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 چکیده

 هایپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش مهارت
نوجوانان دختر دارای اختالل  جویی شناختی هیجاننظمارتباطی در 

خترانه استان است. نخست به مدارس راهنمایی دسلوک، طراحی شده

البرز که در دسترس بوده، مراجعه نموده و در مقطع راهنمایی 

سال(، پرسشنامه اختالل سلوک اجرا شد.  15تا  12)محدوده سنی 
که افراد دارای نمرات باال در پرسشنامه اختالل سلوک پس از این

ها و رسم نیمرخ ی نمرات تمام مقیاس)افرادی که پس از محاسبه

CBCLاز بین  شان در طیف بالینی قرار گرفت(،نیمرخی ، قله

کننده انتخاب گشته و تحت مصاحبه ساختار یافته شرکت 90مجموع 
نفر که مالک 30قرار گرفتند، درنهایت  DSM-IV-TRبراساس 

های ورود به مطالعه را تأمین کردند، به عنوان گروه نمونه انتخاب 

تایی گروه پانزده طور تصادفی به دونفر به 30سپس این  شدند.

ی فارسی آزمایش و کنترل تقسیم گشته و هر دو گروه به نسخه
( پاسخ دادند. گروه CERQ) جویی شناختی هیجاننظمی پرسشنامه

های ارتباطی را به شکل گروهی دریافت آزمایش، آموزش مهارت

 ای را دریافت نکرد. مداخالتنموده و گروه کنترل هیچ مداخله

درآمد. در پایان  اجرا به آزمایش گروه برای جلسه 10 طی آزمایشی
جویی ی نظمکننده به پرسشنامهشرکت 30جلسه دهم، مجدداً هر 

دست آمده نشان نتایج به دادند.شناختی هیجان مرحله نخست، پاسخ 

های ارتباطی در خطا، آموزش مهارت %5داد که در سطح معناداری 

ی غییرات محسوسی در زمینهنوجوانان دختر دارای اختالل سلوک، ت
جویی شناختی هیجان و یا نایافته نظمبهبود راهبردهای سازش

جویی شناختی هیجان ایجاد یافته نظمافزایش راهبردهای سازش

 .کندنمی

 

جویی شناختی نظم ،اختالل سلوک ،های ارتباطیمهارت ها:کلیدواژه

 .نوجوان ،هیجان
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Abstract 

This study aimed to evaluate the effectiveness of 

communication skills training program in cognitive 

emotion regulation adolescents girls with conduct 

disorder is designed. 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, 

again every 30 participants to in the first stage 

cognitive emotion regulation questionnaire, 

responded. 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: communication skills, conduct 
disorder, cognitive emotion regulation,    

adolescent 
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 مقدّمه

ن راهنمای پنجمیبراساس تعریف تجدید نظرشده در 

 ، اختالل1(V-DSMتشخیصی و آماری اختالالت روانی )

معمواًل  سلوک مربوط به دوران کودکی و نوجوانی بوده و

عالمت اساسی آن، شود. قبل از سن بلوغ تشخیص داده می

الگوی تکراری و پیوسته رفتاری است که در آن حقوق 

ران، هنجارها یا موازین اساسی اجتماعی اساسی دیگ

گونه رفتارها در سه شوند. اینمتناسب با سن فرد، نقض می

، و ماه گذشته 12مورد )و یا بیشتر( از معیارهای زیر در 

باید وجود  ماه گذشته بوده است، 6یکی از عالئم که در 

باشند. رفتار پرخاشگرانه که موجب تهدید یا صدمه  داشته

شود، رفتاری که موجب ه سایرین یا حیوانات میرساندن ب

گردد، فریبکاری یا وارد آوردن زیان یا خسارت مالی می

دزدی، نقض جدی مقررات )انجمن روانپزشکی آمریکا، 

2014.) 

تر، و تر، برای جنسیت کودک غیرمعمولهایی که جدینشانه

رسد که یا برای سن کودک غیرمعمول هستند، به نظر می

، 3، براک2وبرئتری باشند )لی از اختالل جدیآگهپیش

 (.2000، 6، زرا 5، وینترز4الهی

، تا حد زیادی نسبت DSM-Vدر معیارهای اختالل سلوک 

بدون تغییر هستند اما تعیین نفع اجتماعی  DSM-IVبه 

، جدید است. نفع اجتماعی محدود برای آن دسته از 7محدود

رود که با ا به کار میتری از رفتارهجدی افراد دارای الگوی

احساسی در روابط و عاطفگی و بیفردی بیسبک بین

که فردی برای اینشوند. های متعدد مشخص میمحیط

دارای اختالل سلوک تشخیص داده شود، عالئم باید اختالل 

قابل توجهی در عملکرد اجتماعی، علمی و شغلی وی ایجاد 

یی از رفتارها کرده باشند. در واقع اختالل سلوک به الگو

                                                             
1 . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th 

Edition. 

2 -Loeber, R. 

3 -Burke, J.D. 

4 -Lahey, B.B. 

5 -Winters, A. 

6 -Zera, M. 

7 . Limited Prosocial 

اطالق گردیده است که علیه قانون و حقوق اساسی دیگران 

ای به کنش روانی و طور قابل مالحظهاعمال شده و به

اجتماعی کودک و نوجوان در منزل، مدرسه و جامعه آسیب 

 (.2014)انجمن روانپزشکی آمریکا، رساند می

های عاطفی و اجتماعی این الگوی رفتاری با آشفتگی

(، رفتارهای پرخاشگرانه و زورمندانه نسبت 1999، 8س)هاو

(، ضعف در عملکرد 2002، 9به والدین و معلمان )گری

(، حرمت نفس 1994، 10تحصیلی )میدز، نیل، اسکات، پارکر

های (، نارسایی در مهارت1996، 11پایین )سالیمی و کالیاس

اجتماعی و غیرکالمی )ماثر، کاوالی، کوئین، فورنس، 

(، مشکالت در رعایت هنجارهای 1998 ،12روترفورد

اجتماعی، کنترل خشم و برقراری ارتباط مناسب )کاالتا، 

های کالمی (، ضعف در مهارت2003، 13تامپکینز، ورت

نسبت به همساالن عادی )که بین نقایص کالمی و رفتار 

ضداجتماعی نوجوانان مبتال به اختالل سلوک رابطه وجود 

، 14گریمود، بیرمن -ماومری جانسون، کویی، -دارد( )میلر

ای از اختالل سلوک (، همراه گردیده و تصویر پیچیده2002

 سازند.نمایان می

کودکی، که در  15CDبندی بین شروع های طبقهسیستم

 CDدهد، و شروع آن اختالل قبل از ده سالگی رخ می

دهد، نوجوانی، که در آن اختالل تا قبل از ده سالگی رخ نمی

شوند. شدت اختالل نیز با عنوان خفیف، یتمایز قائل م

 (.2005، 16شود )اریلیمتوسط یا شدید ارزیابی می

محیط نابسامان خانواده به ویژه اختالفات زناشویی در بروز و 

پایداری اختالل سلوک در نوجوانان مؤثر است )آنانت و 

                                                             
8 . House, A. E. 

9 . Gary, P. 

10 . Meadows, N. B., Neel, R. S., Scott, L. M. & Parker, G. 

11 . Salimi, S. H. & Callias, M. 

12 . Mathur. S. R., Kavale, K. A., Qainn, M. M., Forness, A. R. & 

Rutherford, R. B. 

13 . Culatta, R. A., Tompkins, J. R. & Wert, M. G. 

14 . Miller-Johnson, S. H., Coie, J. D., Maumary-Gremaud, A., 

Bierman, K. 

15 . Conduct Disorder 

16 . O Reilly, D. 
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اند که سبک (. همچنین تحقیقات نشان داده2005، 1رگورام

کودکان مبتال به اختالل سلوک، مبهم و تربیتی والدین 

 (. 2003، 2انگارانه است )جی ول و استارکسهل

کند که طیف وسیعی از مطرح می 3فرضیه کمبود کودک

عوامل درونی کودک که شامل جنس، خلق و خو، اعصاب، 

باشد، اختالل سلوک های اجتماعی و علمی میکمبود مهارت

صورت، کودک به این عوامل خاصدهند.را افزایش می

پذیری، تکانشگری، توجهی، تحریکفعالی، بی، بیش4ناراحتی

تأخیر در هر دو خواندن و نوشتن و در رسیدن به نقاط 

مطلب، در بیان، در ماندن عطف رشدی، و مشکالت در درک

های یادگیری جدید، آشکار بر سر کار و انطباق با موقعیت

گسترده از کمبودها  که این طیف گردند. نشان داده شدهمی

های رفتاری، با طرد همتایان، شکست تحصیلی، و و افراط

یابند ، افزایش می5تر از همه با تمایز پدر و مادرشاید مهم

 (.2005)اریلی، 

 16تا  6سال  18فراوانی اختالل سلوک، برای پسران زیر 

درصد برآورد  9تا  2درصد و برای دختران همان دامنه سنی 

(. میزان شیوع 1994نجمن روانپزشکی آمریکا، شده است )ا

، 6باشد )لئوبرفراوانی این اختالل در دوره نوجوانی بیشتر می

گیرشناسی هیچ تفاوتی در میزان اما مطالعات همه (.1999

شیوع اختالل سلوک در نوجوانان باتوجه به جنس، پیدا 

های اختالل سلوک در دختران مشابه با اند. وابستهنکرده

ها در پسران هستند )ازجمله پرخاشگری و اختالالت آن

ها را به خود اختصاص پایه از وابستهساز(، و یک نرخدرونی

اند. یک مشکل عمده در بررسی اختالل سلوک در داده

ی دختران، فقدان معیارهای مناسب است؛ معیارهای کتابچه

راهنمای تشخیصی و آماری برای دختران مناسب نیست. 

معیارهای مربوط به جنس خاص برای اختالل  یک مورد،

-شده در فرهنگهای شناختهسلوک است که به دلیل تفاوت

                                                             
1 . Anant, S. H. & Reguram, A. 

2. Jewell, J. D. & Stark, K. D.  

3 . Child Deficit 

4 . Awkwardness 

5 . Differential Parenting 

6 . Loeber, R 

پایه در های نرخهای دوران کودکی زن و مرد و تفاوت

، 7لواست )زوکولیپرخاشگری و جرم و جنایتکاری ایجاد شده

2008 .) 

تنوع زیادی در شیوع اختالل سلوک در بین کشورها و بین 

است. اگرچه این تنوع شهری و روستایی یافت شده مناطق

های مختلف تواند محصول تعاریف و سنجشدر شیوع می

دهنده این مطلب است که شیوع باشد، آن همچنین نشان

CD باشد )اریلی، محیطی نیز میتأثیر عوامل زیستتحت

2005.)  

از دیگر عالیمی که کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل 

جویی شناختی دهند، نقص در نظمشان میسلوک ن

 باشد. ، می8هیجاناتشان

 9سازیهای درونیتوان یکی از دالیل شیوع باالی اختاللمی

را در کودکان و نوجوانان، استفاده از راهبردهای شناختی 

جویی هیجان دانست و ناکارآمد نظم 10نایافتهسازش

 (.1390)مشهدی، میردورقی، حسنی، 

 نظیر زندگی مختلف هایجنبه در میمه نقش هیجان

-می ایفا زاتنیدگی رویدادهای و زندگی تغییرات با سازگاری

 به شناختیزیست هایواکنش توانمی را هیجان اصوالً، کند.

 چالش مهم یا فرصت یک را آن که دانست هاییموقعیت

 پاسخی زیستی با هایواکنش این و کنیممی ارزیابی برانگیز

شوند همراه می دهیم،می محیطی دادهایروی آن به که

 (. 2002و همکاران،  11)گارنفسکی

 بر قادرند اما افراد دارند، زیستی مبنای هانهیجا چند هر

 بگذارند. کنند، اثرمی ابراز را هاهیجان این که هاییشیوه

 شود،نامیده می 12هیجان جویینظم که توانایی این

 مسئولیت کنترل، که است برونی و درونی فرایندهای

-مسیر تحقق در را فرد عاطفی هایواکنش تغییر و ارزیابی

                                                             
7 . Zoccolillo, M. 

8 - Cognitive Emotion Regulation 

9 - Internalizing Disorders 

10 -Undetected Compromise 

11 -Garnefski, N. 

12 -Emotion Regulation 
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نقل از ؛ به1994، 1دارد )تامپسون برعهده اهداف یافتن

 (. 1390مشهدی و همکاران، 

 شروع، در اساسی اصل یک جویی هیجان،نظم بنابراین

 همچنین و 2یافتهسازش سازماندهی رفتار و ارزیابی

 3نایافتهسازش و رفتارهای منفی یهاهیجان از جلوگیری

 که است پیچیده یک مفهوم سازه این .شودمی محسوب

 رفتاری و اجتماعی، فرایندهای زیستی، از ایگسترده طیف

-برمی در را ناهشیار و شناختی هشیار فرایندهای همچنین

 (.2002گیرد )گارنفسکی و همکاران، 

 بر مشتمل جویی هیجانواژه نظم دیگر، عبارتبه

 یک افزایش یا و حفظ باعث کاهش، که است راهبردهایی

-هیجان بر که دارد اشاره به فرایندهایی و شوندمی هیجان

گذارد. می اثر هاآن ابراز و تجربه و چگونگی فرد کنونی های

 تحول در محوری نقشی هیجان جوییکه نظم آنجایی از

-اللایجاد اخت در مهم عاملی آن، در و ضعف داشته بهنجار

 باورند، این بر پردازاننظریه رود،می به شمار روانی های

 برابر در صحیح هیجاناتشان مدیریت به که قادر افرادی

 تشخیصی هاینشانه بیشتر نیستند، رویدادهای روزمره

 را اضطراب و افسردگی سازی از قبیلهای درونیاختالل

 ،هیجان دهینظم گفت، توانمی دهند. بنابرایننشان می

 کارکرد و روانی بهزیستی در کنندهتعیین و عاملی کلیدی

 زایرویدادهای تنیدگی با سازگاری در است که اثربخش

 بر گفت باید که کند، تا جاییمی ایفا اساسی نقش زندگی

گذارد )مشهدی و همکاران، می اثر فرد کیفیت زندگی کلِ

1390.) 

های ز روشتوان اذعان نمود که افراد اطور اجمالی میبه

و  کنندمی استفاده هیجاناتشان جویینظم جهت مختلفی

راهبردهای  از استفاده ها،روش این ترینمتداول از یکی

 ،4هیجان شناختی جویینظم است. راهبردهای شناختی

اطالعات  مدیریت برای افراد که هستند شناختی فرایندهای

                                                             
1 - Thompson 

2 -Adapted Behavior 

3 -Undetected Compromise Behavior 

4 - Cognitive Emotion-regulation Strategies 

، 5سکی، بون)گارنف گیرندمی کار به برانگیزاننده و آورهیجان

دارند  تأکید مقابله، جنبه شناختی بر ( و2003، 6کرایج

جویی (. نظم2001، 7هاون)گارنفسکی، کرایج، اسپین

شناختی هیجان بر فرایندهای هوشیار تمرکز دارد )حسنی، 

 مدیریت، توانایی در هاشناخت و افکار (. بنابراین،1389

 یک تجربه از بعد هاو هیجان هااحساس کنترل و جویینظم

 ازجمله دارند. بسیار مهمی نقش زا،تنیدگی رویداد

 رویداد تجربه از بعد استفاده مورد ایمقابله راهبردهای

 ،9گری، نشخوار8یشخومالمت  راهبرد به توانمی زاتنیدگی

 ارزیابی و یا 12سازیفاجعه ،11دیگران مالمت ،10پذیرش

 خود اصپیامدهای خ هر کدام که نمود اشاره 13مثبت مجدد

 (.2001هاون، )گارنفسکی، کرایج، اسپین داشت خواهد را

 و سازیفاجعه نشخوارگری، مالمت خویش، راهبردهای

-نظم نایافتهسازش راهبردهای یطبقه در دیگران مالمت

 پذیرش، راهبردهای کهدرحالی گیرند،می قرار هیجان جویی

رکز ، تم14ریزیتمرکز مجدد بر برنامه مثبت، مجدد ارزیابی

-سازش راهبردهای گروه به ،16پذیری، دیدگاه15مجدد مثبت

 نکته این در (.1393دارند )حسنی و همکاران،  تعلق یافته

 از دامنه وسیعی با زندگی مراحل در تمامی افراد که

 جهان با انطباق برای برانگیز چالش و زاتنیدگی رویدادهای

 رفع برای کودکان اکثر نیست. شکی شوند،رو میبهرو اطراف

استفاده  ابتدایی و ساده هایروش از محیطی هایاین چالش

را  خود ایمقابله هایروش افزایش سن، با اما کنند.می

به  رفتاری و بیرونی ابتدایی راهبردهای از و داده گسترش

 طوریبه دهند،می جهت تغییر شناختی درونی و راهبردهای

-تحول مهارت برای مهم هایدوره از یکی نوجوانی اوایل که

 این دوره در زیرا شود،می محسوب شناختی ایمقابله های

                                                             
5 -Boon, S. 

6 -Kraaij, V. 

7 -Spinhoven, P. 

8 - Self-blame 

9 - Rumination 

10 -Acceptance 

11 - Other-blame 

12 - Catastrophizing 

13 - Positive Reappraisal 

14 -Refocuse on Planning 

15 -Positive Refocusing 

16 -Putting into Perspective 
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، 1کنند )الدوینمی چشمگیری تحول شناختی هایتوانایی

(. از آنجایی که 1390نقل از مشهدی و همکاران، ؛ به1994

 افکار، محتوای و شناختی هایفعالیت در های فردیتفاوت

و است )گارنفسکی  مؤثر هاهیجان جوییچگونگی نظم بر

 خاصی شناختی از راهبردهای استفاده (،2003، همکاران

 به خویش نسبت مالمت سازی وفاجعه نشخوارگری، مثل

درونی هایاختالل فرد برای پذیریآسیب راهبردها، دیگر

 کند، درمی بیشتر )از قبیل افسردگی و اضطراب( را سازی

 مثبت مجدد ابیارزی مانند راهبردهایی از که استفادهحالی

دارد )گارنفسکی، کرایج،  دنبال به کمتری پذیریآسیب

2006.) 

یافته از قبیل تمرکز مجدد بر در رابطه با راهبردهای سازش

ریزی نیز، مطالعات حاکی از رابطه مثبت و منفی این برنامه

ترتیب با احساس بهزیستی و آشفتگی است. با راهبرد به

نایافته یافته و سازشهای سازشتوجه به آنچه درباره راهبرد

ای معتقدند نوع خاصی از افکار نشخوارگرانه گفته شد، عده

توانند راهبردهای شناختی مفیدی یا مالمت خویش، می

زای زندگی باشند ای از رویدادهای تنیدگیبرای مقابله با پاره

توان گفت که این ( و نمی2005 ، کرایج،2بان)گارنفسکی، 

نایافته و ناکارآمد هستند )مشهدی ه سازشراهبردها همیش

 .(1390و همکاران، 

اضطراب و اختالالت خلقی با تجارب هیجانی منفی و شدید 

-دهی افزایندة هیجانشوند که شامل نظمتشخیص داده می

های مثبت است )مثاًل دهی کاهندة هیجانهای منفی و نظم

های مثبت دهی افزایندة هیجانافراد افسرده در توانایی نظم

 (. 2007، 4و بارلو 3نقص دارند( )کمپبل

 طوربه و نوجوانان کودکان که اندداده نشان هاپژوهش تایجن

 مالمت نایافته نظیرسازش شناختی راهبردهای از ویژه

 که کننداستفاده می سازیفاجعه و نشخوارگری خویش،

                                                             
1 - Aldwin 

2 -Baan, N. 

3 -Campbell-Sills, L. 

4 -Barlow, D.H. 

 بروز رفتارهای در مؤثری نقش راهبردها این از استفاده

 (.2001دارد )گارنفسکی و همکاران،  زگارناسا

 (1390مشهدی و همکاران ) های پژوهشهمچنین یافته

های نشان داد که یکی از عوامل مهم که در بروز اختالل

شناختی کودکان نقش دارد، راهبردهای شناختی است روان

های خود بعد از تجربه دهی هیجانها برای نظمکه آن

های بنابراین در برنامه گیرند.ر میکارویداد تهدیدآمیز به

درمانی باید توجه خاصی به راهبردهای شناختی به ویژه 

نایافته از قبیل مالمت خویش، راهبردهای سازش

 .سازی صورت گیردنشخوارگری، فاجعه

در مجموع برای حل مشکالت روزافزون در کودکان و 

ختلفی های درمانی منوجوانان مبتال به اختالل سلوک، برنامه

توان به ها میترین آنابداع شده است، که از جمله مهم

ها در ازای مواردی مانند مداخالت رفتاری که در آن

رفتارهای غیرپرخاشگرانه و رفتارهای اجتماعی موردقبول، 

های اجتماعی؛ آموزش شود؛ آموزش مهارتپاداش ارائه می

کرد. از درمانی و مداخالت دارویی اشارهخانواده و خانواده

عنوان درمان کمکی عالیمی که توان بهدرمان دارویی می

کرد )کاپالن و غالباً در اختالل سلوک نقش دارند، استفاده

 (.2000، 5سادوک

های درمانی در کاهش عالیم آشکار طور کلی برنامهبه

اختالل سلوک نظیر پرخاشگری، مؤثرتر از عالیم پنهان نظیر 

اعتقاد بر این است که  دروغگویی یا سرقت هستند.

راهبردهای درمانی که معطوف به افزایش رفتارهای 

اجتماعی هستند، سبب کاهش رفتار اجتماعی و کفایت

-دهند که برنامهها نیز نشان میشوند. یافتهپرخاشگرانه می

های توانند مهارتهای پیشگیری مبتنی بر مدارس، می

هش رفتار کرده و سبب کاهیجانی و اجتماعی را تقویت

پرخاشگرانه در جمعیت سالم کودکان سنین مدرسه شوند. 

کاهش خشونت و پرخاشگری در مدارس، زمینه مهمی برای 

                                                             
5 . Kaplan & Sadock, BJ. 
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مداخالت است. سن شروع درمان مهم است زیرا هرچه رفتار 

  گردد )همان منبع(.تر مییابد، مقاومغیرانطباقی بیشتر ادامه

های برقراری روش متأسفانه ما زمانی ناکارآمدی برخی ازاما 

ها در ما ثابت، دهیم که آنمان را تشخیص میارتباطی

شده، عادت و دشوار برای تغییر دادن، مأنوس، خوب تمرین

 (.2008، 1اند )کاتزمن و کاتزمنشده

 2های ارتباطیدهد که افراد فاقد مهارتتحقیقات نشان می

ی هاهای زندگی( مناسب، در موقعیتطور کلی مهارت)و به

شوند. مشکالت چنین افرادی عمدتاً مختلف دچار مشکل می

و  3شود: راهبردهای کنترل بیرونیبه دو حیطه مربوط می

طور صحیح و به . چنانچه این افراد به4مسألهراهبردهای حل

های ارتباطی یا سایر مقدار مطلوب تحت آموزش مهارت

های زندگی قرار بگیرند، در این دو نوع مشکل مهارت

و همکاران،  5هبودی چشمگیری خواهند داشت )اریلیب

2004.) 

ها برای رسد که یکی از بهترین انواع برنامهنظر میبنابراین به

پیشگیری و بهبود عالیم اختالل سلوک در کودکان و 

های های اجتماعی و ازجمله مهارتنوجوانان، آموزش مهارت

در ترکیب  طور مستقل و یا، به6مسألهارتباطی و مهارت حل

 های درمانی، و در مدارس باشد.با سایر برنامه

( 1384در همین راستا، در پژوهشی که همتی و شجاعی )

های انجام دادند، آموزش سه مهارت زندگی )شامل مهارت

های های مقابله با خشم و مهارتارتباط با دیگران، مهارت

-شهروند مسئول بودن( در کاهش اختالل سلوک دانش

پسر دوره راهنمایی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج  آموزان

ها، اختالل سلوک نشان داد که در اثر آموزش این مهارت

 طور معنادار کاهش یافته است.آموزان بهاین دانش

                                                             
1 . Kotzman,M., Kotzman, A. 

2 . Communication Skills 

3 . External Control Strategies 

4 . Problem Solving Strategies 

5 . O Reilly, M. F. 

6 . Problem Solving Skills 

های (، عقیده دارند که مهارت2007و همکاران ) 7چانگ

مسأله تأملی و کاهش ارتباطی سبب افزایش سبک حل

شود و گرانه میواکنشی و سرکوب مسألههای حلسبک

سرانجام منجر به جلوگیری از بروز برخی مشکالت روانی و 

شناختی رفتاری مانند اضطراب، افسردگی و سایر عالئم روان

 -ی بعد شناختیدهندهگردد. سبک واکنشی نشانمی

های تکانشی و عاطفی است که برخی تالش -رفتاری

-مسأله مؤثر میو مانع حلگیرد کننده را دربرمیپرتحواس

 شود.

آموزان، از اختالالت سلوک در کودکان و نوجوانان و دانش

های درگیر با کنندگان به حرفهترین مشکالت مراجعهشایع

-چون دانش(. 2009، 8سالمت روانی کودک هستند )باکر

آموزانی که در مقاطع راهنمایی و متوسطه مشغول به 

ترین، باشند از فعاللوک میتحصیل بوده و دارای اختالل س

پذیرترین قشر هر جامعه محسوب ترین و آسیبپرتحرک

های ریزی آموزشی جهت مهارتشوند، بنابراین برنامهمی

آموزان از اولویت خاصی برخوردار زندگی برای این دانش

 (.1384است )همتی و شجاعی، 

که تا به حال به قدر کافی به این لیکن با توجه به این

که در سنین تالل در بین جامعه نوجوانان ایرانی اخ

توجه نشده است و از سوی دیگر باشند، درمعرض خطر می

که ترکیب سنی جمعیت ایران، ترکیب جمعیتی به دلیل آن

آموز است، توجه به میلیون نفر دانش 5/12جوان با حدود 

های تشخیص، کنترل و مداوای آن از این اختالل و راه

انی برخوردار است. بعالوه با در نظر گرفتن اهمیت دوچند

آموزان مبتال به اختالل ترین مشکالت دانشکه عمدهاین

سلوک در رعایت هنجارهای اجتماعی، کنترل خشم و 

(، 2003، التا و همکارانباشد )کابرقراری ارتباط مناسب می

و تاکنون پژوهش چندانی خصوصاً در داخل کشور در زمینه 

های ارتباطی در پیشگیری و درمان مهارت اثربخشی آموزش

جویی نوجوانان دارای اختالل سلوک )و نقص در نظم

                                                             
7 . Chang, E. C. 

8 . Baker, K. 
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شناختی هیجان همراه آن(، در جمعیت ایرانی انجام نشده 

رسد. بنابراین است، انجام این پژوهش ضروری به نظر می

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش 

جویی شناختی هیجان نوجوانان ارتباطی در نظم هایمهارت

 است.دختر دارای اختالل سلوک، طراحی شده

های اثربخشی آموزش مهارتاین اساس، این سؤاالت که بر

جویی شناختی نایافته نظمارتباطی در راهبردهای سازش

جویی شناختی هیجان یافته نظمهیجان و راهبردهای سازش

 .چگونه است، مورد بررسی قرار گرفت

 روش 

نوجوانان دختر دارای اختالل  جامعه این پژوهش شامل همه

نخست به مدارس راهنمایی  باشد.سلوک در استان البرز، می

دخترانه استان البرز که در دسترس بوده، مراجعه شده و در 

سال(، پرسشنامه  15تا   12مقطع راهنمایی )محدوده سنی 

افراد دارای نمرات باال در پرسشنامه اختالل سلوک اجرا شد. 

ی نمرات تمام اختالل سلوک )افرادی که پس از محاسبه

شان در ی نیمرخ، قله1CBCLها و رسم نیمرخ مقیاس

کننده شرکت 90از بین مجموع  طیف بالینی قرار گرفت(،

انتخاب گشته و سپس تحت مصاحبه ساختار یافته براساس 

DSM_IV_TR نفر که پس از  30هایت قرار گرفتند. درن

مصاحبه نیز عالیم اختالل سلوک را بطور کامل نشان دادند، 

های ورود به مطالعه را تأمین کرده و به عنوان گروه مالک

طور تصادفی به دو نفر به 30سپس این  شدند.نمونه انتخاب 

تایی آزمایش و کنترل تقسیم گشتند. گروه گروه پانزده

دریافت نموده و گروه کنترل  آزمایش، جلسات آموزشی را

های خروج در این ای را دریافت نکرد. مالکهیچ مداخله

طور کلی شامل تشخیص همبودی با سایر مطالعه، به

-رح پژوهش حاضر از نوع پیشط اختالالت روانی بودند.

گیری صورت نمونهآزمون با گروه کنترل و بهپس -آزمون

ه آزمودنی تشکیل باشد. این طرح از دو گرودردسترس می

-گیری قرار میشده است که هر دو گروه دو بار مورد اندازه

کنندگان به صورت کامالً گیرند. در این طرح شرکت
                                                             
1 . Child Behavior Checklist 

شوند. تصادفی، به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم می

ها را در گروه ها، نیمی از آزمودنیمحقق برای تشکیل گروه

جا که ین نمود. از آناول و نیمی دیگر را در گروه دوم جایگز

باشد درمانی روشی مقرون به صرفه در درمان میگروه

، در این پژوهش 2(2006کب، آنتونی، )بایلینگ ، مک

 .های ارتباطی به شکل گروهی اجرا گردیدآموزش مهارت

 پژوهش ابزار

 (CBCL-P)ی رفتاری کودک/ نوجوان مقیاس سیاهه

 ،2001در سال  و همکاران او 3آخنباخاین سیاهه توسط 

های سنی برای سنجش اختالالت رفتاری و عاطفی در گروه

است و توسط والدین و یا فردی که مختلف تدوین شده

کند و را بر عهده دارد و یا از او مراقبت میسرپرستی کودک 

شود. شناسد، تکمیل میطور کامل مییا هر کسی که او را به

سؤال، وضعیت فرد را در شش  113ی رفتاری با این سیاهه

مقیاس مشکالت عاطفی، مشکالت اضطرابی، مشکالت 

فعالی، مشکالت سلوک، مشکالت جسمانی و مشکالت بیش

ی رفتاری کند. این سیاههی ارزیابی میانافرمانی مقابله

است. ضریب ، هنجاریابی شده(1385)توسط اصغر مینایی 

، 77/0همسانی درونی برای خرده مقیاس مشکالت عاطفی 

، 83/0 شکل، مشکالت جسمانی82/0مشکالت اضطرابی 

ای ، مشکالت نافرمانی مقابله79/0 فعالیمشکالت بیش

است )صابری، ش شدهگزار 72/0 و مشکالت سلوک 82/0

1387.) 

های دهنده، ابتدا تعدادی سؤال را که شایستگیپاسخ

سنجند و همچنین تعدادی های( کودک را می)توانمندی

های کودک ها و ناتوانیپاسخ را که به بیماری-سؤال باز

ترین نگرانی پاسخ دهنده را در شوند و عمدهمربوط می

او را نسبت به بهترین ارتباط با کودک و همچنین نظر 

کند شوند، تکمیل میها و خصوصیات کودک جویا میویژگی

 (.1385)مینایی، 

                                                             
2 . Bieling, P.J., Mccabe, R.E., Antony, M.M. 

3 . Achenback, T. M. 
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دهنده، مشکالت عاطفی، رفتاری و ی این فرم، پاسخدر ادامه

کند. تعداد این سؤاالت بندی میاجتماعی کودک را درجه

 6دهنده براساس وضعیت کودک در سؤال است و پاسخ 113

تاحدی   1نادرست؛   0صورت ه، هر سؤال را بهماه گذشت

بندی کامالً یا غالباً درست، درجه  2یا گاهی درست؛ و 

 کند )همان منبع(. می

P -(CERQ- جویی شناختی هیجان پرسشنامه نظم

short)1: نظم پرسشنامه( جویی شناختی هیجانCERQ) 

 کشور در (2001و اسپین هاون ) یجارک ی،گارنفسک توسط

 جهت که است چندبعدی پرسشنامه یک و شد تدوین ،لنده

 تجربه از پس افراد شناختی ایمقابله راهبردهای شناسایی

-می قرار استفاده مورد منفی هایموقعیت یا وقایع کردن

 صورتبه که ایهمقابل هایپرسشنامه سایر برخالف .گیرد

-نمی قائل تمایز وی واقعی اعمال و فرد افکار بین آشکار

 یک با مواجهه از پس را فرد افکار پرسشنامه این وند،ش

 پرسشنامه این د.کنمی ارزیابی زابآسی وقایع یا منفی تجربه

 باشدمی ماده  36دارای و است گزارشیخود ابزار یک

 .(1393)حسنی و همکاران، 

جویی شناختی هیجان یکی از ابزارهای نامه نظمپرسش

شناختی هیجان در  جوییفراگیر در بررسی نقش نظم

شناسی تحولی، بالینی، شخصیت و های مختلف روانزمینه

 جداگانه هاینسخه مقیاس اینشناسی روانی است. آسیب

 بلند فرم دو دارای داشته، سالبزرگ افراد و کودکان برای

د )گارنفسکی و باشمی( ایماده 18کوتاه ) و (ایماده 36)

 .(2006کرایج، 

 12برای افراد  و است آسان خیلی پرسشنامه این اجرای

 هایجمعیت برای هم و بهنجار افراد برای همسال به باال )

 خرده 9 از پرسشنامه این د.باشمی استفاده قابل (بالینی

 9 مذکور هایمقیاس خرده ت.اسشده تشکیل مقیاس

 نشخوارگری، پذیرش، خویش، مالمت شناختی راهبرد

                                                             
1 -Cognitive Emotion Regulation Questionnaire- persian version- 

short form 

 ارزیابی ریزی،برنامه بر مجدد تمرکز مثبت، مجدد تمرکز

 را دیگران مالمت و سازیفاجعه پذیری،دیدگاه مثبت، مجدد

 (هرگز تقریباً) 1 از مقیاس نمراتی هدامن .دنکنمی ارزیابی

 4 شامل مقیاس خرده هر. باشدمی( همیشه تقریباً ) 5 تا

 هر کل ینمره ماده(. 2و در فرم کوتاه شامل )ت اس ماده

 به هاماده نمره کردن جمع طریق از هامقیاس خرده از یک

 4 بین مقیاس خرده هر نمرات دامنه بنابراین،. آیدمی دست

 باال نمرات. (10 تا 2)و در فرم کوتاه بین  بود خواهد 20تا

 راهبرد بیشتر استفاده میزان بیانگر مقیاس خرده هر در

-می منفی و زاتنیدگی وقایع با مواجهه و مقابله در مذکور

 (.1390شهدی و همکاران، د )مباش

ی (، به منظور تهیه نسخه1389در پژوهشی نیز که حسنی )

( CERQ-Pجویی شناختی هیجان )فارسی پرسشنامه نظم

سنجی آن انجام داد، نتایج نشان و بررسی خصوصیات روان

جویی ی فارسی پرسشنامه نظممقیاس نسخهخرده 9داد که 

ی خوبی دارند (، همسانی درونCERQ-Pشناختی هیجان )

 بود(. 92/0تا  76/0ی آلفای کرونباخ )دامنه

(، به 1390همچنین در پژوهشی دیگر نیز که حسنی )

جویی نامه نظممنظور تهیه فرم کوتاه نسخه فارسی پرسش

( و بررسی اعتبار و CERQ-P-shortشناختی هیجان )

خرده مقیاس فرم  9روایی آن انجام داد، نتایج نشان داد که 

جویی شناختی هیجان، نامه نظمنسخه فارسی پرسش کوتاه

دارای اعتبار مطلوبی هستند. تحلیل مؤلفه اصلی ضمن 

نامه عاملی اصلی پرسش 9درصد واریانس، الگوی  75تبیین 

( را مورد حمایت قرار CERQجویی شناختی هیجان )نظم

ها به نسبت باال مقیاسداد. همچنین همبستگی بین خرده 

های فرم کوتاه م، الگوی همبستگی خرده مقیاسبود. سرانجا

جویی شناختی هیجان با نامه نظمنسخه فارسی پرسش

گر روایی مالکی مقیاس بود. در نتیجه عالیم افسردگی، بیان

جویی شناختی نامه نظمفرم کوتاه نسخه فارسی پرسش

سنجی مناسبی هیجان در جامعه ایران، خصوصیات روان
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 18در این پژوهش از فرم کوتاه . (1390)حسنی، دارد 

 ساالن استفاده گردید.ای، بزرگماده

 اجرا ۀشیو

پژوهشگر پس از کسب رضایت و توضیح فرآیند پژوهش به 

ها خواست که با دقت راهنمای ها، از آنکنندهشرکت

ها را در هر مرحله خوانده و به سؤاالت پاسخ پرسشنامه

پاسخ باقی نگذارند و یدهند و سعی کنند هیچ سؤالی را ب

ها را بهتر پاسخی را انتخاب کنند که تمایل و احساس آن

، (CBCL) اختالل سلوک پرسشنامهابتدا کند. توصیف می

-دانش توسط والدینها توزیع شده و کنندهدر بین شرکت

و یا فردی که سرپرستی آنان را بر عهده دارد و یا از  آموزان

افراد دارای که پس از این ردید.کند، تکمیل گاو مراقبت می

 90نمرات باال در پرسشنامه اختالل سلوک، از بین مجموع 

براساس  یافته ساختار مصاحبه تحتکننده انتخاب و شرکت

DSM_IV_TR های ورود نفر که مالک 30گرفتند،  قرار

ی کردند، انتخاب گشته و به نسخه به مطالعه را تأمین

، (CERQ)شناختی هیجان  جویینظمی فارسی پرسشنامه

های سپس گروه آزمایش، آموزش مهارت دادند.پاسخ 

ارتباطی را به شکل گروهی دریافت نمود. این درمان بر 

-کایوند، شفیع های ارتباطیاساس راهنمای آموزش مهارت

طبق این راهنما، (، انجام شد. 1388) آبادی، سودانی

 اجرا به یشآزما گروه برای جلسه10 طی آزمایشی مداخالت

نده به کنشرکت 30در پایان جلسه دهم، مجدداً هر  درآمد.

جویی شناختی نظم یپرسشنامهصورت دو گروه مجزا، به 

آوری پس از جمع مرحله نخست، پاسخ دادند.هیجان 

ورد تجزیه و م 1SPSSهایها توسط برنامهاطالعات، داده

 .تحلیل قرار گرفت

-که این پژوهش طرح دو گروهی با پیشبا توجه به این

-های ارتباطی بهآزمون بوده و آموزش مهارتپس -آزمون

ها از صورت گروهی ارائه گردید، برای تحلیل آماری داده

 .استتحلیل کوواریانس استفاده شده

                                                             
1 . Sciences Statistical Package for the Social 

 هايافته

در این بخش اطالعات توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به 

آزمون کنترل( و زمان آزمون )پیش تفکیک گروه )آزمایش و

 .آزمون( ارایه شده استو پس

دهد که میانگین گروه آزمایش در نشان می 1جدول 

های مالمت خویش، نشخوارگری و مالمت دیگران از مؤلفه

های آزمون اندکی کاهش یافته و در مؤلفهآزمون تا پسپیش

ارزیابی ، ریزیتمرکز مجدد بر برنامه، تمرکز مجدد مثبت

ه است. این اندکی افزایش یافت گیریدیدگاهو  مجدد مثبت

در حالی است که در میانگین نمرات گروه کنترل تغییرات 

 .شودمنظمی مشاهده نمی

ها )گروه آزمایش و کنترل( گروهدر بررسی معناداری تفاوت 

-يافته و سازشراهبردهای سازش آزمون نمراتپسدر 

اثر منظور کنترل  به، جويی شناختی هیجاننايافته نظم

 استفاده شد. تحلیل کوواریانس چندمتغیریاز  آزمون،پیش

 ها و همگنیکه نرمال بودن توزیع دادهبا توجه به این

تحلیل کوواریانس  های اصلیفرضها از پیشوهواریانس گر

از چندمتغیری هستند، قبل از ارایه نتایج تحلیل کوواریانس 

ل بودن اسمیرنوف برای بررسی نرما -آزمون کولموگروف

برای بررسی فرض برابری  2ها و از آزمون لونتوزیع داده

 .های وابسته استفاده شدواریانس خطای متغیر

فرض شود، پیشمشاهده می 2گونه که در جدول همان

ها در مورد تمامی راهبردهای نرمال بودن توزیع داده

جویی شناختی هیجان در هر دو نوبت نایافته نظمسازش

 .آزمون برقرار است

فرض برابری  ، آزمون لون3جدول مطابق اطالعات و 

دهد، زیرا در همة این موارد ها را نشان میگروه واریانس

 .دار نشده استمشاهده شده معنی Fهای نسبت

 

 

                                                             
2 . Leven's Test of Equality of Error Variance 
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میانگین و انحراف استاندارد : 1جدول    آزمونپسو  آزمونپیشهای : میانگین و انحراف استاندارد متغیر همدلی در گروه1جدول 

 جويی شناختی هیجان به تفکیك گروه و زمان آزمونهای نظممؤلفه

 متغیر                    گروه
 آزمونپس       آزمونپیش

 SD میانگین SD میانگین

 آزمایش

راهبردهای 

یافته سازش

جویی نظم

 هیجان

 2 7/5 2/2 6 پذیرش

 1/2 3/6 2 5/5 تمرکز مجدد مثبت

 1/2 7/6 2 3/6 ریزیتمرکز مجدد بر برنامه

 4/2 7/7 7/1 2/7 ارزیابی مجدد مثبت

 2/2 4/6 2 9/5 گیریدیدگاه

راهبردهای 

نایافته سازش

جویی نظم
 هیجان

 9/1 4/5 7/1 6 مالمت خویش

 7/1 3/7 8/1 5/7 نشخوارگری

 5/2 2/5 8/1 2/5 سازیفاجعه

 3/2 3/4 2/2 5/4 مالمت دیگران

 کنترل

راهبردهای 

یافته سازش
جویی نظم

 هیجان

 7/2 6/5 9/1 9/5 پذیرش

 1/2 3/5 6/2 8/5 تمرکز مجدد مثبت

 7/1 8/5 1/2 7/5 ریزیتمرکز مجدد بر برنامه

 9/1 3/5 2 6/5 ارزیابی مجدد مثبت

 2/2 1/6 9/1 2/6 گیریدیدگاه

راهبردهای 
نایافته سازش

جویی نظم

 هیجان

 2/2 5/4 1/2 9/4 مالمت خویش

 9/1 3/7 3/2 7 نشخوارگری

 2/1 5/6 2 2/6 سازیفاجعه

 2 6/4 4/2 6/4 مالمت دیگران

 

 نايافتهی راهبردهای سازشهااسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزيع داده -آزمون کولموگروف: 2جدول 

 نتیجه معناداری یرنوفاسم -کولموگروف Z نوبت آزمون متغیر

 مالمت خویش
 نرمال 420/0 880/0 آزمونپیش

 نرمال 133/0 16/1 آزمونپس

 نشخوارگری
 نرمال 124/0 18/1 آزمونپیش

 نرمال 576/0 781/0 آزمونپس

 سازیفاجعه
 نرمال 604/0 764/0 آزمونپیش

 نرمال 968/0 493/0 آزمونپس

 مالمت دیگران
 نرمال 479/0 841/0 آزمونپیش

 نرمال 110/0 12/1 آزمونپس

 

 نايافته()راهبردهای سازش در متغیرهای وابسته هاگروه نتايج آزمون لون برای بررسی برابری واريانس: 3جدول 

 معناداری درجة آزادی مخرج درجة آزادی صورت Fنسبت  متغیر

 220/0 28 1 57/1 مالمت خویش

 611/0 28 1 264/0 نشخوارگری
 975/0 28 1 001/0 سازیفاجعه

 627/0 28 1 241/0 مالمت دیگران
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یک از سه شاخص  دهد که هیچنشان می 4جدول  اطالعات

آزمون ها در پسآماره مالک آزمون در مورد تفاوت گروه

دار نشده است. این موضوع متغیرهای مورد مطالعه معنی

صورت گرفته نتوانسته است تغییر  دهد که مداخلهنشان می

 .معناداری در میانگین گروه آزمایش ایجاد نماید

 نايافتهآزمون راهبردهای سازشو پیش آزمون متغیرهای وابستهها در پسنتايج تحلیل کوواريانس تفاوت کلی گروه: 4جدول 

 معناداری خطا df فرضیه F dfنسبت  ارزش آماره کآماره مال منبع اثر

آزمون پیش

 مالمت خویش

 446/0 21 4 967/0 156/0 پیالئی

 446/0 21 4 967/0 844/0 ویلکز

 446/0 21 4 967/0 184/0 هتلینگ

آزمون پیش

 نشخوارگری

 068/0 21 4 57/2 329/0 پیالئی

 068/0 21 4 57/2 671/0 ویلکز

 068/0 21 4 57/2 490/0 هتلینگ

آزمون پیش

 سازیفاجعه

 004/0 21 4 33/5 504/0 پیالئی

 004/0 21 4 33/5 496/0 ویلکز

 004/0 21 4 33/5 01/1 هتلینگ

آزمون پیش

 مالمت دیگران

 001/0 21 4 71/9 649/0 پیالئی

 001/0 21 4 71/9 351/0 ویلکز

 001/0 21 4 71/9 85/1 هتلینگ

 گروه

 994/0 21 4 055/0 010/0 پیالئی

 994/0 21 4 055/0 990/0 ویلکز

 994/0 21 4 055/0 010/0 هتلینگ

 

 

فرض شود، پیشمشاهده می 5گونه که در جدول همان

ها در مورد تمامی راهبردهای سازشنرمال بودن توزیع داده

جویی شناختی هیجان در هر دو نوبت آزمون یافته نظم

 .برقرار است
 يافتههای راهبردهای سازشاسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزيع داده -آزمون کولموگروف: 5جدول 

 نتیجه معناداری اسمیرنوف -کولموگروف Z نوبت آزمون متغیر

 پذیرش
 نرمال 369/0 918/0 زمونآپیش

 نرمال 349/0 933/0 آزمونپس

 تمرکز مجدد مثبت
 نرمال 582/0 777/0 آزمونپیش

 نرمال 409/0 888/0 آزمونپس

 ریزیتمرکز مجدد بر برنامه
 نرمال 465/0 850/0 آزمونپیش

 نرمال 243/0 03/1 آزمونپس

 ارزیابی مجدد مثبت
 نرمال 245/0 02/1 آزمونپیش

 نرمال 124/0 18/1 آزمونپس

 گیریدیدگاه
 نرمال 485/0 837/0 آزمونپیش

 نرمال 243/0 03/1 آزمونپس

 

 ، آزمون لون فرض برابری واریانس6جدول مطابق اطالعات 

ها را به غیر از تمرکز مجدد مثبت، برای سایر متغیرها گروه

توان ها میبا توجه به برابری حجم گروهدهد، که نشان می

 .ده گرفتاین یک مورد را هم نادی
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 يافته()راهبردهای سازش در متغیرهای وابسته هاگروه نتايج آزمون لون برای بررسی برابری واريانس: 6جدول 

 معناداری درجة آزادی مخرج درجة آزادی صورت Fنسبت  متغیر

 738/0 28 1 114/0 پذیرش

 033/0 28 1 01/5 تمرکز مجدد مثبت

 276/0 28 1 24/1 ریزیتمرکز مجدد بر برنامه

 566/0 28 1 338/0 ارزیابی مجدد مثبت

 907/0 28 1 014/0 گیریدیدگاه

 

آزمون راهبردهای آزمون متغیرهای وابسته و پیشها در پسنتايج تحلیل کوواريانس تفاوت کلی گروه: 7جدول 

 يافتهسازش

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

آزمون پیش

 پذیرش

 142/0 19 5 90/1 333/0 پیالئی

 142/0 19 5 90/1 667/0 ویلکز

 142/0 19 5 90/1 500/0 هتلینگ

آزمون پیش

تمرکز مجدد 

 مثبت

 105/0 19 5 14/2 360/0 پیالئی

 105/0 19 5 14/2 640/0 ویلکز

 105/0 19 5 14/2 562/0 هتلینگ

آزمون پیش

تمرکز مجدد 

 ریزیبر برنامه

 087/0 19 5 28/2 375/0 پیالئی

 087/0 19 5 28/2 625/0 ویلکز

 087/0 19 5 28/2 601/0 هتلینگ

آزمون پیش

ارزیابی مجدد 

 مثبت

 026/0 19 5 29/3 464/0 پیالئی

 026/0 19 5 29/3 536/0 ویلکز

 026/0 19 5 29/3 866/0 هتلینگ

آزمون پیش

 گیریدیدگاه

 318/0 19 5 27/1 250/0 پیالئی

 318/0 19 5 27/1 750/0 ویلکز

 318/0 19 5 27/1 334/0 هتلینگ

 وهگر

 257/0 19 5 43/1 274/0 پیالئی

 257/0 19 5 43/1 726/0 ویلکز

 257/0 19 5 43/1 377/0 هتلینگ

 

یک از سه دهد که هیچنشان می 77اطالعات جدول 

ها در پسشاخص آماره مالک آزمون در مورد تفاوت گروه

دار نشده است. این آزمون متغیرهای مورد مطالعه معنی

که مداخله صورت گرفته نتوانسته دهد موضوع نشان می

است تغییر معناداری در میانگین گروه آزمایش ایجاد 

 نماید.

ها و جداولی که در بررسی اثربخشی با توجه به داده

جویی های ارتباطی بر راهبردهای نظمآموزش مهارت

شناختی هیجان نوجوانان دارای اختالل سلوک )که در 

توان دریافت که می( آورده شد، ایمها پرداختهاینجا به آن

 ةتغییرات محسوسی در زمینهای ارتباطی آموزش مهارت

جویی شناختی هیجان نایافته نظمبهبود راهبردهای سازش
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جویی شناختی یافته نظمو یا افزایش راهبردهای سازش

 .کندهیجان ایجاد نمی

 گیریبحث و نتیجه

بررسی اثربخشی برنامه آموزش این پژوهش با هدف 

جویی شناختی هیجان ارتباطی در نظم هایتمهار

 در بررسیاختالل سلوک، صورت گرفت.  اینوجوانان دار

پژوهش حاضر و جداول  هاگونه که یافته، همانهیجان

ت های مالممیانگین گروه آزمایش در مؤلفهنشان داد، 

آزمون تا خویش، نشخوارگری و مالمت دیگران از پیش

آزمون اندکی کاهش یافته است. این در حالی است که پس

در میانگین نمرات گروه کنترل تغییرات منظمی مشاهده 

-اما نتایج تحلیل کوواریانس درمورد تفاوت گروه شود.نمی

جویی نایافته نظمها در رابطه با راهبردهای سازش

این  دار نشده است.یجان مورد مطالعه، معنیشناختی ه

دهد که مداخله صورت گرفته نتوانسته موضوع نشان می

است تغییر معناداری در میانگین گروه آزمایش ایجاد 

های توان دریافت که آموزش مهارتبنابراین می نماید.

-نایافته نظمارتباطی منجر به بهبود راهبردهای سازش

 شود.یجویی شناختی هیجان نم

گونه پژوهش مشابه داخلی و خارجی در رابطه تقریباً هیچ

-های ارتباطی بر راهبردهای نظمبا تأثیر آموزش مهارت

نشد. این موضوع شاید خود جویی شناختی هیجان یافت 

تأکیدی بر نتایج این پژوهش، مبنی بر عدم تأثیر آموزش 

جویی های ارتباطی بر اصالح راهبردهای نظممهارت

ها اختی هیجان باشد. اما تحقیقات، تأثیر سایر مدلشن

-؛ به2003)دهی هیجان گراس ازجمله، مدل فرایند نظم

-که در پنج مرحله می (2007نقل از گراس و تامپسون، 

جویی هیجان، نشان باشد را بر تغییر راهبردهای نظم

یافته و اند. هر مرحله شامل یکسری راهبردهای سازشداده

ویژه افراد دچار نایافته است. بهدهای سازشیکسری راهبر

نایافته مشکالت هیجانی بیشتر از راهبردهای سازش

 د نشخوار فکری، نگرانی، اجتناب(.کنند )مانناستفاده می

الزمة مداخله در مشکالت هیجانی، اصالح یا حذف 

یافته نایافته و آموزش راهبردهای سازشراهبردهای سازش

های یافته پذیرد.صورت میاست که طبق این مدل 

یکی از  نشان داد که (1390مشهدی و همکاران ) پژوهش

شناختی کودکان های روانعوامل مهم که در بروز اختالل

-ها برای نظمنقش دارد، راهبردهای شناختی است که آن

-ههای خود بعد از تجربه رویداد تهدیدآمیز بدهی هیجان

های درمانی باید توجه بنابراین در برنامه .گیرندکار می

سازش خاصی به راهبردهای شناختی به ویژه راهبردهای 

سازی ، نشخوارگری، فاجعهیشاز قبیل مالمت خو نایافته

  .صورت گیرد

پژوهش حاضر ی هاگونه که یافته، همانبررسی هیجاندر 

تمرکز های میانگین گروه آزمایش در مؤلفه داد، نشان

ارزیابی مجدد ، ریزیتمرکز مجدد بر برنامه، مجدد مثبت

اندکی  آزمونآزمون تا پسگیری از پیشدیدگاهو  مثبت

افزایش یافته است. این در حالی است که در میانگین 

اما  شود.نمرات گروه کنترل تغییرات منظمی مشاهده نمی

ها در رابطه با کوواریانس درمورد تفاوت گروه نتایج تحلیل

دار نشده است. این متغیرهای مورد مطالعه، معنی این

دهد که مداخله صورت گرفته نتوانسته موضوع نشان می

است تغییر معناداری در میانگین گروه آزمایش ایجاد 

 نماید.

های ارتباطی، موزش مهارتتوان دریافت که آبنابراین می

جویی یافته نظمافزایش چندان راهبردهای سازشمنجر به 

گونه هیچ متأسفانه در این مورد شود.شناختی هیجان نمی

پژوهش مشابه داخلی و خارجی در رابطه با تأثیر آموزش 

جویی یافته نظمهای ارتباطی بر راهبردهای سازشمهارت

نشد. این موضوع شاید خود شناختی هیجان یافت 

ین پژوهش، مبنی بر عدم تأثیر چندان تأکیدی بر نتایج ا

-های ارتباطی بر اصالح راهبردهای نظمآموزش مهارت

 جویی شناختی هیجان باشد.



 جعفر حسنی، محمد حاتمی، رادسعیده صادقی
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طور موفق در مورد بههای ارتباطی تکنیک آموزش مهارت

طیف اوتیسم، اختالالت اضطرابی )ازجمله اضطراب 

فعالی و ماندگی ذهنی، بیشاجتماعی(، درخودمانده، عقب

جه و بسیاری دیگر، در کودکان و نوجوانان، بررسی تونقص

-آموزش مهارتبرخالف موفقیت  است، اماو تحقیق شده

ی ، تأثیر این برنامههای ارتباطی در بسیاری از این موارد

ل سلوک آموزشی در رابطه با کاهش عالیم مختلف اختال

 است. مورد بررسی قرار نگرفتهکودکان و نوجوانان، خیلی 

است نشان داده شده طور کلیبه ،پژوهش حاضر باهمسو 

های درمانی در کاهش عالیم آشکار اختالل برنامه که

سلوک نظیر پرخاشگری، مؤثرتر از عالیم پنهان نظیر 

دروغگویی یا سرقت هستند. اعتقاد بر این است که 

راهبردهای درمانی که معطوف به افزایش رفتارهای 

، سبب کاهش رفتار اجتماعی هستنداجتماعی و کفایت

دهند که ها نیز نشان میشوند. یافتهپرخاشگرانه می

-توانند مهارتهای پیشگیری مبتنی بر مدارس، میبرنامه

کرده و سبب کاهش های هیجانی و اجتماعی را تقویت

رفتار پرخاشگرانه در جمعیت سالم کودکان سنین مدرسه 

 (.2000شوند )کاپالن و سادوک، 

( انجام 1384که همتی و شجاعی )در پژوهشی دیگر 

های دادند، آموزش سه مهارت زندگی )شامل مهارت

های های مقابله با خشم و مهارتارتباط با دیگران، مهارت

-شهروند مسئول بودن( در کاهش اختالل سلوک دانش

آموزان پسر دوره راهنمایی مورد بررسی قرار گرفت و 

ها، اختالل ارتنتایج نشان داد که در اثر آموزش این مه

طور معنادار کاهش یافته است. آموزان بهسلوک این دانش

های زندگی های این پژوهش آموزش مهارتبراساس یافته

-به نوجوانان مبتال به اختالل سلوک موجب رشد مهارت

هایی که افراد ارسال های ارتباطی، تفسیر صحیح نشان

شود. به دارند و شناخت خشم و پاسخ سازنده به آن میمی

های روانی، اجتماعی و عبارتی موجب پرورش مهارت

رفتاری الزم برای حضور در صحنه روابط فردی و 

گردد، توانایی مؤثر بودن، غلبه بر مشکل، اجتماعی می

ریزی و رفتار هدفمند و متناسب با مشکل را توانایی برنامه

طور کلی در کاهش ابتالی دهد و بهها افزایش میدر آن

های رفتاری و اختالالت روانی وانان به انواع ناهنجارینوج

 و افزایش سطح سالمت روان آنان نقش مؤثری دارند.

های ارتباطی دهد که افراد فاقد مهارتتحقیقات نشان می

-های زندگی( مناسب، در موقعیتطور کلی مهارت)و به

شوند. مشکالت چنین های مختلف دچار مشکل می

شود: راهبردهای دو حیطه مربوط میافرادی عمدتاً به 

مسأله. چنانچه این افراد کنترل بیرونی و راهبردهای حل

های طور صحیح و به مقدار مطلوب تحت آموزش مهارتبه

های زندگی قرار بگیرند، در این دو ارتباطی یا سایر مهارت

نوع مشکل بهبودی چشمگیری خواهند داشت )اریلی و 

 (.2004همکاران، 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش 

جویی شناختی هیجان نظمارتباطی در  هایمهارت

 نوجوانان دختر دارای اختالل سلوک، طراحی و اجرا شد.

های ارتباطی به کار رفته در محتوای برنامه آموزش مهارت

-مسأله نیز میحل این پژوهش که شامل آموزش مهارت

جویی شناختی دانی بر بهبود فرآیند نظمتأثیر چنباشد، 

د. این ان دارای اختالل سلوک نشان نداهیجان نوجوان

تواند باشد که بکارگیری نتیجه احتماالً به این دلیل می

های آموزشی که معطوف به راهبردهای درمانی و برنامه

اجتماعی هستند، افزایش رفتارهای اجتماعی و کفایت

و  ری مانند پرخاشگریهای آشکاسبب کاهش رفتار

الزمة مداخله در مشکالت  گردند، اماتکانشگری می

نایافته و هیجانی، اصالح یا حذف راهبردهای سازش

یافته است که طبق این برنامه آموزش راهبردهای سازش

 خیلی صورت نپذیرفته است.

های متعددی نشان پژوهشهای یافتهکه با توجه به این

های که در بروز اختالل یامل مهمیکی از عو اند کهداده

نقش دارد، راهبردهای  و نوجوانان شناختی کودکانروان

های خود دهی هیجانها برای نظمشناختی است که آن
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بنابراین  د،گیرنکار میهبعد از تجربه رویداد تهدیدآمیز ب

باید توجه خاصی به راهبردهای شناختی به ویژه 

های درمانی و سایر برنامهنایافته داشته سازشراهبردهای 

 .و آموزشی مناسب را در رابطه با آن آزموده و بکار گرفت

توان به موارد زیر اشاره می ی این پژوهشهامحدودیتاز 

های این پژوهش فقط دختران دارای عالئم آزمودنی کرد:

اند، لذا تعمیم آن در مورد پسران باید اختالل سلوک بوده

-الوه بر این چون روش نمونهبا احتیاط صورت گیرد. ع

گیری دردسترس است، گیری در این پژوهش از نوع نمونه

دست آمده از نمونه به جامعه بایستی در تعمیم نتایج به

همچنین این امکان وجود نداشت که  کرد.احتیاط 

های گروه کنترل از آنچه که در گروه نگذاریم آزمودنی

دل اطالعات گذرد باخبر شوند و چون تباآزمایشی می

هایی را های دو گروه با یکدیگر، ممکن بود اشکالآزمودنی

ایجاد نماید، لذا در پژوهش حاضر برای حذف اثر این 

آزمون گروه آزمایش و کنترل آزمون و پسعامل، اواًل پیش

های یک طوری که آزمودنیطور جداگانه اجرا شد. بهبه

رد گروه دیگری ها در موکه این آزمونگروه اطالعی از این

های گروه شود، نداشتند. ثانیاً از آزمودنینیز اجرا می

بینند با آزمایشی خواسته شد که در مورد آموزشی که می

ها دوستانشان صحبت نکنند، بلکه فقط تالش کنند که آن

ضعیف بودن پیشینه و  صورت عملی به کار گیرند.را به

تباطی در های ارتحقیق در زمینه تأثیر آموزش مهارت

جویی شناختی هیجان کودکان و نوجوانان دارای نظم

ها و مقاالت داخلی و اختالل سلوک، و کمبود کتاب

خارجی در این زمینه که پژوهشگر را برای تهیه مطالب 

 .دراین رابطه با مشکل مواجه ساخت

 :پژوهش پیشنهادهای

 ای جامع و از هر دو جنساستفاده از نمونه -1

های گروه آزمایش و کنترل از مدارس ودنیانتخاب آزم -2

 جداگانه، برای حذف اثر تداخل اعمال آزمایشی

آموزانی که دارای بهتر است برای تشخیص دانش -3

ای که توسط خود اختالل سلوک هستند، از پرسشنامه

شود، استفاده گردد، تا آموز یا معلم تکمیل میدانش

 گردد. والدین برطرف برخی از مشکل عدم همکاری

پیگیری نیز برای بررسی ثبات  بهتر است که آزمون -4

 .، انجام گرددهایافته

 منابع
راهنمای تشخیصی و  (.1994انجمن روانپزشکی آمریکا. )

محمدرضا  ترجمه (.DSM-IV)های روانی آماری اختالل

نائینیان، عباسعلی اللهیاری و محمدابراهیم مداحی. تهران: 

  ات دانشگاه شاهد.مرکز چاپ و انتشار

سنجی پرسشنامه (. خصوصیات روان1389حسنی، جعفر. )

، 3مجله روانشناسی بالینی، جویی شناختی هیجان. نظم
73- 84. 

(. بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه 1390حسنی، جعفر. )

تحقیقات علوم جویی شناختی هیجان. نامه نظمپرسش
 .240 -229، 4رفتاری، 

الدینی، امراه؛ قائدنیای جهرمی، علی؛ فرمانی حسنی، جعفر؛ تاج

 جویینظم راهبردهای مقایسه(. 1393شهرضا، شیوا. )

 افراد همسران در هیجانی هایطرحواره و هیجان شناختی

شناسی مجله روانبهنجار.  افراد و مواد مصرف ءسو به مبتال
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