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Introduction 
Irrational beliefs are the basis of many psychological problems, 

especially depression. On the other hand, people's beliefs are related to their 

decision-making styles and how to process or estimate information that is 

relevant to decision-making. In order to develop rational beliefs and reduce 

the harm caused by emotional decisions and irrational thoughts and beliefs, 

methods and information based on thoughtful thinking should be taught and 

promote the use of these methods. Since the structures of rational thinking in 

adolescence begin to progress and complete, this period can be considered 

one of the most sensitive and important stage of human development; 

therefore the purpose of this study was to investigate the effect of 

transactional analysis and emotion regulation interventions and to explain 

the differences between these two methods on irrational beliefs and decision-

making styles of female adolescent.  

  

Method 
In this research a qausi-experimental method was used with pre-test and 

post-test design with control group. Transactional analysis and emotion 

regulation interventions were considered as independent variables and 

irrational beliefs and decision making styles as dependent variables. The 

sample of this study consisted of 34 female students from 2nd to 3rd grade, 

who were studying in high schools in Fardis during academic year of 2016-
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2017. They were selected through convenience sampling method and were 

randomly assigned to three groups. Irrational beliefs and decision-making 

styles of all two experimental and one control groups were examined in two 

stages (pretest and posttest), using Scott and Bruce’s General Decision 

Making Styles Questionnaire (1995) and Jones’ Irrational Beliefs Scale 

(1969). Transactional analysis was administered, based on Jones and Stewart 

(1987) training package and Gross’ (2015) model was used for training 

emotion regulation. The data of the experimental and control groups were 

analyzed using analysis of covariance (ANCOVA) and multivariate analysis 

of covariance (MANCOVA). 

 

Results 
Before using analysis of covariance, the normality of the data distribution 

(Shapiro-Wilk test), homogeneity of variance (Levene’s test) and 

homogeneity of regression slopes were tested. All the assumptions were 

confirmed for all variables. The results showed that both approaches, 

transactional analysis and emotion regulation were effective on reducing 

adolescent irrational beliefs (p < 0.01). However, there was no significant 

difference in effectiveness of the two interventions on those variables. In 

addition, the results indicate that the effects of both approaches, transactional 

analysis and emotion regulation, on rational, dependent and avoidant 

decision making styles were significant, but no significant difference was 

found between posttest scores of the experimental groups (p > 0.05), 

idicating there is no significant difference in effectiveness of transactional 

analysis and emotion regulation on mentioned decision making styles. 

 

Conclusion 
The results showed that transactional analysis and emotion regulation can 

be effective on reducing irrational beliefs and dependent and avoidant 

decision making styles. Also both interventions could increase the rational 

decision making style in adolescents. Since both approaches affect the 

cognitive functions of individuals, the same effect of these two training 

methods can be reasonable. 
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 باورهای بر جانهی وآموزش تنظیم متقابل رفتار تحلیل اثربخشی مقایسه

 نوجوان گیری دختران تصمیم های وسبک غیرمنطقی

 

 مهدیه رحمانیان

 حسین زارع

 امیر پورکاشانی
 چکیده

 تبيين هيجان و  رفتارمتقابل و آموزش تنظيم پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثير آموزش مبتنی بر تحليل

انجام دختران نوجوان گيری  های تصميم بکدر اصالح باورهای غيرمنطقی و س روش آموزشی دو اين تفاوت
گرديد.  کنترل استفاده گروه با آزمونپس آزمونپيش طرح با آزمايشی نيمه روش پژوهش از اين شد. در

 دوم تا سوم مشغول به تحصيل در سال تحصيلی  ی هآموز دختر پاي دانش 34پژوهش حاضر شامل  ی هنمون
طور تصادفی در سه  گيری در دسترس انتخاب و به ه به روش نمونههای شهر فرديس بودند ک دبيرستان 94-99

( و 2999گيری اسکات و بروس ) های تصميم سبک ی هگروه گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنام
رفتار متقابل از بسته   ( است. برای آموزش مبتنی بر تحليل2969باورهای غيرمنطقی جونز ) ی هپرسشنام

های ( استفاده شد. يافته1029هيجان از مدل گراس ) ( و برای آموزش تنظيم 2987رت )آموزش جونز و استوا
هيجان بر باورهای غيرمنطقی و   رفتار متقابل و آموزش تنظيم پژوهش نشان داد هر دو رويکرد تحليل 

  تحليلداری در ميزان اثربخشی بين  ی(؛ اما تفاوت معنP≤02/0گيری نوجوانان مؤثر است ) های تصميم سبک
هيجان  تنظيم  رفتار متقابل و   هيجان مشاهده نشد. در مجموع، آموزش تحليل تنظيم  رفتار متقابل و آموزش 

گيری منطقی را افزايش داده و باعث کاهش توانند بر کاهش باورهای غير منطقی مؤثر بوده و سبک تصميم می
  گيری وابسته و اجتنابی شوند.سبک تصميم

 

 گيری. های تصميم حليل رفتار متقابل، تنظيم هيجان، باورهای غيرمنطقی، سبکت: واژگان کلید
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 مقدمه
باشند  هايی مطلق بر اساس بايدها می بر اساس نظريه اليس، باورها، عموماً انعکاس

(Cacioppo & Freberg, 2015 باورهايی که سفت .)  و سخت و شديداً غيرمنطقی بوده و با

 ,Turner & Barkerات و رفتارهای غيراخالقی همراه هستند )ای گسترده از احساس مجموعه

کند و  (. باورهای غيرمنطقی با واقعيت منطبق نيستند و بايد و نبايد برای فرد ايجاد می2014

(. Deen, Turner, & Wong, 2017گردد ) کننده می آميز با حوادث تحريک مانع مواجهه موفقيت

بر اساس مدل پردازش  ها در ارتباط است. گيری آن تصميمهای  از طرفی باورهای افراد با سبک

ارادی ناآشکار )باورهای غيرمنطقی( که رفتار را ناآگاهانه و غيرهای  دوگانه عالوه بر شناخت

اند آشکار )تصميم انديشه مدار( نيز آگاهانه در بروز رفتار دخيلهای  دهند، شناختشکل می

(Montazeri, Makvand Hosseini, Bigdeli, & Sabahi, 2018 .)2گيری مفهوم سبک تصميم 

(؛ به اين صورت که فرآيندهای Highhouse, Dalal, & Salas, 2013ريشه در ادبيات شناختی دارد )

شناختی زيادی مانند پردازش اطالعات، حل مسئله، قضاوت، حافظه و يادگيری را به خدمت 

 & Miller and Byrnes (2011 cited in Ahanchian(. Saffarinia & Akbari, 2012گيرد ) می

Assarroudi, 2016) عنوان فرآيند انتخاب، بين شقوق متفاوت برای رسيدن به  گيری را به  تصميم

گيری الگوی  (. سبک تصميمAhanchian & Assarroudi, 2016کنند ) می هدفی خاص تعريف

های  هاست که درک تصميم ن سبکاي واسطه   گيری است. به فردی تفسير و پاسخ به تکاليف تصميم

 (. Saffarinia & Akbari, 2012شود ) پذير می های يکسان امکان متفاوت افراد در موقعيت

Harren (1979)
 Philips (1995)را پيشنهاد داد و سپس  4و شهودی 3، وابسته1سه سبک منطقی 

 های قبلی افزودند. بکرا به س 6سبک آنی Scott and Bruce (1995)را و نهايتاً  9سبک اجتنابی

گيرنده به شناسايی تمامی راهکارهای  گيری منطقی، بيانگر تمايل تصميم سبک تصميم

ها و در نهايت انتخاب راهکار بهينه و مطلوب  ممکن، ارزيابی نتايج هر راهکار از تمامی جنبه

( سبک Singh & Greenhaus, 2014گيری است ) در هنگام مواجهه با شرايط تصميم

                                                           
1-  decision-making style 
2-  rational 
3-  dependent 
4-  intuitive 
5-  avoidant 
6-  spontaneous 
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ها و  گيرنده در عمل و تکيه بر حمايت گيری وابسته، بيانگر عدم استقالل فکری تصميم متصمي

(. در Hablemitoglu & Yildirim, 2008های ديگران در هنگام اتخاذ تصميم است ) راهنمايی

کند و يا اميدوار است که  گيری را انکار می گيری اجتنابی، فرد لزوم تصميم سبک تصميم

های به تأخير انداختن مانند امروز و فردا کردن  ود درست شود و يا به تکنيکخ چيز خودبه همه

 گيری شهودی، تصميم سبک (. درHadizadeh Moghadam & Tehrani, 2009شود ) متوسل می

 بر تأکيد سبک اين در داند. می را درست چيز چه وی، احساس که است آن فرد انتخاب مبنای

کند  می فکر چه اينکه نه کند، می حس چه فرد که است ناي مالک نهايی و است درونی حس

(Baiocco, Laghi, & D'Alessio, 2009سبک .) و آنی تصميمات اخذ به آنی گيری تصميم 

 (.Mau, 2001دارد ) اشاره مسئله، با شدن مواجه لحظه بالفاصله در مقدمه، بی

است. شروع بلوغ و  توجه گيری در نوجوانان قابل های تصميم کارگيری سبک به ی هنحو

تغييرات فيزيولوژيک، همراه با رشد بدنی و شناختی نوجوانان را با نيازهای جديد و ناشناخته 

 ها بسازد. نيازهای جنسی شکل ای بسيار حساس و خطير برای آن تواند دوره کند و می روبرو می

دارند  دوره نوجوانان اعتقادگردند. در اين  يابی بسيار شديد می گيرند و نياز به استقالل و هويت می

(. اين اعتقاد Rice, 2001شود )ناميده می 2شخصی ی ههمتاست؛ چيزی که اسطور که تجاربشان بی

(. Feldman & Elliot, 1993وبيش دست به رفتارهای پرخطر بزنند ) ها کم شود که آن باعث می

ها را به  زندگی، آن گيری شخصی جهت امور طلبی و تجربه و تصميم همچنين ميل به استقالل

 تواند دهد که در صورت عدم راهنمايی و آموزش مناسب، می ها و خطرات سوق می انواع چالش

در اين دوره به اوج خود خواهد  ها شان بسيار گران تمام شود. هيجان ها و خانواده برای آن

ه باشد. هيجانات ناپذيری برای نوجوانان داشت تواند خسارات جبران ها می رسيد و عدم کنترل آن

 .(Rice, 2001تواند به سوءمصرف مواد، بزهکاری و فرار از خانه منجر شود ) منفی می

گيری در نوجوانان صورت گرفته است. برای مثال  های تصميم مطالعات متعددی بر روی سبک

ساله نشان داد که نوجوانان بزرگتر بيشتر  29تا  29نوجوان سنين  700نتايج يک پژوهش روی 

که نوجوانانی که سن کمتری دارند از گيری منطقی استفاده کرده، در حالی ز سبک تصميما

تحصيلی بهتر، با سبک  های نمرهکنند. همچنين های شهودی، اجتنابی و آنی استفاده می سبک

 (.Baiocco et al., 2009گيری منطقی همبستگی بيشتری داشت ) تصميم

                                                           
1-  personal fable 
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های شناختی  ها در پژوهش گيری و تصميم ها با هيجان ازطرفی ارتباط بين باورهای غيرمنطقی

که بر  متعددی روی نوجوانان بررسی شده است. امروزه تقريباً مشخص شده که مداخالتی

گيرند، بر تصحيح باورهای غيرمنطقی و افزايش سالمت  صورت می 2اساس بازسازی شناختی

نبال تغيير در نظام اعتقادات و تفکرات درمانگران د Beck (2011)روانی افراد مؤثرند. به اعتقاد 

بيمار هستند تا به اين طريق تغييرات رفتاری و عاطفی پايداری ايجاد کنند. کارايی رويکرد شناختی 

در درمان اختالل اضطراب فراگير، اختالل افسردگی اساسی، اختالل پنيک، فوبيای اجتماعی، 

(. Beck, 2011) شان داده شده استاختالالت خوردن، سوء مصرف مواد و مشکالت زوجين ن

های  نوعی از تکنيک  ، هرکدام به3و شناخت درمانی 1عاطفی-مکاتبی مانند رفتاردرمانی عقالنی

کنند  فوق و مشابه برای استفاده در تغيير ساختارهای ذهنی و باورهای بنيادی استفاده می

(Turner & Barker, 2014.) 

است  4رود، تحليل رفتارمتقابل ح رفتار به کار میيکی از مکاتبی که برای درمان و اصال

بينی  گذاری شده است. به دليل رويکرد شناختی اين مکتب، پيشپايه که توسط اريک برن

های آن، بر اصالح باورهای غيرمنطقی افراد مؤثر باشد  شود که يادگيری مهارت می

(Clarkson, 2013 .)Ciucur (2013) نی گروهی مبتنی بر تحليل درما  روان ی هتأثير برنام

رفتارمتقابل را برای بهبود کيفيت و توانايی آتی دانشجويان روانشناسی بررسی کرد. نتايج 

کنندگان بود.  دهنده بهبود رضايت از خود، خودپذيری و خالقيت در ميان شرکتنشان

هش اثربخشی درمان فردی و گروهی تحليل رفتارمتقابل را بر افسردگی و اضطراب در پژو

Van Rijn and Wild (2016)  .تأييد شدMahmoodi and Yar Ahmadi (2016)  در پژوهشی

تأثير درمان مبتنی بر تحليل رفتارمتقابل را بر باورهای غيرمنطقی زنان متأهل بررسی کرد. 

توجه »و « گرايی کمال»نتايج نشان داد که تحليل رفتارمتقابل بر کاهش دو خرده مقياس 

 ,Allameh, Aghaeia, Atashpourاورهای غيرمنطقی زنان متأهل مؤثر بود. از ب« مضطربانه

and Moshtaghi (2014)  به ارزيابی آموزش گروهی به روش تحليل رفتارمتقابل و تأثير آن

خوبی  بر شادکامی مردان پرداختند. نتايج نشان داد که آموزش گروهی تحليل رفتارمتقابل به

                                                           
1-  cognitive reappraisal 

2-  rational emotive behavior therapy 

3-  cognitive therapy 

4-  transactional analysis 
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نفس، آرامش، کنترل و  می رضايت از زندگی، لذت، عزتهای شادکا موجب افزايش مؤلفه

 کارآمدی مردان متأهل شرکت کننده شد.

 ی هشناسی و درمان خصوصاً در داير روان ی ههای آن در حيط از ديگر مکاتبی که تکنيک

 2هايی است که مجموعاً تحت عنوان آموزش تنظيم هيجان يافته است، روش شناختی توسعه

شوند  ها و تصميماتی روبرو می در طول زندگی روزانه، افراد با موقعيت گذاری شده است. نام

ای است که اثرات  (. تنظيم هيجان در واقع واسطهGross, 2015که نياز به خودکنترلی دارند )

(. الگوی اصلی تنظيم هيجان بر اساس Gross, 2015گيرد ) متقابل هيجان و شناخت را در برمی

را باطل  ها هيجان ی ههای خودانگيخت های عمدی است که پاسخ تالش به کار گرفتن فرايندها و

باشد که به دو دسته  راهبرد می 9تنطيم شناختی هيجان شامل  .(Koole, 2009يا جايگزين کند )

شود: راهبردهای شناختی منفی شامل سرزنش خود، سرزنش ديگران،  می مثبت و منفی تقسيم

بردهای منفی شامل پذيرش، تمرکز مجدد، برنامه ريژی، فاجعه پنداری و نشخوار فکری و راه

 Garnefski, Karaaij, & Spinhoven, 2001 cited inباشد )بازاريابی مثبت و اتخاذ ديدگاه می

Mahmoodi, Basak Nejad, & Mehrabi Zadeh, 2017 .)Aazami, Sohrabi, Borjali, and 

Chopan (2014)  هيجان مبتنی بر مدل گراس را بر در پژوهشی اثربخشی آموزش تنظيم

ها حاکی از آن بود که آموزش تنظيم  تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر سنجيدند. يافته

 ,Bateni, Abolghasemiتواند عالئم تکانشگری در افراد وابسته به مواد را کاهش دهد.  هيجان می

Aliakbari Dehkordi, and Hormozi, (2013) های نظم جويی  وزش مهارتدر پژوهشی آم

های اضطراب دختران دبيرستانی را بررسی کردند. نتايج نشان داد که آموزش  هيجان بر مؤلفه

های آن را کاهش داد.  اضطراب و مؤلفهداری  معنی طور دهی هيجان، به های نظم مهارت

Ghaedniay Jahromi, Nori, Hasani, and Farmani Shahreza (2014)بردهای ، اثربخشی راه

شناختی افراد مبتال به سوءمصرف مواد بررسی  ی هنظم جويی فرايندی هيجان را بر مقابل

کردند. نتايج نشان داد که آموزش گروهی راهبردهای نظم جويی فرايندی هيجان منجر به 

سازی و مالمت  مالمت خويش، نشخوارگری، فاجعه ی هکاهش راهبردهای سازش نايافت

ريزی و ارزيابی مجدد مثبت  تمرکز مجدد بر برنامه ی هردهای سازش يافتديگران و افزايش راهب

به  Jafari, Ghazanfarian, Aliakbari, and Kamarzarin (2017)شود. در تحقيقی ديگر  می

                                                           
1-  emotion regulation 
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ای بر تنطيم هيجان در نوجوانان بزهکار پرداختند. های مقابله مطالعه اثربخشی آموزش مهارت

نظيم هيجان عامل مهمی در تعيين سالمتی و داشتن عملکرد موفق نتايج تحقيق نشان داد که ت

 باشد. در تعامالت اجتماعی نوجوانان می

با توجه به مطالعات ذکر شده اثربخشی دو روش درمانی )تحليل رفتار متقابل و آموزش 

-های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است و اکثريت مطالعات نشان تنظيم هيجان( در پژوهش

اند، اما با توجه به اطالعات محققان هنوز تحقيقی در زمينه ه اثربخشی هر دو روش بودهدهند

گيری در نوجوانان و مقايسه اثربخشی اين دو  اثربخشی اين دو روش بر بهبود سبک تصميم

روش صورت نگرفته است که مشخص شود کدام روش در کاهش مشکالت نوجوانان موثرتر 

مهمی در توجه درمانگران و پژوهشگران به انتخاب موثرترين نوع  است. نتايج اين تحقيق نقش

طوری درمان در کاهش باورهای غيرمنطقی نوجوانان و بهبود مشکالت شناختی همراه آن دارد، به

های ناشی از اختالالت شناختی برای نوجوانان به حداقل  که با انتخاب موثرترين روش هزينه

يابد. با توجه به اهميت موضوع پژوهش حاضر با هدف  برسد و سالمت روان آنها افزايش

اثربخشی آموزش مبتنی بر تحليل رفتارمتقابل و تنظيم هيجان بر باورهای غيرمنطقی و  ی همقايس

 گيری نوجوانان صورت گرفت. های تصميم سبک
 

 روش پژوهش
و يک  یشآزمون با دو گروه آزماي پس-آزمون آزمايشی با طرح پيش اين پژوهش از نوع نيمه

عنوان متغير مستقل و  باشد. دو رويکرد تحليل رفتارمتقابل و تنظيم هيجان، به گروه کنترل می

عنوان متغيرهای وابسته در نظر گرفته شدند.  گيری به های تصميم باورهای غيرمنطقی و سبک

 تجربی مشغول به ی هدوم تا سوم رشت ی هآموزان پاي آماری اين پژوهش شامل دانش ی هجامع

های شهر فرديس استان البرز بودند که از بين آنها  دبيرستان 94-99تحصيل در سال تحصيلی 

گيری در دسترس، به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. شرکت کنندگان  نفر با روش نمونه 34

 22نفر( و کنترل ) 21دوم ) ینفر(، آزمايش 22اول ) یصورت تصادفی در دو گروه آزمايش به 

سال،  29تا  29های شمول افراد برای شرکت در پژوهش، سن بين  ده شدند. مالکنفر( گمار

های  عدم وجود اختالل روانشناختی يا جسمی خاص بود.. باورهای غيرمنطقی و سبک

آزمون با استفاده از  آزمون و پس های آزمايش و کنترل، در دو مرحله پيش گيری گروه تصميم
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گيری عمومی  های تصميم سبک ی ه( و پرسشنام1969) 2زباورهای غيرمنطقی جون ی هپرسشنام

 ( مورد ارزيابی قرار گرفتند.1995) 1اسکات و بروس
 

 ابزار پژوهش

اين پرسشنامه براساس نظريه آلبرت اليس تهيه شده است و  (:1969باورهاي غیرمنطقی جونز )

پرسشنامه در کل از ده خرده  کند. اين سؤال بررسی می 200انواع باورهای غيرمنطقی را با استفاده از 

صورت  های آزمون به روش ليکرت و به سؤال تشکيل يافته است. سؤال 20مقياس و هر مقياس از 

باال در اين پرسشنامه  های نمرهاند.  شده تهيه « کامالً مخالفم»تا « کامالً موافقم»ای از  درجه 9

باورغيرمنطقی کمتر است. حداقل  ی هدهند پايين نشان های نمرهباورغيرمنطقی باال و  ی هدهند نشان

تا  66/0گانه از  های ده باشد. پايايی هر يک از مقياس می 900و حداکثر  200اين مقياس  نمره در

است و همچنين روايی اين آزمون با آزمون  74/0ها  و ميانگين پايايی همه خرده مقياس 80/0

 (.Donapush & Moradi, 1999)است  81/0آمده  دست افسردگی محاسبه شده و ضريب به

 (: اسکات و بروس برای سنجش1995گیري اسکات و بروس ) هاي تصمیم پرسشنامه سبک

ها با  گيری را طراحی و اعتباريابی کردند. آن های تصميم گيری افراد، پرسشنامه سبک تصميم

را  گيری )اجتنابی، شهودی، منطقی، وابسته و آنی( روش تحليل عاملی، پنج سبک تصميم

باشد. سؤاالت در طيف ليکرت پنج  سؤال می 19استخراج نمودند. اين پرسشنامه دارای 

به  9تا  2شود به ترتيب نمره  بندی می درجه« کامالً موافقم»تا « کامالً مخالفم»ای از  درجه 

خواهد بود. بر  219و حداکثر آن  19شده  گردد؛ بنابراين حداقل نمره کسب  هرکدام اطالق می

تا  78/0برای سبک تصميم عقالنی، از  89/0تا  77/0مطالعات متعدد آلفای کرونباخ از  اساس

برای سبک  94/0تا  84/0برای سبک وابسته، از  86/0تا  61/0برای سبک شهودی، از  84/0

 Highhouse etزند ) برای سبک آنی، همسانی درونی را تخمين می 87/0تا  83/0اجتنابی و از 

al, 2013ی و پايايی اين پرسشنامه در دانشجويان ايرانی توسط زارع و اعراب شيبانی (. رواي

 79/0مورد بررسی قرار گرفته است که در نتيجه آن، پايايی با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 

 (. Zare & Arab Sheibani, 2012محاسبه گرديد ) 68/0و با استفاده از آزمون مجدد 

                                                           
1-  Jones’ Irrational Beliefs Test (IBT) 

2-  Scott & Bruce’ General Decision Making Style (GDMS) 
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 مداخالت پژوهش

و برای آموزش مبتنی  Gross (2015) اضر برای آموزش تنظيم هيجان از مدلدر پژوهش ح

( Setwart, 1987بر تحليل رفتار متقابل از بسته آموزش تحليل رفتارمتقابل جونز و استوارت )

ای  استفاده شد. گروه کنترل هيچ مداخله یهای آزمايش هفتگی، برای گروه ی هجلس 8به مدت 

 دريافت نکرد. 

 

 وزشی تحلیل رفتار متقابلجلسات آم

گر/ معرفی مکتب تحليل رفتارمتقابل/ توضيح کلی  : معرفی درمانگر يا تعليم2جلسه 

برگزاری و مواد ساير جلسات/ توضيح مفهوم تصميم تغيير و قرارداد/معرفی  ی هنحو ی هدربار

 کتاب و منبع برای رجوع.

سانی/ ارزيابی حاالت : معرفی حاالت نفسانی/ معرفی مدل کنشی حاالت نف1جلسه 

 های تشخيص حاالت نفسانی. نفسانی از طريق اگوگرام/ تفسير روش

: معرفی روابط متقابل/تفکيک روابط متقابل موازی و مکمل/ تشريح روابط متقابل 3جلسه 

 روابط(/ توضيح قوانين روابط. ی هدوگانه )سطوح دوگان

فردی در نياز به نوازش/ توضيح های  : معرفی نوازش/ تفکيک انواع نوازش/تفاوت4جلسه 

نوازش/ معرفی اقتصاد نوازش والدين، انحصار نوازش، خويشتن نوازی و طلب نوازش/  ی هبهر

 توضيح تفاوت نوازش منفی با سرزنش.

نويس  ها و علت نگارش پيش نويس زندگی/ بيان ويژگی : معرفی مفهوم پيش9جلسه 

نويس  نويس(/ انواع کلی محتوای پيش پيش نويس )محتوا و روند اجرای پيش ی هزندگی/ نحو

گيری و ارتباط  نويس در بزرگسالی/ بيان مفهوم باج )برنده، بازنده، غيربرنده(/ تشريح تأثير پيش

 نويس. آن با پيش

های غيرسالم/ معرفی رَوند  های زندگی/ وضعيت سالم و وضعيت : معرفی وضعيت6جلسه 

 نويس. روند پيش ی هگان نويس/ الگوهای هفت پيش

نويس/  های پيش : معرفی مدل ساختاری حاالت نفسانی/توضيح در مورد پيام7جلسه 

ها و مجوزها/معرفی انواع  ها، برنامه های تقابلی، بازدارنده نويس/ معرفی بازدارنده ماتريس پيش

 دهندگان. ها/ تصميمات مرکب/ سوق بازدارنده
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ساختار و روش تغيير در تحليل دهندگان/توضيح  : معرفی پنج جواز برای سوق8جلسه 

های روانی و  های تحليل رفتارمتقابل/ معرفی مفهوم بازی رفتارمتقابل/ معرفی انواع مکتب

 گيری/ رفع اشکال و تمرين. ها با باج ارتباط آن

 

 جلسات آموزشی تنظیم هیجان

م : معرفی پژوهشگر/ بيان کليات موضوع/ منطق و مراحل مداخله/معرفی کلی تنظي2جلسه 

 اوليه و ثانويه. های فرايندی هيجان/ ضرورت مهارت تنظيم هيجان/ مروری بر هيجان

ابعاد  ی هها/ اطالعات دربار قبل/ آموزش تفاوت عملکرد هيجان ی ه: مرور جلس1جلسه 

 ها. ها/ تجربه و ثبت هيجان مدت و بلندمدت هيجان مختلف هيجان/ اثرات کوتاه

پذيری  های هيجانی/ شناسايی ميزان آسيب تجربه : خودارزيابی با هدف شناخت3جلسه 

هيجانی/ آشناسازی با پيامدهای شناختی و فيزيولوژيک هيجان/ پيامدهای رفتاری و ارتباط با 

 پيامدهای فيزيولوژيک و شناختی/ هيجان خشم و راه مقابله با آن.

جلوگيری از هيجان/ ی هقبل/ ايجاد تغيير در موقعيت برانگيزانند ی ه: مرور جلس4جلسه 

ها/ آموزش راهبرد حل مسئله/  منفی از آن ی هانزوای اجتماعی/ آشنايی با مواد مخدر و استفاد

 های بين فردی )گفتگو، اظهار وجود، حل تعارض(. آموزش مهارت

: آرايش توجه/متوقف کردن نشخوار فکری و نگرانی/ آموزش توجه/ تکنيک توجه 9جلسه 

 .فکر/ تکنيک تأخير فکر/ تکنيک توقف فکر/ تکنيک تبديل فکربرگردانی فعال/ تکنيک انحراف 

های  ها روی حالت آن هایهای غلط و اثر : ارزيابی شناختی/ شناسايی ارزيابی6جلسه 

ای و تعديل  پذيری شناختی/ افکار مقابله های افکار خودآيند/ کاهش آسيب هيجانی/ ويژگی

 جدد.ها/راهبرد ارزيابی م آفرينی بين افکار و احساس

: تغيير پيامدهای رفتاری و فيزيولوژيکی هيجان/ شناسايی ميزان و نحوه استفاده از راهبرد 7جلسه 

فرونشانی و بررسی پيامدهای هيجانی آن/ توجه آگاهانه نسبت به هيجانات بدون قضاوت/ مواجهه/ 

های محيطی/ عمل  هکنند آموزش ابراز هيجان و رويارويی با هيجان/ اصالح رفتار از طريق تغيير تقويت

 هيجانی، آرميدگی و عمل معکوس. ی هکردن برخالف اميال شديد هيجانی/ آموزش تخلي

: ارزيابی مجدد/ بررسی و رفع موانع انجام تکاليف/ ارزيابی ميزان نيل به اهداف/ 8جلسه 

 های خارج از جلسه. شده در محيط های آموخته کاربرد مهارت
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 ها یافته
مورد  SPSSافزار آماری  نرم 14از پژوهش حاضر با استفاده از نسخه  آمده دست های به داده

های ميانگين و انحراف معيار برای ارائه اطالعات  وتحليل قرار گرفتند. از شاخص تجزيه

های آزمايش و کنترل از کوواريانس  گروه های نمرهتوصيفی، همچنين برای مقايسه ميانگين 

 های نمرهمانکوا( استفاده شد. در ابتدا آمار توصيفی تک متغيره )آنکوا( و چند متغيره )

آزمون باورهای غيرمنطقی  پس های نمرهمتغيرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. ميانگين 

در گروه آزمايش اول )تحليل رفتار متقابل(، گروه آزمايشی دوم )تنظيم فرايندی هيجان( و 

آزمون  پس های نمرهباشد. ميانگين  ( می71/196و  17/179، 27/173گروه کنترل به ترتيب )

اول )تحليل رفتار متقابل(، گروه آزمايشی دوم )تنظيم فرايندی  یسبک منطقی در گروه آزمايش

 های نمرهباشد. ميانگين  ( می49/17و  92/30، 79/30هيجان( و گروه کنترل به ترتيب )

ل(، گروه آزمايشی دوم اول )تحليل رفتار متقاب یآزمون سبک شهودی در گروه آزمايش پس

باشد. ميانگين  ( می28و  92/26، 98/26)تنظيم فرايندی هيجان( و گروه کنترل به ترتيب )

اول )تحليل رفتار متقابل(، گروه آزمايشی  یآزمون سبک وابسته در گروه آزمايش پس های نمره

باشد. ميانگين  ( می81/10و  09/26، 28دوم )تنظيم فرايندی هيجان( و گروه کنترل به ترتيب )

آزمون سبک اجتنابی در گروه آزمايش اول )تحليل رفتار متقابل(، گروه آزمايشی  پس های نمره

 باشد. ( می92/26و  36/24، 08/24دوم )تنظيم فرايندی هيجان( و گروه کنترل به ترتيب )

 های اين پژوهش از تحليل کوواريانس استفاده شد. در اين راستا قبل جهت آزمون فرضيه

های آن مورد بررسی قرار گرفتند. جهت رعايت  از آزمون تحليل کوواريانس، مفروضه

ها  ها )آزمون شاپيروويلک(، همگنی واريانس ها به بررسی نرمال بودن توزيع داده فرض پيش

شاپيروويلک و داری  معنی )آزمون لون( و همگنی شيب خط رگرسيون، پرداخته شد. سطوح

نرمال  ی هحاصل شد؛ بنابراين مفروض 09/0غيرها بيشتر از ميزان آزمون لون برای تمامی مت

ديگر تحليل  ی هگردد. مفروض ها در مورد تمامی متغيرها تأييد می بودن و همگنی واريانس

کوواريانس اين فرض است که خطوط رگرسيون برای هر گروه در پژوهش بايد يکسان باشند. 

های باورهای غيرمنطقی و همچنين  زمونآ الزم به توضيح است که در اين فرضيه پس

ها  های آن آزمون عنوان متغيرهای وابسته و پيش گيری به های تصميم های سبک آزمون پس
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ها برقرار خواهد  ها( تلقی شدند. زمانی فرض همگنی شيب عنوان متغيرهای کمکی )کوواريت به

و  یهای آزمايش امل )گروهسطوح ع ی هبود که ميان متغيرهای کمکی و متغيرهای وابسته در هم

کنترل( برابری حاکم باشد. در اين پژوهش، ميان متغيرهای کمکی و متغيرهای وابسته در 

(. همچنين تعاملی <09/0Pو گواه( برابری حاکم بود ) یهای آزمايش سطوح عامل )گروه ی ههم

نتايج حاصل  2ها( مشاهده شد. در جدول  دار بين متغيرهای وابسته و کمکی )کووايتغيرمعنی

منظور بررسی تفاوت باورهای غيرمنطقی بين  از تحليل کوواريانس تک متغيره )آنکوا( به

 ارائه گرديده است. های موردپژوهش گروه

Table 1. 

Ancova's analysis results on the mean post-test of irrational beliefs with pre-test control 

Sources 
Sum of 
squares 

df 
Mean 
square 

F Sig. 
Eta 

coefficient 
Power 

Group 7481.32 2 3740.66 38.92 0.0001 0.72 1 
Eror 2883.12 30 96.11     
Total 12890.47 33      

 

کل باورهای  ی هشود، با نتايجی که برای نمر مشاهده می 2گونه که در جدول  همان

کل  ی هوان بيان کرد که تفاوت ميزان نمرت ( به دست آمد، می≥91/38F= ،02/0 Pغيرمنطقی )

منظور بررسی اينکه تفاوت  دار است. بههای موردپژوهش، معنی باورهای غيرمنطقی بين گروه

دار است و همچنين به جهت  یهای پژوهش معن يک از گروه باورهای غيرمنطقی بين کدام

فاده شد که نتايج آن در بررسی اثربخشی هرکدام از مداخالت از آزمون تعقيبی بونفرونی است

 ارائه گرديده است. 1جدول 
Table 2. 
The results of Bonferroni post hoc test of irrational beliefs in comparison between two 
groups 

Group TA- Control ER-Control TA ـ   ER 

Variable 
Mean 

difference 
Sig. 

Mean 

difference 
Sig. 

Mean 

difference 
Sig. 

irrational 

beliefs 
-32.79 0.001 -35/68 0.001 2.89 0.9 

 

باورهای غيرمنطقی  های هشود، بين ميانگين نمر مشاهده می 1طور که در جدول  همان

داری  های آزمايش اول )تحليل رفتار متقابل( و دوم )تنظيم هيجان( با گروه کنترل تفاوت معنی گروه
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توان بيان داشت اثربخشی هر دو رويکرد تحليل رفتار  اساس می (. بر اين≥P 02/0وجود دارد )

آزمون باورهای غيرمنطقی  پس های هدار است؛ اما عدم تفاوت نمر متقابل و تنظيم هيجان معنی

دهد که بين اثربخشی رويکرد تحليل رفتارمتقابل و تنظيم  ( نشان می<09/0P) یهای آزمايش گروه

منظور بررسی تفاوت  داری وجود ندارد. به ی تفاوت معنیهيجان در کاهش باورهای غيرمنطق

های مورد پژوهش از تحليل کوواريانس چند متغيره )مانکوا(  گيری بين گروه های تصميم سبک

 نشان داده شده است. 3استفاده شد که نتايج در جدول 

Table 3. 
Mancova's analysis results on the mean post-test of decision-making styles with pre-
test control 

Title of 
test 

Amou
nt 

F 
Hypothesis 

df 
Eror 

df 
Significance 

level 
Eta 

coefficient 
Power 

Pillary  
effect test 

0.661 4.81 4 14 0.003 0.66 0.96 
Wikes  

lambda test 0.339 4.81 4 14 0.003 0.66 0.96 
Effect of 

hiteling test 1.95 4.81 4 14 0.003 0.66 0.96 
Root roy 

test 
1.95 4.81 4 14 0.003 0.66 0.96 

 

کم در  ( نشان داد که دست≥P 003/0و  339/0نتايج تحليل مانکوا با )المبدای ويلکز= 

داری وجود دارد.  یپژوهش تفاوت معن های مورد گيری بين گروه های تصميم يکی از سبک

يکراهه در های  يک از متغيرها تفاوت وجود دارد از کورايانس منظور تشخيص اينکه در کدام به

 ارائه گرديده است. 4متن مانکوا استفاده شده است که نتايج آن در جدول 
 

Table 4. 
The results of one way analysis of covariance in the context mancova on the mean 
of decision making styles 

Sources 
Sum of 

squares 
df 

Mean 

square 
F Sig. 

Eta 

coefficient 
Power 

Rational style 78.84 2 39.42 8.15 0.002 0.38 0.94 
Intuitive style 10.91 2 5.45 0.87 0.43 0.06 0.18 

Dependent style 88.47 2 44.23 8.42 0.001 0.38 0.94 
Avoidant style 64.79 2 32.39 13.75 0.0001 0.51 0.99 

 

، =29/8Fشود، با نتايجی که برای سبک منطقی ) مشاهده می 4گونه که در جدول  همان

02/0P≤( سبک شهودی ،)87/0F= ،09/0P>( سبک وابسته ،)41/8F= ،02/0P≤ و همچنين سبک )
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پژوهش در ميزان  های مورد توان گفت که بين گروه ( به دست آمد، می≥79/23F= ،02/0Pاجتنابی )

داری  یداری وجود دارد، اما تفاوت معن یگيری منطقی، وابسته و اجتنابی تفاوت معن های تصميم سبک

گيری بين  های تصميم منظور بررسی اينکه تفاوت سبک در ميزان سبک شهودی مشاهده نشد. به

دار است و همچنين به جهت بررسی اثربخشی هرکدام از  یهای پژوهش معن يک از گروه کدام

 ارائه گرديده است.  9يبی بونفرونی استفاده شد که نتايج آن در جدول مداخالت از آزمون تعق
 

Table 5. 

The results of Bonferroni post hoc test of decision making styles in comparison 

between two groups 
Group TA- Control ER-Control TA ـ   ER 

Variable Mean 
difference Sig. Mean 

difference Sig. Mean 
difference Sig. 

Rational style 3.45 0.003 3.09 0.009 0.36 0.9 
Dependent style -2.27 0.04 -4.04 0.001 1.77 0.25 
Avoidant style -3.25 0.001 -2.59 0.002 -0.66 0.9 

 

گيری  های تصميم سبک های هشود، بين ميانگين نمر مشاهده می 9طور که در جدول  همان

اول )تحليل رفتار متقابل( و دوم )تنظيم  یهای آزمايش طقی، وابسته و اجتنابی بين گروهمن

توان بيان داشت  داری وجود دارد. بر اين اساس می هيجان( با گروه کنترل تفاوت معنی

گيری منطقی،  های تصميم اثربخشی هر دو رويکرد تحليل رفتارمتقابل و تنظيم هيجان بر سبک

های آزمايش  آزمون گروه پس های هدار است؛ اما عدم تفاوت نمر ی معنیوابسته و اجتناب

(09/0P>نشان می ) متقابل و تنظيم هيجان در  دهد که بين اثربخشی رويکرد تحليل رفتار

 داری وجود ندارد. گيری منطقی، وابسته و اجتنابی تفاوت معنی های تصميم سبک
 

 گیري بحث و نتیجه
متقابل و تنظيم هيجان بر  مقايسه اثربخشی تحليل رفتارپژوهش حاضر با هدف بررسی 

های پژوهش نشان گيری نوجوانان انجام گرفت. يافته های تصميم باورهای غيرمنطقی و سبک

متقابل و همچنين آموزش تنظيم هيجان بر کاهش باورهای  داد که رويکرد تحليل رفتار

 ها با تحقيقات است. اين يافته گيری نوجوانان مؤثر های تصميم غيرمنطقی و بهبود سبک
Ciucur (2013), Van Rijn and Wild (2016), Allameh et al., (2014), Aazami et al., (2014), 

Bateni et al., (2013), Ghaedniay Jahromi et al., (2014)  .همسو است 
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توان به جنبه  یم ، ابتدادر تبيين اثربخشی رويکرد تحليل رفتار متقابل بر باورهای غيرمنطقی

افراد بر اساس پيشنويس زندگی خود وارد يک شناختی رويکرد تحليل رفتار متقابل اشاره کرد. 

 شوند. تحليل رفتار متقابل به فرد باورها، افعال و ادراکات می ی هسيستم بسته و تقويت کنند

زد، آنها را تغيير نويسی خود بپردا آموزد که چگونه با خودپيروی، به مقابله با باورهای پيش می

آنها  ی هکم قادر خواهند بود خود را از سيستم بست کم ،دهد و در آنها تجديد نظر کند. بنابراين

دهد. هايی برای رويارويی منطقی با مسائل به افراد ارائه میتحليل رفتارمتقابل روشرها کنند. 

های ريج قادر خواهند بود تأثيرشناسند، به تدوقتی افراد توسط اين الگو خود را بهتر از قبل می

ارتباطات خود با ديگران را تحليل  ی همنفی ذهنی و عينی را از زندگی خود کم کرده، نحو

(. بنابراين تحليل رفتار متقابل از Beck, 2011نمايند و تغييرات مورد نظر را در آن لحاظ کنند )

بود. تبيين ديگری که در  طريق بازسازی شناختی، بر کاهش باورهای غيرمنطقی موثر خواهد

از طريق به ويژه توان به کار بست، اهميت رويکرد رفتاری تحليل رفتار متقابل اين مورد می

الگوی رفتارهای متقابل است. نوجوانان در سنی هستند که يکی از بزرگترين مشکالتشان 

 ی هر متقابل در زمينهای تحليل رفتاباشد. تمرين می ارتباط برقرار کردن سالم با ديگران ی هنحو

تغيير الگوهای رفتاری در ارتباطات متقابل مثالً از طريق متقاطع کردن روابط موازی و بيرون 

در به ويژه تواند ارتباطات نوجوانان را در بسياری از مواقع  می های روانی، آمدن از بازی

گردد  می بش کمترهای نوجوان کمتر شود، اضطرا برخورد با والدين بهبود ببخشد. وقتی چالش

گردد. اين نيروی و احساس آرامش و شادکامی کند. اينها خود باعث افزايش انگيزه در وی می

در تحقيقی که تواند به تدريج بر باورهای غيرمنطقی او تأثير بگذارد.  انگيزشی و شادکامی می

 Cited byصورت گرفت اثر خلق بر ارزيابی افراد ثابت شده است ) توسط آيسن و همکاران

Nolen-Hoeksema et al., 2009 بنابراين، وقتی در اثر اصالح روابط، خلقِ افراد بهبود .) 

توان نتيجه گرفت که  می يابد، ارزيابیِ آنها از وقايع مختلف تغيير خواهد کرد و بنابراين

بر  سومين تبيينی که برای تأثيرگذاری تحليل رفتار متقابلکنند.  باورهای آنها نيز تغيير می

اين مکانی -توان ارائه داد، تأکيد تحليل رفتار متقابل بر مسائل اين زمانی می باورهای غيرمنطقی

« والد»و « کودک»و اين نکته که « والد»و « بالغ»، «کودک»است. تشخيص حاالت نفسانی 

گيرند و کارکرد ناسالمی برای حل مسائل امروز دارند، و همچنين  عموماً از گذشته نشأت می
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تواند باعث بهبود توانايی افراد برای حل مسأله  می به جای آنها،« بالغ»ستفاده از حالت نفسانی ا

های پيش رو را بدون  (. هنگامی که فرد بتواند به چالش,Novick & Bassok (2005شود 

پاسخ دهد و بالغانه آنها را حل نمايد، کم کم « والد»يا « کودک»تحريک حاالت نفسانی 

 اورهای غيرمنطقی و معيوب خود را اصالح نمايد. تواند ب می

توان به استراتژی  در تبيين اثربخشی آموزش تنظيم هيجان بر باورهای غيرمنطقی، می

نگرترين  شود اشاره کرد. آينده می انتخاب موقعيت که در سيستم تنظيم هيجان به کار گرفته

اين نوع تنظيم هيجانی، شامل (. Gross, 2015تکنيک تنظيم هيجان، انتخاب موقعيت است )

رود موجب  هايی قرار گيرد که انتظار می شود فرد، بيشتر در موقعيت اعمالی است که باعث می

های مطلوب گردد. متأسفانه بسياری از نوجوانان، تحت تأثير فرهنگ سنتی، خود  ايجاد هيجان

کنند که هر موقعيتی  ر میها فک کنند. آن های مختلف، بسيار ناکارآمد احساس می را در موقعيت

 کننده باشد، ناچار بايد آن را پذيرفت و تحمل کرد؛  آيد، هرچقدر هم که ناراحت که پيش می

شود  های منفی فرد حذف می ها و چالش اما با استراتژی انتخاب موقعيت، بسياری از اضطراب

بسياری از شرايط و  تواند برای که نوجوان به اين درک برسد که می يابد. هنگامی يا کاهش می

تر از گذشته خواهد شد  اش دست به تصميم و انتخاب بزند، خلق وی مثبت های زندگی موقعيت

و چنانچه گفته شد، بهبود خلق در تغيير ارزيابی فرد و بنابراين باورهای او موثر خواهد بود. 

درونی،  نگيزشاند که قدرت انتخاب و خودمختاری، باعث افزايش امحققان مختلفی نشان داده

( و Reeve, 2015شوند ) می ادراک شايستگی، افزايش هيجان مثبت و بهبود يادگيری و عملکرد

تواند بر کاهش باورهای غيرمنطقی موثر باشد. از طرف ديگر تنظيم هيجانی از اين طريق نيز می

به  طبق ديدگاه شناختی هيجان، ارزيابی شناختی فرد از معنی يک رويداد )نه آن رويداد

(. همانطور که شناخت Gross, 2015سازد. ) می هيجان آماده ی هتنهايی(، زمينه را برای تجرب

 های ناسالم شود، ايجاد هيجانموقعيت، باعث ايجاد هيجان ناسالم در فرد می ی هناسازگاران

کند. خلق پايين نيز باعث ارزيابی ناسالم و غيرمنطقی از پی، خلق فرد را تخريب میدرپی

تواند به افکار معيوب بدل شود. يک هيجان معيوب، می ،شود. بنابراينهای ديگر میموقعيت

توانند يک باور غلط را ايجاد نمايند. الگوی تنظيم هيجانی، اين افکار چنانچه تکرار شوند، می

از کند که بتواند هيجانات خود را کنترل و  می به فرد اين قدرت را اعطا از طريق تغيير شناختی
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توان چنين تبيين آسيب افراطی آنها بر رفتار، جسم و افکارش جلوگيری نمايد. بنابراين می

 باشد.نمود که تنظيم هيجان بر کاهش باورهای غيرمنطقی نوجوانان موثر می

توان گفت که  گيری می های تصميم در تبيين اثربخشی رويکرد تحليل رفتار متقابل بر سبک

گيرند و  نويس زندگی خود تصميم می، افراد عموماً طبق الگوی پيشنويس زندگیطبق اصل پيش

رفتاری و های  کنند و تا زمانی که اين الگو را مورد تجديد نظر قرار ندهند، در سبک عمل می

در تحليل رفتار متقابل از ساختارهای  2ها شود. بازدارندهگيری آنها تغييری حاصل نمیتصميم

کنند افراد يک يا چند بازدارنده را از والدين خود دريافت می ی ههم باشند ونويس می اصلی پيش

شود نمايند. در تحليل رفتارمتقابل، به فرد آموزش داده میو در طول زندگی با خود حمل می

ها و منطق جديد بازنويسی کند. با تکرار و خود را کشف نموده و بر اساس خواستههای  بازدارنده

دهد و باعث تغيير سبک های او را افزايش میيادی در ذهنيت فرد، قابليتتمرين، اين تغيير بن

توان به تغيير عادات از طريق درمانگری با تحليل  می شود. در تبيين ديگر گيری افراد می تصميم

گيری افراد، سبک تصميم Zare and Abdollahzadeh (2017)رفتارمتقابل اشاره کرد. بر اساس 

های  دهند. بخشگيری مورد استفاده قرار میهنگام تصميم است که آنها در بيانگر الگوی عادتی

-ها، میاز طريق بازسازی رفتارهای متقابل و بازی به ويژهرفتاری رويکرد تحليل رفتار متقابل 

تواند در طول زمان، الگوهای عادتی افراد را تغيير دهد. هنگامی که نوجوانان بتوانند در ارتباطات 

دست بياورند، پس از گذشت زمان قادر ه خود، درک صحيحی از روابط متقابل ب ی هروزمر

تواند بر کل زندگی آنها تأثير خواهند بود که الگوی عادتی خود را تغيير دهند. اين تغيير می

توان استنتاج کرد که از اين طريق، تحليل رفتار  می ،تر نمايد. بنابراين بگذارد و آنها را توانمند

تحليل  ی هاز طرف ديگر فرضيگيری مؤثر باشد.  های تصميم تواند بر تغيير نوع سبکیمتقابل م

رفتار متقابل بر ضرورت مسؤوليت شخصی افراد در مورد احساسات، افکار و رفتار خود تاکيد 

(. به دليل اينکه فرد در آغاز، الگوهای ناسازگار را خودش انتخاب کرده Stewart, 2013دارد )

گيری مجدد تغيير داد. در تحليل رفتار متقابل شخص، ن آنها را از طريق تصميمتوااست، می

 اين آزادی انتخاب، به فرد اين قدرت و انگيزه را  خودش مسؤوليت تغيير را به عهده دارد و

نظر کند. چنين رويکردی برای بسياری دهد که به صورت بنيادی نسبت به مشکالتش تجديدمی

                                                           
1-  injunctions 
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که فرد خود را محور تصميمات در زندگی  جوانان بسيار جذاب خواهد بود،نوژه به وياز افراد 

 گيری در او تغيير نمايد.تصميم ی هبداند و اين امکان را فراهم آورد که نحو

های  تواند بر تغيير سبک از طرف ديگر نتايج نشان داد آموزش تنظيم هيجان نيز می

وتکل تنظيم هيجان کيفی گراس استفاده شده در اين تحقيق، از پرگيری تأثير بگذارد.  تصميم

باشد. اين توالی با يک می 2پاسخ-ارزيابی-توجه-است. مدل کيفی هيجان، شامل توالی موقعيت

توان چنين تبيين کرد که فرد با رويکرد انتخاب گردد. می می شناختی مرتبط آغازموقعيت روان

های هيجانی خود را تواند پاسخمی موقعيت يا تغيير موقعيت در مدل تنظيم هيجانی گراس،

گيری مجدد قرار خواهد داد. تغيير دهد. با اين کار او خود را در شرايط جديدی برای تصميم

گيری  تصميم ی ههای تنظيم هيجان، شيو بنابراين، احتمال اينکه او پس از تکرار شيوه

ر اين، عوامل انسانی مثل عالوه ب رسد.اش را در مواردی تغيير دهد منطقی به نظر می هميشگی

گيری تأثير دارند  هوش، دانش و قضاوت و عوامل محيطی مثل فشارهای محيطی، بر تصميم

(Zare & Arab Sheibani, 2012تکنيک .)  های گسترش توجه در آموزش تنظيم هيجان از

ته باشد اهميت زيادی در اين زمينه برخوردارند. اينکه فرد بتواند بر افکارش کنترل بيشتری داش

ای ديگر  ناسالم شود، توجه خود را به منطقه های و در مواقع الزم، بجای اينکه وارد هيجان

سازد تا بر محيط  معطوف کند، تفکرش را عوض نمايد و يا آن را متوقف کند، وی را قادر می

گيری وی تأثيرگذار  اش بکاهد و بنابراين بر سبک تصميممسلط شود و از فشارهای ذهنی

های تنظيم هيجان بر اساس باز ارزيابی موقعيت تعريف  بسياری از تکنيک ،. به عالوهباشد

باشد. وقتی فرد از طريق رويکرد  می اند. باز ارزيابی موقعيت به مفهوم تفسير مجدد محرک شده

 های تری از نو برای خود تعريف کند، هيجان شناختی باز ارزيابی، موقعيت را به نحو سازگارانه

 ,Grossدهد و باعث ايجاد آرامش در سيستم هيجانی خود خواهد شد )ا کاهش میمنفی ر

تواند بر فراگيری اين نوع تکنيک ها باعث کاهش فشارهای محيط شده و می ،(. بنابراين2015

 گيری افراد تأثير بگذارند.الگوی عادتی تصميم

وزش تنظيم هيجان نشان در کل نتايج حاصل از مقايسه دو رويکرد تحليل رفتارمتقابل و آم

داد که رويکرد تحليل رفتارمتقابل و تنظيم هيجان، به يک اندازه بر باورهای غيرمنطقی و 

                                                           
1-  situation

-
attention-appraisal-response  



 32 (6 ي شماره ،9318 ستانپاییز و زم ،62 سال چهارم، ي دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهاي دست

گيری نوجوانان مؤثرند. بدين معنی که با اينکه هر رويکرد، باعث تغيير در  های تصميم سبک

دار نبوده  معنی ها اند، اما تفاوت اثربخشی آن گيری شده های تصميم باورهای غيرمنطقی و سبک

گذارد اثربخشی از آنجا که هر دو رويکرد در نهايت بر تغيير شناختی افراد تاثير میاست. 

توان توجيه کرد. های تصميم گيری نوجوانان را میيکسان بر تغيير باورهای غيرمنطقی و سبک

بررسی  ماز ديدگاه ديگر اين نتيجه را با توجه به محدوديت تحقيق يعنی مقطعی بودن و عد

توان توجيه کرد. به  های درمانی با پيگيری نتايج به صورت طوالنی مدت می اثربخشی روش

که با بررسی اثربخشی طوالنی مدت درمان احتمال وجود تفاوت معنادار در اثربخشی دو طوری

های بعدی  شود پژوهش روش درمان وجود داشت. با توجه به اين محدوديت پيشنهاد می

و از دو روش را طی مطالعه طولی و کنترل شده مورد بررسی قرار دهند اثربخشی اين 

انتخاب نمونه به همچنين  کنند.تر استفاده  های دقيق های تک آزمودنی جهت بررسی طرح

تعميم نتايج را محدود شهر فرديس استان البرز  بهصورت غيرتصادفی و محدود بودن آن 

شناسان و  درمانگران، روان توان پيشنهاد کرد که ا میه نمايد. با توجه به اثربخشی اين روش می

 جهت با نوجوانان در ارتباط هستند از آموزش تنظيم هيجان و تحليل رفتار متقابلمربيانی که 

 .نوجوانان استفاده کنندهای شناختی و عملکرد کلی  افزايش و بهبود و ارتقا مهارت
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