.2331، 53ااریلی

ویژه اختالفات ز اشویی در بروز و محیط  ابسامان خا واده به
، 55پایداری اختالل سلوک در  وجوا ان مؤثر است اآ ا ت و ررورام

 ا د که سبک تربیتی والدینداده (. همچنین تحقیقات  شان2331
 ا گارا ه است اجیکودکان مبتال به اختالل سلوک، مبهم و سهل

 (. 2330، 52ول و استارک

                                                           
1 . Limited Prosocial 
2 . House, A. E. 
3 . Gary, P. 
4 . Meadows, N. B., Neel, R. S., Scott, L. M. & Parker, 
5 . Salimi, S. H. & Callias, M. 
6 . Mathur. S. R., Kavale, K. A., Qainn, M. M., 

Forness, A. R. & Rutherford, R. B. 
7 . Culatta, R. A., Tompkins, J. R. & Wert, M. G. 
8 . Miller-Johnson, S. H., Coie, J. D., Maumary-

Gremaud, A., Bierman, K. 

کند که طیف وسیعی از عوامل مطرح می 50فرضیه کمبود کودک
-خو، اعصاب، کمبود مهارتودرو ی کودک که شامل جنس، خلق

-افزایش می اختالل سلوک راباشد، های اجتماعی و علمی می

فعالی، ، بیش55 اراحتی صورتاین عوامل خاص کودک بهدهند.
پذیری، تکا شگری، تأخیر در هر دو خوا دن و توجهی، تحریکبی

-و مشکالت در درک عطف رشدی  وشتن و در رسیدن به  قاط

های مطلب، در بیان، در ما دن بر سر کار و ا طباق با موقعیت
که این طیف  د.  شان داده شدهررد یادریری جدید، آشکار می
ری، با طرد همتایان، شکست های رفتارسترده از کمبودها و افراط

-، افزایش می51تر از همه با تمایز پدر و مادرو شاید مهم تحصیلی

 (.2331یابند ااریلی، 
درصد و  56تا  6سال  58فراوا ی اختالل سلوک، برای پسران زیر 

درصد برآورد شده است  3تا  2برای دختران همان دامنه سنی 
(. میزان شیوع فراوا ی این 5335اا جمن روا پزشکی آمریکا، 

اما  (.5333، 56باشد الئوبراختالل در دوره  وجوا ی بیشتر می
ریرشناسی هیچ تفاوتی در میزان شیوع اختالل سلوک مطالعات همه

ل های اختالا د. وابستهتوجه به جنس، پیدا  کرده در  وجوا ان با
 ها در پسران هستند اازجملهسلوک در دختران مشابه با آن

ا را به هپایه از وابستهو یک  رخ ساز(پرخاشگری و اختالالت درو ی
ا د. یک مشکل عمده در بررسی اختالل سلوک خود اختصاص داده

ی در دختران، فقدان معیارهای مناسب است؛ معیارهای کتابچه
دختران مناسب  یست. یک مورد،  راهنمای تشخیصی و آماری برای

معیارهای مربوط به جنس خاص برای اختالل سلوک است که به 
های دوران کودکی زن و شده در فرهنگهای شناختهدلیل تفاوت
اد کاری ایجپایه در پرخاشگری و جرم و جنایتهای  رخمرد و تفاوت

 (. 2338، 51لواست ازوکولی شده
سلوک در بین کشورها و بین مناطق تنوع زیادی در شیوع اختالل 
-است. اررچه این تنوع در شیوع میشهری و روستایی یافت شده

های مختلف باشد، آن همچنین توا د محصول تعاریف و سنجش
تأثیر عوامل تحت CDدهنده این مطلب است که شیوع  شان

  (.2331باشد ااریلی، محیطی  یز میزیست
وجوا ان مبتال به اختالل سلوک از دیگر عالیمی که کودکان و  

-، می58شانجویی شناختی هیجا اتدهند،  قص در  ظم شان می

 باشد. 

9 . Conduct Disorder 
10 . O Reilly, D. 
11 . Anant, S. H. & Reguram, A. 
12.Jewell,J.D.&StarkK.D 
13 . Child Deficit 
14 . Awkwardness 
15 . Differential Parenting 
16 . Loeber, R 
17 . Zoccolillo, M. 
18 -Cognitive Emotion Regulation 

 اختالل سلوک ینوجوانان دختر دارا جانیه یختشنا جویی در نظم یارتباط های آموزش مهارت یاثربخش
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را در  5سازیدرو ی هایاختاللتوان یکی از دالیل شیوع باالی می
 2ته ایافکودکان و  وجوا ان، استفاده از راهبردهای شناختی سازش

ورقی، حسنی، جویی هیجان دا ست امشهدی، میردو  اکارآمد  ظم
5033.) 

 سازراری  ظیر ز دری مختلف هایجنبه در مهمی  قش هیجان

 اصوالً، د.کنمی ایفا زایتنیدر رویدادهای و ز دری تغییرات با

 هاییموقعیت به شناختیزیست هایواکنش توانیم را هیجان

 ارزیابی برا گیز چالش یا مهم فرصت یک را آن که دا ست

 آن به که پاسخی با زیستی یهانشواک این و یمکنیم

و  0ارار فسکی شو دیم همراه دهیم،می محیطی رویدادهای
 (. 2332همکاران، 

-شیوه بر قادر د افراد اما دار د، زیستی مبنای هانهیجا چند هر

 توا ایی این د.بگذار  اثر کنند،می ابراز را هانهیجا این که هایی

 برو ی و درو ی فرایندهای شود،یم  امیده 5هیجان جویی ظم که

 عاطفی هایواکنش تغییر و ارزیابی کنترل، مسئولیت که است

، 1اتامپسون دارد برعهده اهداف یافتن  تحقق مسیر در را فرد
 جویی ظم بنابراین (؛5033 قل از مشهدی و همکاران، ؛ به5335

 رفتار سازما دهی و ارزیابی شروع، در اساسی اصل یک هیجان،

 و منفی هایهیجان از جلوریری همچنین و 6تهیافشساز
 مفهوم یک سازه این .شودمی محسوب 1 ایافتهسازش رفتارهای

 اجتماعی، زیستی، فرایندهای از ایرسترده طیف که است پیچیده

 در را  اهشیار و هشیار شناختی فرایندهای همچنین و رفتاری

 (.2332ارار فسکی و همکاران،  ریردمیرب
 راهبردهایی بر مشتمل هیجان جویی ظم واژه دیگر، عبارتبه 

 شو دمی هیجان یک افزایش یا و حفظ کاهش، باعث که است

 و فرد کنو ی هاینهیجا بر که دارد اشاره ییفرایندها به و
 جویی ظم که آ جایی از. رذاردمی اثر هاآن ابراز و تجربه چگو گی

 آن، در عفض و داشته بهنجار تحول در محوری  قشی هیجان

- ظریه رود،می شماربه روا ی هایاختالل ایجاد در مهم عاملی

 صحیح مدیریت به قادر که افرادی باور د، این بر پردازان
 یهاه شا  بیشتر  یستند، روزمره رویدادهای برابر در هیجا اتشان

 اضطراب و افسردری قبیل از سازیدرو ی هایاختالل تشخیصی

 عاملی ،نهیجا دهی ظم رفت، توانمی براینبنادهند. می  شان را
 است اثربخش دکارکر و روا ی بهزیستی در کنندهتعیین و کلیدی

                                                           
1 -Internalizing Disorders 
2 -Undetected Compromise 
3 -Garnefski, N. 
4 -Emotion Regulation 
5 -Thompson 
6 -Adapted Behavior 
7 -Undetected Compromise Behavior 
8 -Cognitive Emotion-regulation Strategies 
9 -Boon, S. 
10 -Kraaij, V. 

 اساسی  قش ز دری زایتنیدری رویدادهای با سازراری در که

 اثر فرد ز دری کیفیت کلِ بر رفت باید هکجای، تا کندمی ایفا

 (.5033امشهدی و همکاران،  رذاردمی
 مختلفیهای توان اذعان  مود که افراد از روشی میطور اجمالبه

-لاومتد از یکی و کنندمی استفاده هیجا اتشان جویی ظم جهت
. است شناختی راهبردهای از استفاده ،هاروش این ترین

 شناختی فرایندهای ،8هیجان شناختی یجوی ظم راهبردهای

 گیزا ندهبرا  و آورهیجان اطالعات مدیریت برای افراد که هستند

 جنبه بر و( 2330، 53، کرایج3ارار فسکی، بون ریر دمی کار به
، 55هاونارار فسکی، کرایج، اسپین دار د تأکید ،مقابله شناختی

جویی شناختی هیجان بر فرایندهای هوشیار تمرکز (.  ظم2335
 توا ایی در هاتشناخ و افکار بنابراین، (.5083دارد احسنی، 

 تجربه از بعد هاهیجان و هااحساس نترلک و جویی ظم مدیریت،

 راهبردهای ازجمله د.دار  مهمی بسیار  قش ،زادرییتن رویداد یک

 به توانمی زایتنیدر رویداد تجربه از بعد استفاده مورد یامقابله

 مالمت ،55پذیرش ،50رری شخوار، 52یشخو مالمت راهبرد

  مود شارها 51مثبت مجدد ارزیابی یا و 56سازیهفاجع ،51دیگران

ارار فسکی،  داشت خواهد را خود خاص پیامدهای کدام هر که
 خویش، مالمت راهبردهای (.2335هاون، کرایج، اسپین

 یطبقه در دیگران مالمت و سازیهفاجع  شخواررری،
 ریر د،می قرار هیجان جویی ظم  ایافتهسازش راهبردهای

تمرکز مجدد  ،مثبت مجدد ارزیابی پذیرش، راهبردهای کهدرحالی
 رروه به ،23پذیری، دیدراه53تمرکز مجدد مثبت، 58ریزیبر بر امه

 .(5030د احسنی و همکاران، دار  تعلق یافتهسازش راهبردهای
 از وسیعی دامنه با ز دری مراحل تمامی در افراد که  کته این در

 اطراف جهان با ا طباق برای برا گیزچالش و زاتنیدری رویدادهای

-شچال این رفع برای کودکان اکثر ت. یس شکی ،دشو می روبهرو
 اما د.کننمی استفاده ابتدایی و ساده هایروش از محیطی های

 از و داده رسترش را خود ایمقابله هایروش سن، افزایش با

 و درو ی راهبردهای به رفتاری و بیرو ی ابتدایی راهبردهای
 یکی  وجوا ی یلاوا که طوریبه دهند،می جهت تغییر شناختی

 شناختی ایمقابله هایمهارت تحول برای مهم هایهدور از

 تحول شناختی هایتوا ایی دوره این در زیرا ،شودمی محسوب

11 -Spinhoven, P. 
12 -Self-blame 
13 -Rumination 
14 -Acceptance 
15 -Other-blame 
16 -Catastrophizing 
17 -Positive Reappraisal 
18 -Refocuse on Planning 
19 -Positive Refocusing 
20 -Putting into Perspective 
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 قل از مشهدی و همکاران، ؛ به5335، 5االدوین کنندمی چشمگیری
 و شناختی هایفعالیت در فردیهای (. از آ جایی که تفاوت5033

 است مؤثر هاهیجان جویی ظم چگو گی بر ،افکار محتوای
 شناختی راهبردهای از استفاده (،2330، و همکارانارار فسکی 

 به  سبتیش خو مالمت و سازیفاجعه  شخواررری، مثل خاصی

 سازیدرو ی هایاختالل برای فرد پذیریآسیب راهبردها، دیگر

 کهحالی در، کندمی بیشتر راااز قبیل افسردری و اضطراب( 
 پذیریآسیب مثبت مجدد ارزیابی ما ند راهبردهایی از ستفادها

 (.2336د ارار فسکی، کرایج، دار د بال به کمتری
-یافته از قبیل تمرکز مجدد بر بر امهدر رابطه با راهبردهای سازش

-ریزی  یز، مطالعات حاکی از رابطه مثبت و منفی این راهبرد به

چه درباره . با توجه به آ ترتیب با احساس بهزیستی و آشفتگی است
د د ای معتق ایافته رفته شد، عدهیافته و سازشراهبردهای سازش

توا ند  وع خاصی از افکار  شخوارررا ه یا مالمت خویش، می
ای از رویدادهای راهبردهای شناختی مفیدی برای مقابله با پاره

-ی( و  م2331 ، کرایج،2بانزای ز دری باشند ارار فسکی، تنیدری
د  ایافته و  اکارآمد هستنتوان رفت که این راهبردها همیشه سازش

 .(5033امشهدی و همکاران، 
اضطراب و اختالالت خلقی با تجارب هیجا ی منفی و شدید 

 هایدهی افزایندۀ هیجانشو د که شامل  ظمتشخیص داده می
مثبت است امثالً افراد افسرده  هایدهی کاهندۀ هیجانمنفی و  ظم

مثبت  قص دار د(  هایدهی افزایندۀ هیجانتوا ایی  ظم در
 (. 2331، 5و بارلو 0اکمپبل

 ویژه طوربه  وجوا ان و کودکان که ا دهداد  شان اهپژوهش ایج ت

 ،یشخو مالمت  ظیر ایافته سازش شناختی راهبردهای از
 این از استفاده که کنندمی استفاده سازیفاجعه و  شخواررری

ارار فسکی  دارد  اسازرار رفتارهای بروز در مؤثری  قش راهبردها
 (.2335و همکاران، 

 شان داد  (5033مشهدی و همکاران ا های پژوهشیافتههمچنین 
شناختی های روانیکی از عوامل مهم که در بروز اختالل که

-ها برای  ظمکودکان  قش دارد، راهبردهای شناختی است که آن

کار هاز تجربه رویداد تهدیدآمیز بهای خود بعد دهی هیجان
های درما ی باید توجه خاصی به بنابراین در بر امه؛ ریر دمی

از قبیل   ایافتهسازشراهبردهای شناختی به ویژه راهبردهای 

 .سازی صورت ریرد،  شخواررری، فاجعهویشمالمت خ
برای حل مشکالت روزافزون در کودکان و  وجوا ان  در مجموع
های درما ی مختلفی ابداع شده ختالل سلوک، بر امهمبتال به ا

                                                           
1 -Aldwin 
2 -Baan, N. 
3 -Campbell-Sills, L. 
4 -Barlow, D.H. 
5 . Kaplan & Sadock, BJ. 

توان به مواردی ما ند ها میترین آناست، که از جمله مهم
ها در ازای رفتارهای غیرپرخاشگرا ه و مداخالت رفتاری که در آن

شود؛ آموزش رفتارهای اجتماعی موردقبول، پاداش ارائه می
درما ی و مداخالت ههای اجتماعی؛ آموزش خا واده و خا وادمهارت

عنوان درمان کمکی توان بهکرد. از درمان دارویی میدارویی اشاره
اپالن کرد اکعالیمی که غالباً در اختالل سلوک  قش دار د، استفاده

 (.2333، 1و سادوک
های درما ی در کاهش عالیم آشکار اختالل طورکلی بر امهبه

ی یا ان  ظیر دروغگویسلوک  ظیر پرخاشگری، مؤثرتر از عالیم پنه
سرقت هستند. اعتقاد بر این است که راهبردهای درما ی که 

اجتماعی هستند، معطوف به افزایش رفتارهای اجتماعی و کفایت
دهند ها  یز  شان میشو د. یافتهسبب کاهش رفتار پرخاشگرا ه می

ای هتوا ند مهارتهای پیشگیری مبتنی بر مدارس، میکه بر امه
کرده و سبب کاهش رفتار پرخاشگرا ه اجتماعی را تقویت هیجا ی و

در جمعیت سالم کودکان سنین مدرسه شو د. کاهش خشو ت و 
پرخاشگری در مدارس، زمینه مهمی برای مداخالت است. سن 

ابد، یشروع درمان مهم است زیرا هرچه رفتار غیرا طباقی بیشتر ادامه
  رردد اهمان منبع(.تر میمقاوم

های برقراری فا ه ما زما ی  اکارآمدی برخی از روشمتأساما 
ها در ما ثابت، مأ وس، دهیم که آنمان را تشخیص میارتباطی

ن ا د اکاتزمشده، عادت و دشوار برای تغییر دادن، شدهخوب تمرین
 (.2338، 6و کاتزمن

-او به 1های ارتباطیدهد که افراد فاقد مهارتتحقیقات  شان می

های مختلف دچار های ز دری( مناسب، در موقعیتطورکلی مهارت
شو د. مشکالت چنین افرادی عمدتاً به دو حیطه مربوط مشکل می

. 3مسألهو راهبردهای حل 8شود: راهبردهای کنترل بیرو یمی
طور صحیح و به مقدار مطلوب تحت آموزش چنا چه این افراد به

ر بگیر د، در این های ز دری قراهای ارتباطی یا سایر مهارتمهارت
و  53دو  وع مشکل بهبودی چشمگیری خواهند داشت ااریلی

رسد که یکی از بهترین ا واع  ظر میبنابراین به(؛ 2335همکاران، 
ها برای پیشگیری و بهبود عالیم اختالل سلوک در کودکان بر امه

های های اجتماعی و ازجمله مهارتو  وجوا ان، آموزش مهارت
طور مستقل و یا در ترکیب با سایر ، به55مسألهت حلارتباطی و مهار

 و در مدارس باشد. های درما یبر امه
( ا جام 5085در همین راستا، در پژوهشی که همتی و شجاعی ا

های ارتباط با داد د، آموزش سه مهارت ز دری اشامل مهارت
های شهرو د مسئول های مقابله با خشم و مهارتدیگران، مهارت

6 . Kotzman,M., Kotzman, A. 
7 . Communication Skills 
8 . External Control Strategies 
9 . Problem Solving Strategies 
10 . O Reilly, M. F. 
11 . Problem Solving Skills 

 اختالل سلوک ینوجوانان دختر دارا جانیه یشناخت جویی در نظم یارتباط های آموزش مهارت یاثربخش
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آموزان پسر دوره راهنمایی کاهش اختالل سلوک دا ش بودن( در
مورد بررسی قرار ررفت و  تایج  شان داد که در اثر آموزش این 

طور معنادار کاهش آموزان بهها، اختالل سلوک این دا شمهارت
 یافته است.

های ارتباطی (، عقیده دار د که مهارت2331و همکاران ا 5چا گ
سأله مهای حلتأملی و کاهش سبکمسأله سبب افزایش سبک حل

شود و سرا جام منجر به جلوریری از ررا ه میواکنشی و سرکوب
بروز برخی مشکالت روا ی و رفتاری ما ند اضطراب، افسردری و 

ی دهدهنرردد. سبک واکنشی  شانشناختی میسایر عالئم روان
ا شی های تکعاطفی است که برخی تالش -رفتاری -بعد شناختی

 ود.شمسأله مؤثر میریرد و ما ع حلکننده را دربرمیپرتواسو ح
-آموزان، از شایعاختالالت سلوک در کودکان و  وجوا ان و دا ش

های درریر با سالمت کنندران به حرفهترین مشکالت مراجعه
آموزا ی که در چون دا ش(. 2333، 2روا ی کودک هستند اباکر

ه تحصیل بوده و دارای اختالل مقاطع راهنمایی و متوسطه مشغول ب
رین قشر تپذیرترین و آسیبترین، پرتحرکباشند از فعالسلوک می

ریزی آموزشی جهت بنابراین بر امه شو د؛هر جامعه محسوب می
آموزان از اولویت خاصی های ز دری برای این دا شمهارت

 (.5085برخوردار است اهمتی و شجاعی، 
به حال به قدر کافی به این اختالل در  که تالیکن با توجه به این

ند، باشکه در سنین درمعرض خطر میبین جامعه  وجوا ان ایرا ی 
عیت که ترکیب سنی جمتوجه  شده است و از سوی دیگر به دلیل آن

آموز میلیون  فر دا ش 1/52ایران، ترکیب جمعیتی جوان با حدود 
رل و مداوای های تشخیص، کنتاست، توجه به این اختالل و راه

عالوه با در  ظر ررفتن هآن از اهمیت دوچندا ی برخوردار است. ب
آموزان مبتال به اختالل سلوک ترین مشکالت دا شکه عمدهاین

در رعایت هنجارهای اجتماعی، کنترل خشم و برقراری ارتباط 
و تاکنون پژوهش  (2330، التا و همکارانباشد اکامناسب می

-خل کشور در زمینه اثربخشی آموزش مهارتچندا ی خصوصاً در دا

های ارتباطی در پیشگیری و درمان  وجوا ان دارای اختالل سلوک 
جویی شناختی هیجان همراه آن(، در جمعیت ایرا ی او  قص در  ظم

 رسد؛ ظر میه است، ا جام این پژوهش ضروری بها جام  شد
ش موزبنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بر امه آ

جویی شناختی هیجان  وجوا ان دختر ارتباطی در  ظم هایمهارت
 است.دارای اختالل سلوک، طراحی شده

های اثربخشی آموزش مهارتاین اساس، این سؤاالت که بر
جویی شناختی هیجان و  ایافته  ظمارتباطی در راهبردهای سازش

، تجویی شناختی هیجان چگو ه اسیافته  ظمراهبردهای سازش
 مورد بررسی قرار ررفت.

                                                           
1 . Chang, E. C. 
2 . Baker, K. 
3 . Child Behavior Checklist 

  روش پژوهش:
 وجوا ان دختر دارای اختالل سلوک  جامعه این پژوهش شامل همه

 ن خست به مدارس راهنمایی دخترا ه استا باشد.در استان البرز می
دسترس بوده، مراجعه شده و در مقطع راهنمایی البرز که در

 ک اجرا شد.سال(، پرسشنامه اختالل سلو 51تا   52امحدوده سنی 
افراد دارای  مرات باال در پرسشنامه اختالل سلوک اافرادی که پس 

ی ، قله0CBCLها و رسم  یمرخ ی  مرات تمام مقیاساز محاسبه
-شرکت 33از بین مجموع  شان در طیف بالینی قرار ررفت(، یمرخ

براساس  یافته ساختار مصاحبه کننده ا تخاب رشته و سپس تحت
DSM_IV_TR فر که پس از  03ررفتند. در هایت  قرار 

-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 
 تاییطور تصادفی به دو رروه پا زده فر به 03سپس این  شد د.

زشی را آمو آزمایش و کنترل تقسیم رشتند. رروه آزمایش، جلسات
ای را دریافت  کرد. دریافت  موده و رروه کنترل هیچ مداخله

طورکلی شامل تشخیص های خروج در این مطالعه، بهمالک
 همبودی با سایر اختالالت روا ی بود د.

آزمون با رروه پس -آزمونطرح پژوهش حاضر از  وع پیش    
از دو  طرحباشد. این ریری دردسترس میصورت  مو هکنترل و به

-رروه آزمود ی تشکیل شده است که هر دو رروه دو بار مورد ا دازه

 کنندران به صورت کامالًریر د. در این طرح شرکتریری قرار می
برای  شو د. محققتصادفی، به دو رروه آزمایش و کنترل تقسیم می

ها را در رروه اول و  یمی دیگر را ها،  یمی از آزمود یتشکیل رروه
درما ی روشی مقرون جا که رروهروه دوم جایگزین  مود. از آندر ر

، 5(2336کب، آ تو ی، باشد ابایلینگ ، مکبه صرفه در درمان می
های ارتباطی به شکل رروهی اجرا در این پژوهش آموزش مهارت

 رردید.
 

 :پژوهش ابزار    
: این (CBCL-P)ی رفتاری کودک/  وجوان مقیاس سیاهه-5

، برای سنجش 2335در سال  و همکاران او 1آخنباخ سیاهه توسط
 های سنی مختلف تدوین شدهاختالالت رفتاری و عاطفی در رروه

است و توسط والدین و یا فردی که سرپرستی کودک را بر عهده 
طور کامل کند و یا هر کسی که او را بهدارد و یا از او مراقبت می

سؤال،  550رفتاری با ی شود. این سیاههشناسد، تکمیل میمی
وضعیت فرد را در شش مقیاس مشکالت عاطفی، مشکالت 

فعالی، مشکالت سلوک، مشکالت اضطرابی، مشکالت بیش
-یاههکند. این سای ارزیابی میجسما ی و مشکالت  افرما ی مقابله

است. ، هنجاریابی شده(5081ای رفتاری توسط اصغر مینایی 

4 . Bieling, P.J., Mccabe, R.E., Antony, M.M. 
5 . Achenback, T. M. 
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، 11/3قیاس مشکالت عاطفی ضریب همسا ی درو ی برای خرده م
، 80/3 شکل، مشکالت جسما ی82/3مشکالت اضطرابی 

و  82/3ای ، مشکالت  افرما ی مقابله13/3 فعالیمشکالت بیش
 (.5081است اصابری، رزارش شده 12/3 مشکالت سلوک

های دهنده، ابتدا تعدادی سؤال را که شایستگیپاسخ     
-و همچنین تعدادی سؤال بازسنجند های( کودک را میاتوا مندی

 شو د وهای کودک مربوط میها و  اتوا یپاسخ را که به بیماری
ترین  گرا ی پاسخ دهنده را در ارتباط با کودک و همچنین عمده

ها و خصوصیات کودک جویا  ظر او را  سبت به بهترین ویژری
 (.5081کند امینایی، شو د، تکمیل میمی

دهنده، مشکالت عاطفی، رفتاری و پاسخ می این فردر ادامه     
 550کند. تعداد این سؤاالت بندی میاجتماعی کودک را درجه

ماه رذشته،  6دهنده براساس وضعیت کودک در سؤال است و پاسخ

تاحدی یا راهی درست؛   5 ادرست؛   3صورت هر سؤال را به

 نبع(. کند اهمان مبندی میکامالً یا غالباً درست، درجه  2و 
P -(CERQ- جویی شناختی هیجان پرسشنامه  ظم -2      

short)5: جویی شناختی هیجان ا ظم پرسشنامهCERQ) 
 ،هلند کشور در( 2335و اسپین هاون ا یجارک ،کیرار فس توسط
 شناسایی جهت که است چندبعدی پرسشنامه یک و شد تدوین

 یا وقایع دنکر تجربه از پس افراد شناختی ایمقابله راهبردهای

 سایر برخالف .ریردمی قرار استفاده مورد منفی هایموقعیت

 و فرد افکار بین آشکار صورتبه که ایهمقابل هایپرسشنامه
 فرد افکار پرسشنامه این شو د، می قائل تمایز وی واقعی اعمال

 ارزیابی زابآسی وقایع یا منفی تجربه یک با مواجهه از پس را

  06دارای و است رزارشیخود ابزار یک نامهپرسش این د.کنمی
 (.5030احسنی و همکاران،  باشدمی ماده

جویی شناختی هیجان یکی از ابزارهای فراریر در  امه  ظمپرسش
های مختلف جویی شناختی هیجان در زمینهبررسی  قش  ظم

است.  شناسی روا یشناسی تحولی، بالینی، شخصیت و آسیبروان
 سالبزرگ افراد و کودکان برای جدارا ه هایه سخ مقیاس این

-می( ایماده 58کوتاه ا و (ایماده 06ا بلند فرم دو دارای داشته،

 .(2336د ارار فسکی و کرایج، باش
سال به  52برای افراد  و است آسان خیلی پرسشنامه این اجرای
 قابل (بالینی هایجمعیت برای هم و بهنجار افراد برای همباال ا

-شده تشکیل مقیاس خرده 3 از پرسشنامه این د.باشمی ادهاستف

 خویش، مالمت شناختی راهبرد 3 مذکور هایمقیاس خرده ت.اس

-بر امه بر مجدد تمرکز مثبت، مجدد تمرکز  شخواررری، پذیرش،

 مالمت و سازیفاجعه پذیری،دیدراه مثبت، مجدد ارزیابی ریزی،

 تقریباًا 5 از مقیاس مرات ی هدامن .دنکنمی ارزیابی را دیگران

                                                           
1 -Cognitive Emotion Regulation Questionnaire- 

persian version- short form 

 5 شامل مقیاس خرده هر. باشدمی( همیشه تقریباًا 1 تا (هررز
 از یک هر کل ی مره ماده(. 2ت او در فرم کوتاه شامل اس ماده

. آیدمی دستهب هاماده  مره کردن جمع طریق از هامقیاس خرده

او  بود خواهد 23تا 5 بین مقیاس خرده هر  مرات دامنه بنابراین،
 بیا گر مقیاس خرده هر در باال  مرات. (53 تا 2در فرم کوتاه بین 

 وقایع با مواجهه و مقابله در مذکور راهبرد بیشتر استفاده میزان

 (.5033د امشهدی و همکاران، باشمی منفی و زاتنیدری
ی فارسی (، به منظور تهیه  سخه5083در پژوهشی  یز که حسنی ا

( و بررسی CERQ-Pختی هیجان اجویی شناپرسشنامه  ظم
-خرده 3سنجی آن ا جام داد،  تایج  شان داد که خصوصیات روان

جویی شناختی هیجان ی فارسی پرسشنامه  ظممقیاس  سخه
ی آلفای (، همسا ی درو ی خوبی دار د ادامنهCERQ-Pا

 بود(. 32/3تا  16/3کرو باخ 
نظور تهیه (، به م5033همچنین در پژوهشی دیگر  یز که حسنی ا

جویی شناختی هیجان  امه  ظمفرم کوتاه  سخه فارسی پرسش
( و بررسی اعتبار و روایی آن ا جام داد،  تایج CERQ-P-shortا

ه  امخرده مقیاس فرم کوتاه  سخه فارسی پرسش 3 شان داد که 
جویی شناختی هیجان، دارای اعتبار مطلوبی هستند. تحلیل  ظم

عاملی اصلی  3درصد واریا س، الگوی  11مؤلفه اصلی ضمن تبیین 
( را مورد حمایت CERQجویی شناختی هیجان ا امه  ظمپرسش

ود. ها به  سبت باال بمقیاسقرار داد. همچنین همبستگی بین خرده 
های فرم کوتاه  سخه سرا جام، الگوی همبستگی خرده مقیاس

 ،جویی شناختی هیجان با عالیم افسردری امه  ظمفارسی پرسش
رر روایی مالکی مقیاس بود. در  تیجه فرم کوتاه  سخه فارسی بیان

جویی شناختی هیجان در جامعه ایران، خصوصیات  امه  ظمپرسش
در این پژوهش از فرم . (5033احسنی، سنجی مناسبی دارد روان

 ساالن استفاده رردید.بزرگ ایماده 58کوتاه 
 

 :ی پژوهشی اجراشیوه  
سب رضایت و توضیح فرآیند پژوهش به پژوهشگر پس از ک

ا هها خواست که با دقت راهنمای پرسشنامهها، از آنکنندهشرکت
را در هر مرحله خوا ده و به سؤاالت پاسخ دهند و سعی کنند هیچ 

پاسخ باقی  گذار د و پاسخی را ا تخاب کنند که تمایل سؤالی را بی
ل اختال پرسشنامهابتدا کند. ها را بهتر توصیف میو احساس آن

توسط ها توزیع شده و کننده، در بین شرکت(CBCLاسلوک 
آموزان و یا فردی که سرپرستی آ ان را بر عهده دارد والدین دا ش

ارای افراد دکه پس از اینکند، تکمیل رردید. و یا از او مراقبت می
-شرکت 33 مرات باال در پرسشنامه اختالل سلوک، از بین مجموع 

براساس  یافته ساختار مصاحبه ا تخاب و تحتکننده 

 اختالل سلوک ینوجوانان دختر دارا جانیه یشناخت جویی در نظم یارتباط های آموزش مهارت یاثربخش
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DSM_IV_TR های ورود به  فر که مالک 03ررفتند،  قرار
ی فارسی مطالعه را تأمین کرد د، ا تخاب رشته و به  سخه

داد د. ، پاسخ (CERQاجویی شناختی هیجان  ظمی پرسشنامه
های ارتباطی را به شکل سپس رروه آزمایش، آموزش مهارت

یافت  مود. این درمان بر اساس راهنمای آموزش رروهی در
(، ا جام 5088آبادی، سودا ی اکایو د، شفیع های ارتباطیمهارت

 رروه برای جلسه53 طی آزمایشی طبق این راهنما، مداخالتشد. 

-شرکت 03در پایان جلسه دهم، مجدداً هر  درآمد. اجرا به آزمایش

تی جویی شناخ ظم یکننده به صورت دو رروه مجزا، به پرسشنامه
آوری اطالعات، پس از جمع مرحله  خست، پاسخ داد د.هیجان 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار ررفت. 5SPSSهایها توسط بر امهداده

 ی پژوهش:هایافته
 :هاروش تجزیه و تحلیل داده     

 -آزمونکه این پژوهش طرح دو رروهی با پیشبا توجه به این 
صورت رروهی های ارتباطی بهزش مهارتآزمون بوده و آموپس

 ها از تحلیل کوواریا س استفادهارائه رردید، برای تحلیل آماری داده
 است.شده
 ی توصیفیهایافته    

در این بخش اطالعات توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک 
آزمون( آزمون و پسکنترل( و زمان آزمون اپیش رروه اآزمایش و

 ت.ارایه شده اس

 

جویی شناختی هیجان به تفکیک گروه و زمان های نظم: میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه1جدول    

 آزمون

 متغیر رروه
 آزمونپس آزمونپیش 

 SD میا گین SD میا گین

 آزمایش

راهبردهای 
یافته سازش

جویی  ظم
 هیجان

 2 1/1 2/2 6 پذیرش

 5/2 0/6 2 1/1 تمرکز مجدد مثبت

 5/2 1/6 2 0/6 ریزیتمرکز مجدد بر بر امه

 5/2 1/1 1/5 2/1 ارزیابی مجدد مثبت

 2/2 5/6 2 3/1 ریریدیدراه

راهبردهای 
 ایافته سازش
جویی  ظم

 هیجان

 3/5 5/1 1/5 6 مالمت خویش

 1/5 0/1 8/5 1/1  شخواررری

 1/2 2/1 8/5 2/1 سازیفاجعه

 0/2 0/5 2/2 1/5 مالمت دیگران

 کنترل

راهبردهای 
یافته سازش

جویی  ظم
 هیجان

 1/2 6/1 3/5 3/1 پذیرش

 5/2 0/1 6/2 8/1 تمرکز مجدد مثبت

 1/5 8/1 5/2 1/1 ریزیتمرکز مجدد بر بر امه

 3/5 0/1 2 6/1 ارزیابی مجدد مثبت

 2/2 5/6 3/5 2/6 ریریدیدراه

                                                           
1 . Sciences Statistical Package for the Social 
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راهبردهای 
 ایافته سازش
جویی  ظم

 یجانه

 2/2 1/5 5/2 3/5 مالمت خویش

 3/5 0/1 0/2 1  شخواررری

 2/5 1/6 2 2/6 سازیفاجعه

 2 6/5 5/2 6/5 مالمت دیگران

های دهد که میا گین رروه آزمایش در مؤلفه شان می 5جدول 
آزمون تا مالمت خویش،  شخواررری و مالمت دیگران از پیش

 ،تمرکز مجدد مثبتهای در مؤلفهآزمون ا دکی کاهش یافته و پس
 ریریدیدراهو  ارزیابی مجدد مثبت، ریزیتمرکز مجدد بر بر امه

ا دکی افزایش یافته است. این درحالی است که در میا گین  مرات 
 شود.رروه کنترل تغییرات منظمی مشاهده  می

 ستنباطیهای ایافته     

در ش و کنترل( ها ارروه آزمایدر بررسی معناداری تفاوت رروه
 ایافته یافته و سازشآزمون  مرات راهبردهای سازشپس

ز ا آزمون،نظور کنترل اثر پیشمبهجویی شناختی هیجان،  ظم
ه  رمال کبا توجه به این استفاده شد. تحلیل کوواریا س چندمتغیری

های فرضها از پیشها و همگنی واریا س رروهبودن توزیع داده
ریا س چندمتغیری هستند، قبل از ارایه  تایج تحلیل کووا اصلی

 اسمیر وف برای بررسی -از آزمون کولمورروفتحلیل کوواریا س 
برای بررسی فرض  5ها و از آزمون لون رمال بودن توزیع داده

  های وابسته استفاده شد.برابری واریا س خطای متغیر

                   

-ی راهبردهای سازشهاسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادها -: آزمون کولموگروف2جدول     

    نایافته

  تیجه معناداری اسمیر وف -کولمورروف Z  وبت آزمون متغیر

 مالمت خویش
  رمال 523/3 883/3 آزمونپیش

  رمال 500/3 56/5 آزمونپس

  شخواررری
  رمال 525/3 58/5 آزمونپیش

 مال ر 116/3 185/3 آزمونپس

 سازیفاجعه
  رمال 635/3 165/3 آزمونپیش

  رمال 368/3 530/3 آزمونپس

 مالمت دیگران
  رمال 513/3 855/3 آزمونپیش

  رمال 553/3 52/5 آزمونپس

جویی  ایافته  ظمها در مورد تمامی راهبردهای سازشفرض  رمال بودن توزیع دادهشود، پیشمشاهده می 2رو ه که در جدول همان
 شناختی هیجان در هر دو  وبت آزمون برقرار است. 

 

                                                           
1 . Leven's Test of Equality of Error Variance 
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)راهبردهای  در متغیرهای وابسته هاگروه : نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس3جدول 

 نایافته(سازش

 معناداری درجۀ آزادی مخرج درجۀ آزادی صورت F سبت  متغیر

 223/3 28 5 11/5 مالمت خویش

 655/3 28 5 265/3  شخواررری

 28311/3 5 335/3 سازیفاجعه

 28621/3 5 255/3 مالمت دیگران

مشاهده شده  Fهای دهد، زیرا در همۀ این موارد  سبتها را  شان میرروه ، آزمون لون فرض برابری واریا س0جدول مطابق اطالعات 
 دار  شده است. معنی

مون آزو پیش آزمون متغیرهای وابستها در پسهنتایج تحلیل کوواریانس تفاوت کلی گروه: 4جدول 

 نایافتهراهبردهای سازش

 معناداری خطا df فرضیه F df سبت  ارزش آماره آماره مالک منبع اثر

آزمون پیش
 مالمت خویش

 556/3 25 5 361/3 516/3 پیالئی

 556/3 25 5 361/3 855/3 ویلکز

 556/3 25 5 361/3 585/3 هتلینگ

آزمون پیش
 خواررری ش

 368/3 25 5 11/2 023/3 پیالئی

 368/3 25 5 11/2 615/3 ویلکز

 368/3 25 5 11/2 533/3 هتلینگ

آزمون پیش
 سازیفاجعه

 335/3 25 5 00/1 135/3 پیالئی

 335/3 25 5 00/1 536/3 ویلکز

 335/3 25 5 00/1 35/5 هتلینگ

آزمون پیش
 مالمت دیگران

 335/3 25 5 15/3 653/3 پیالئی

 335/3 25 5 15/3 015/3 ویلکز

 335/3 25 5 15/3 81/5 هتلینگ

 رروه

 335/3 25 5 311/3 353/3 پیالئی

 335/3 25 5 311/3 333/3 ویلکز

 335/3 25 5 311/3 353/3 هتلینگ
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آزمون متغیرهای مورد ر پسها دیک از سه شاخص آماره مالک آزمون در مورد تفاوت رروهدهد که هیچ شان می 5اطالعات جدول
دهد که مداخله صورت ررفته  توا سته است تغییر معناداری در میا گین رروه آزمایش دار  شده است. این موضوع  شان میمطالعه معنی
 ایجاد  ماید.

 یافتههای راهبردهای سازشاسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده -: آزمون کولموگروف5جدول 

  تیجه معناداری اسمیر وف -کولمورروف Z  وبت آزمون متغیر

 پذیرش
  رمال 063/3 358/3 آزمونپیش

  رمال 053/3 300/3 آزمونپس

 تمرکز مجدد مثبت
  رمال 182/3 111/3 آزمونپیش

  رمال 533/3 888/3 آزمونپس

 ریزیتمرکز مجدد بر بر امه
  رمال 561/3 813/3 آزمونپیش

  رمال 250/3 30/5 آزمونپس

 ارزیابی مجدد مثبت
  رمال 251/3 32/5 آزمونپیش

  رمال 525/3 58/5 آزمونپس

 ریریدیدراه
  رمال 581/3 801/3 آزمونپیش

  رمال 250/3 30/5 آزمونپس

ی جویی شناختیافته  ظمشها در مورد تمامی راهبردهای سازفرض  رمال بودن توزیع دادهشود، پیشمشاهده می 1رو ه که در جدول همان
 هیجان در هر دو  وبت آزمون برقرار است. 

)راهبردهای  در متغیرهای وابسته هاگروه : نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس6جدول 

 یافته(سازش

 معناداری درجۀ آزادی مخرج درجۀ آزادی صورت F سبت  متغیر

 108/3 28 5 555/3 پذیرش

 28300/3 5 35/1 ثبتتمرکز مجدد م

 28216/3 5 25/5 ریزیتمرکز مجدد بر بر امه

 28166/3 5 008/3 ارزیابی مجدد مثبت

 331/3 28 5 355/3 ریریدیدراه

، دهدها را به غیر از تمرکز مجدد مثبت، برای سایر متغیرها  شان میرروه ، آزمون لون فرض برابری واریا س6جدول مطابق اطالعات 
 توان این یک مورد را هم  ادیده ررفت.ها میتوجه به برابری حجم رروه باکه 

 

 اختالل سلوک ینوجوانان دختر دارا جانیه یشناخت جویی در نظم یارتباط های آموزش مهارت یاثربخش
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مون آزآزمون متغیرهای وابسته و پیشها در پس: نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت کلی گروه7جدول 

 یافتهراهبردهای سازش

 معناداری خطا df فرضیه F df سبت  ارزش آماره آماره مالک منبع اثر

آزمون پیش
 پذیرش

 552/3 53 1 33/5 000/3 پیالئی

 552/3 53 1 33/5 661/3 ویلکز

 552/3 53 1 33/5 133/3 هتلینگ

آزمون پیش
تمرکز مجدد 

 مثبت

 531/3 53 1 55/2 063/3 پیالئی

 531/3 53 1 55/2 653/3 ویلکز

 531/3 53 1 55/2 162/3 هتلینگ

آزمون پیش
تمرکز مجدد بر 

 ریزیبر امه

 381/3 53 1 28/2 011/3 پیالئی

 381/3 53 1 28/2 621/3 ویلکز

 381/3 53 1 28/2 635/3 هتلینگ

آزمون پیش
ارزیابی مجدد 

 مثبت

 326/3 53 1 23/0 565/3 پیالئی

 326/3 53 1 23/0 106/3 ویلکز

 326/3 53 1 23/0 866/3 هتلینگ

آزمون پیش
 ریریدیدراه

 058/3 53 1 21/5 213/3 پیالئی

 058/3 53 1 21/5 113/3 زویلک

 058/3 53 1 21/5 005/3 هتلینگ

 رروه

 211/3 53 1 50/5 215/3 پیالئی

 211/3 53 1 50/5 126/3 ویلکز

 211/3 53 1 50/5 011/3 هتلینگ

یک از سه شاخص آماره دهد که هیچ شان می 1اطالعات جدول 
رهای مورد آزمون متغیها در پسمالک آزمون در مورد تفاوت رروه

دهد که مداخله دار  شده است. این موضوع  شان میمطالعه معنی
صورت ررفته  توا سته است تغییر معناداری در میا گین رروه 

 آزمایش ایجاد  ماید.

ها و جداولی که در بررسی اثربخشی آموزش با توجه به داده    
جویی شناختی هیجان های ارتباطی بر راهبردهای  ظممهارت

 ایم(ها پرداختهجوا ان دارای اختالل سلوک اکه در اینجا به آن و
 تغییراتهای ارتباطی توان دریافت که آموزش مهارتآورده شد، می

ی جوی ایافته  ظمی بهبود راهبردهای سازشمحسوسی در زمینه
 جویییافته  ظمشناختی هیجان و یا افزایش راهبردهای سازش

 د.کنشناختی هیجان ایجاد  می
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  :گیریبحث و نتیجه
 هایبررسی اثربخشی بر امه آموزش مهارتاین پژوهش با هدف 

جویی شناختی هیجان  وجوا ان دارای اختالل ارتباطی در  ظم
 سلوک، صورت ررفت. 

ته  ایافهای ارتباطی بر راهبردهای سازشتأثیر آموزش مهارتدر بررسی 
ها و جداول پژوهش هرو ه که یافتهیجان، همانجویی شناختی  ظم

های مالمت میا گین رروه آزمایش در مؤلفهحاضر  شان داد، 
 آزمونآزمون تا پسخویش،  شخواررری و مالمت دیگران از پیش

ا دکی کاهش یافته است. این در حالی است که در میا گین  مرات 
ل اما  تایج تحلی شود.رروه کنترل تغییرات منظمی مشاهده  می

-ها در رابطه با راهبردهای سازشمورد تفاوت رروهکوواریا س در

 دار  شدهجویی شناختی هیجان مورد مطالعه، معنی ایافته  ظم
دهد که مداخله صورت ررفته  توا سته این موضوع  شان می است.

نابراین بمیا گین رروه آزمایش ایجاد  ماید؛ است تغییر معناداری در 
ی ارتباطی منجر به بهبود هاتوان دریافت که آموزش مهارتمی

 شود.جویی شناختی هیجان  می ایافته  ظمراهبردهای سازش
رو ه پژوهش مشابه داخلی و خارجی در رابطه با تأثیر تقریباً هیچ

جویی شناختی های ارتباطی بر راهبردهای  ظمآموزش مهارت
 شد. این موضوع شاید خود تأکیدی بر  تایج این هیجان یافت 

های ارتباطی بر اصالح بنی بر عدم تأثیر آموزش مهارتپژوهش، م
جویی شناختی هیجان باشد. اما تحقیقات، تأثیر راهبردهای  ظم

؛ 2330ادهی هیجان رراس ها ازجمله، مدل فرایند  ظمسایر مدل
باشد را بر که در پنج مرحله می (2331 قل از رراس و تامپسون، به

ا د. هر مرحله شامل ،  شان دادهجویی هیجانتغییر راهبردهای  ظم
-یافته و یکسری راهبردهای سازشیکسری راهبردهای سازش

ویژه افراد دچار مشکالت هیجا ی بیشتر از  ایافته است. به
کنند اما ند  شخوار فکری،  ایافته استفاده میراهبردهای سازش

  گرا ی، اجتناب(.
راهبردهای الزمۀ مداخله در مشکالت هیجا ی، اصالح یا حذف 

یافته است که طبق این  ایافته و آموزش راهبردهای سازشسازش
 پذیرد.مدل صورت می

یکی   شان داد که (5033مشهدی و همکاران ا های پژوهشیافته
شناختی کودکان  قش های رواناز عوامل مهم که در بروز اختالل

ی هادهی هیجانها برای  ظمدارد، راهبردهای شناختی است که آن
بنابراین در  ؛ ریر دکار میهخود بعد از تجربه رویداد تهدیدآمیز ب

های درما ی باید توجه خاصی به راهبردهای شناختی به ویژه بر امه
،  شخواررری، یشاز قبیل مالمت خو سازش  ایافتهراهبردهای 

  .سازی صورت ریردفاجعه
ه یافتسازشهای ارتباطی بر راهبردهای تأثیر آموزش مهارتدر بررسی 

های پژوهش حاضر رو ه که یافتههیجان، همانجویی شناختی  ظم
، تمرکز مجدد مثبتهای میا گین رروه آزمایش در مؤلفه  شان داد،

ری از ریدیدراهو  ارزیابی مجدد مثبت، ریزیتمرکز مجدد بر بر امه

ا دکی افزایش یافته است. این در حالی  آزمونآزمون تا پسپیش
ر میا گین  مرات رروه کنترل تغییرات منظمی مشاهده است که د

ر ها د تایج تحلیل کوواریا س درمورد تفاوت رروهاما  شود. می
دار  شده است. این متغیرهای مورد مطالعه، معنی رابطه با این

دهد که مداخله صورت ررفته  توا سته است تغییر موضوع  شان می
وان تبنابراین مییجاد  ماید؛ میا گین رروه آزمایش امعناداری در 

های ارتباطی، منجر به افزایش چندان دریافت که آموزش مهارت
 شود.جویی شناختی هیجان  مییافته  ظمراهبردهای سازش

رو ه پژوهش مشابه داخلی و خارجی در متأسفا ه در این مورد هیچ
-های ارتباطی بر راهبردهای سازشرابطه با تأثیر آموزش مهارت

ود  شد. این موضوع شاید خجویی شناختی هیجان یافت فته  ظمیا
تأکیدی بر  تایج این پژوهش، مبنی بر عدم تأثیر چندان آموزش 

جویی شناختی های ارتباطی بر اصالح راهبردهای  ظممهارت
 هیجان باشد.

طور موفق در مورد طیف بههای ارتباطی تکنیک آموزش مهارت
اازجمله اضطراب اجتماعی(،  اوتیسم، اختالالت اضطرابی

اری توجه و بسیفعالی و  قصما دری ذهنی، بیشدرخودما ده، عقب
 است، امادیگر، در کودکان و  وجوا ان، بررسی و تحقیق شده

های ارتباطی در بسیاری از این آموزش مهارتبرخالف موفقیت 
 ی آموزشی در رابطه با کاهش عالیم مختلف، تأثیر این بر امهموارد

 اختالل سلوک کودکان و  وجوا ان، خیلی مورد بررسی قرار  گرفته
 است.

-هاست که بر امکلی  شان داده شدهطوربه همسو با پژوهش حاضر،
های درما ی در کاهش عالیم آشکار اختالل سلوک  ظیر 
پرخاشگری، مؤثرتر از عالیم پنهان  ظیر دروغگویی یا سرقت 

هبردهای درما ی که معطوف به هستند. اعتقاد بر این است که را
اجتماعی هستند، سبب کاهش افزایش رفتارهای اجتماعی و کفایت

- امهدهند که برها  یز  شان میشو د. یافتهرفتار پرخاشگرا ه می

 های هیجا ی وتوا ند مهارتهای پیشگیری مبتنی بر مدارس، می
عیت مکرده و سبب کاهش رفتار پرخاشگرا ه در جاجتماعی را تقویت

 (.2333سالم کودکان سنین مدرسه شو د اکاپالن و سادوک، 
( ا جام داد د، آموزش 5085در پژوهشی دیگر که همتی و شجاعی ا

های های ارتباط با دیگران، مهارتسه مهارت ز دری اشامل مهارت
های شهرو د مسئول بودن( در کاهش مقابله با خشم و مهارت

ره راهنمایی مورد بررسی قرار آموزان پسر دواختالل سلوک دا ش
ها، اختالل ررفت و  تایج  شان داد که در اثر آموزش این مهارت

طور معنادار کاهش یافته است. براساس آموزان بهسلوک این دا ش
های ز دری به  وجوا ان های این پژوهش آموزش مهارتیافته

های ارتباطی، تفسیر مبتال به اختالل سلوک موجب رشد مهارت
دار د و شناخت خشم و پاسخ هایی که افراد ارسال میحیح  شانص

های روا ی، شود. به عبارتی موجب پرورش مهارتساز ده به آن می
اجتماعی و رفتاری الزم برای حضور در صحنه روابط فردی و 

 اختالل سلوک ینوجوانان دختر دارا جانیه یشناخت جویی در نظم یارتباط های آموزش مهارت یاثربخش
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رردد، توا ایی مؤثر بودن، غلبه بر مشکل، توا ایی اجتماعی می
یش ها افزادر آنمتناسب با مشکل را ریزی و رفتار هدفمند و بر امه

-کلی در کاهش ابتالی  وجوا ان به ا واع  اهنجاریطوردهد و بهمی

های رفتاری و اختالالت روا ی و افزایش سطح سالمت روان آ ان 
  قش مؤثری دار د.

-های ارتباطی او بهاقد مهارتدهد که افراد فتحقیقات  شان می

های مختلف دچار ، در موقعیتهای ز دری( مناسبکلی مهارتطور
شو د. مشکالت چنین افرادی عمدتاً به دو حیطه مربوط مشکل می

مسأله. چنا چه شود: راهبردهای کنترل بیرو ی و راهبردهای حلمی
-طور صحیح و به مقدار مطلوب تحت آموزش مهارتاین افراد به

 وهای ز دری قرار بگیر د، در این دهای ارتباطی یا سایر مهارت
 وع مشکل بهبودی چشمگیری خواهند داشت ااریلی و همکاران، 

2335.) 
-پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بر امه آموزش مهارت    

جویی شناختی هیجان  وجوا ان دختر دارای ارتباطی در  ظم های
- امه آموزش مهارتمحتوای بر اختالل سلوک، طراحی و اجرا شد.

در این پژوهش که شامل آموزش مهارت کار رفته های ارتباطی به
ویی جباشد، تأثیر چندا ی بر بهبود فرآیند  ظممسأله  یز میحل

شناختی هیجان  وجوا ان دارای اختالل سلوک  شان  داد. این 
 توا د باشد که بکارریری راهبردهای تیجه احتماالً به این دلیل می

رفتارهای  های آموزشی که معطوف به افزایشدرما ی و بر امه
اجتماعی هستند، سبب کاهش رفتارهای آشکاری اجتماعی و کفایت

الزمۀ مداخله در  ررد د، اماما ند پرخاشگری و تکا شگری می
 ایافته و مشکالت هیجا ی، اصالح یا حذف راهبردهای سازش

یافته است که طبق این بر امه خیلی آموزش راهبردهای سازش
 صورت  پذیرفته است.

 که ا دهای متعددی  شان دادهپژوهشهای یافتهکه به اینبا توجه 
 شناختی کودکانهای روانکه در بروز اختالل ییکی از عوامل مهم

ها برای  قش دارد، راهبردهای شناختی است که آن و  وجوا ان
کار ههای خود بعد از تجربه رویداد تهدیدآمیز بدهی هیجان ظم
خاصی به راهبردهای شناختی به ویژه  بنابراین باید توجه د،ریر می

های درما ی و  ایافته داشته و سایر بر امهسازشراهبردهای 
 کار ررفت.هآموزشی مناسب را در رابطه با آن آزموده و ب

توان به موارد زیر اشاره کرد: های این پژوهش میاز محدودیت
 های این پژوهش فقط دختران دارای عالئم اختالل سلوکآزمود ی

ا د، لذا تعمیم آن در مورد پسران باید با احتیاط صورت ریرد. بوده
-ریری در این پژوهش از  وع  مو هعالوه بر این چون روش  مو ه

دست آمده از  مو ه به ریری دردسترس است، در تعمیم  تایج به
جامعه بایستی احتیاط کرد. همچنین این امکان وجود  داشت که 

روه کنترل از آ چه که در رروه آزمایشی های ر گذاریم آزمود ی
های دو رروه رذرد باخبر شو د و چون تبادل اطالعات آزمود یمی

هایی را ایجاد  ماید، لذا در پژوهش با یکدیگر، ممکن بود اشکال

آزمون رروه آزمون و پسحاضر برای حذف اثر این عامل، اوالً پیش
ای هطوری که آزمود یهطور جدارا ه اجرا شد. بآزمایش و کنترل به

ها در مورد رروه دیگری  یز که این آزمونیک رروه اطالعی از این
های رروه آزمایشی خواسته شود،  داشتند. ثا یاً از آزمود یاجرا می

بینند با دوستا شان صحبت  کنند، شد که در مورد آموزشی که می
و  یر درصورت عملی به کار ها را بهبلکه فقط تالش کنند که آن

ای هضعیف بودن پیشینه تحقیق در زمینه تأثیر آموزش مهارت
ان و  وجوا ان دارای جویی شناختی هیجان کودکارتباطی در  ظم

ها و مقاالت داخلی و خارجی در این و کمبود کتاب اختالل سلوک
زمینه که پژوهشگر را برای تهیه مطالب دراین رابطه با مشکل 

 مواجه ساخت.
 :تحقیقپیشنهادهای 

 ای جامع و از هر دو جنساستفاده از  مو ه -5
های رروه آزمایش و کنترل از مدارس جدارا ه، ا تخاب آزمود ی -2

 برای حذف اثر تداخل اعمال آزمایشی
آموزا ی که دارای اختالل بهتر است برای تشخیص دا ش -0

م آموز یا معلای که توسط خود دا شسلوک هستند، از پرسشنامه
شود، استفاده رردد، تا مشکل عدم همکاری برخی از ل میتکمی

 والدین برطرف رردد.
ا، هبهتر است که آزمون پیگیری  یز برای بررسی ثبات یافته -5

 ا جام رردد.



 :منابع
-راهنمای تشخیصی و آماری اختالل (.5335ا جمن روا پزشکی آمریکا. ا

باسعلی محمدرضا  ائینیان، ع ترجمه (.DSM-IVاهای روا ی 
اللهیاری و محمدابراهیم مداحی. تهران: مرکز چاپ و ا تشارات 

  دا شگاه شاهد.
جویی سنجی پرسشنامه  ظم(. خصوصیات روان5083حسنی، جعفر. ا

 .85 -10 :0 ؛ا شناسی بالینیمجله روشناختی هیجان. 
-ظم امه  (. بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسش5033حسنی، جعفر. ا

 .253 -223 :5 ؛تحقیقات علوم رفتاریختی هیجان. جویی شنا
الدینی، امراه؛ قائد یای جهرمی، علی؛ فرما ی شهرضا، حسنی، جعفر؛ تاج

 و هیجان شناختی جویی ظم راهبردهای مقایسه(. 5030شیوا. ا
 مصرف ءسو به مبتال افراد همسران در هیجا ی هایطرحواره

 .535-35 :5 ؛بالینی شناسیمجله روانبهنجار.  افراد و مواد
ریرشناسی اختالالت عاطفی و رفتاری در (. همه5081صابری، هایده. ا

 .05 -53 (:2ا8؛ ا دیشه و رفتارکودکان مقطع ابتدایی. 

علوم رفتاری/  ی روا پزشکیخالصه(. 2333سادوک، بنیامین. اکاپالن؛ 
 ؛ومجلد س ؛ی دکتر فرزین رضایی. ترجمهروا پزشکی بالینی

 ات ارجمند.ا تشار
(. اثربخشی 5088آبادی، عبداهلل؛ سودا ی، منصور. اکایو د، فریدون؛ شفیع

آموزان های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی دا شآموزش مهارت
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آموزش و پرورش شهر اهواز.  5پسر سال اول متوسطه  احیه 
.25 -5 :52 ؛شناسی کاربردیش و پژوهش در رواندا 

(.  قش 5033طمه؛ حسنی، جعفر. امشهدی، علی؛ میردورقی، فا
-های درو یجویی شناختی هیجان در اختاللراهبردهای  ظم

 .53 -23 :0 ؛شناسی بالینیمجله روانسازی کودکان. 
(. ا طباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، 5081مینایی، اصغر. ا

پژوهش در حیطه پرسشنامه خودسنجی و فرم رزارش معلم. 
.118 -123 (:5ا53؛ ناییکودکان استث

-(. تأثیر آموزش مهارت5085همتی علمدارلو، قربان؛ شجاعی، ستاره. ا

آموزان دوره راهنمایی های ز دری بر کاهش اختالل سلوک دا ش
 (:56ا5های مشاوره؛ جلد ها و پژوهشتازه مام سجاد اع(؛مدرسه ا

10- 35. 
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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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