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 چکیده
تنظيم هيجان عامل مهمی در تعيين سالمتی و داشتن عملکررد  
موفق در تعامالت اجتماعی است و نقص در آن با بزهکاری و رفتار 
پرخاشگرانه رابطره دارد، بنرابراين بررسری نقرا عوامرل مرو ر در       
مديريت هيجانات دارای اهميت است. هدف پژوها حاضر بررسی 

بررر تنظرريم هيجررانی در ای  هررای مقابلرره ا ربخشرری آمرروزش مهررارت
نوجوانان بزهکار بود. روش اين پژوها از نوع طرر  آزمايشری و   
جامعه آماری پژوها شامل کليه نوجوانان بزهکار ساکن در کرانون  

 50برود کره تعرداد     1194اول  سرال  نريم اصال  و تربيت شهر تهرران در  
 نفر( و گروه 05) یتصادفی انتخاب و در گروه آزمايش صورت بهآزمودنی 
ای  دقيقره  90جلسره   8نفر( گمرارده شردند. گرروه آزمايشری      05کنترل )

گرفتنرد و   قررار  یا مقابلره  یهرا  مهارتگروهی تحت آموزش  صورت به
گروه کنترل در طول مردت درمران هريم آموزشری دريافرت نکررد.       

هرای تنظريم    های مورد پژوها به سؤاالت مقياس دشواری آزمودنی
هرا از   تجزيره و تحليرل داده   پاسخ دادند. جهت (DERSهيجانی )

نشان داد که  ها يافتهروش تحليل کوواريانس چندمتغيره استفاده شد. 
 یهای دشواری در تنظيم هيجانی در گروه آزمايشر  بين ميانگين نمره

(. بر اساس ≥001/0pوجود دارد ) داری معنیو گروه کنترل تفاوت 
بهبرودی  نتيجه گرفرت کره ميرزان     توان یمپژوها حاضر  های يافته

 یا مقابلره  یهرا  مهرارت درتنظيم هيجانات نوجوانانی که در معرض 
قرار گرفتند، بيشتر از افررادی اسرت کره ايرن مداخلره را دريافرت       

اصال  و تربيرت   یها کانونکه در  شود یمبنابراين پيشنهاد  نکردند.
به مربيان آموزش داده شود تا آنان با گذرانردن   یا مقابله یها مهارت
 . را به مددجويان آموزش دهند ها مهارتبتوانند اين  ها دورهاين 

 

، نوجوانران،  هيجرانی  تنظريم ، ای مقابلره  هرای  مهارت: كلید واژگان

 بزهکار

Abstract 
Emotion regulation is an important factor in 
psychological well being, and successful performance 
in social interaction and deviation from it can lead to 
delinguent behaviors. This study aimed to evaluate 
the effectiveness of coping skills’ training on 
emotional adjustment of juvenile offenders. The 
study population consisted of all juvenile offenders 
residing in the Correction and Rehabilitation Center 
in Tehran. The sampling mothed of this study was a 
convenience sampling type. The sample size was 50 
patients who were selected and randomly assigned to 
experimental and control groups. Eight 90-minute 
sessions were conducted to train the experimental 
group, but control group received no training. The 
subjects were evalualed by the Difficulties in 
Emotion Regulation Scale before and after 
training. The results of multivariate analysis of 
covariance showed that mean scores of emotion 
regulation difficulties, in the experimental group, 
was significantly different from control group (p < 
0.0001). The mean score of the control group did 
not change significantly from pre-test to post-test, 
which showed that the adolescents who receive 
coping skills’ training act in an appropriate 
emotion regulation style. Thus, it is suggested that 
correcting and training centers’ teachers should be 
taught coping skills so that they can use these 
sklils for clients. 
 

Keywords: coping skills, emotional regulation, 
juvenile, criminal 
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 مقدمه
رفتارهای اجتماعی  یعبارت بهيا  يزآم مخاطرهنوجوانی دوره مهمی برای شروع رفتارهای 

زيادی را برای افراد و جوامع در پی دارد و ارتقا  های ينههزاست. مشکالت رفتاری نوجوانان 

 باشد یمکارکردهای خودتنظيمی برای پيشگيری از چنين رفتارهايی برای جوانان کمک کننده 

تربيتی، معنوی، آموزشی و  های ينهزمدر  ها يینارسا(. کمبودها و 0016و همکاران،  1ن)ماسو

مهم و مو ر در گرايا نوجوانان به بزه  سازهای ينهزمغلط با همساالن از  های یهمانندساز

(. اگرچه گرايا به جرم و ارتکاب به آن ناشی از چندين عامل است 1181، نژاد ینواب) است

اما ؛ باشند یممنشاء فردی و درونی بوده و برخی نيز دارای منشا اجتماعی که برخی دارای 

و  زا استرسدر سازگاری با شرايط  ها آنشخصی افراد و توانمندی يا ناتوانی  های يژگیو

اصال  آنها دارند. شواهد پژوهشی  های يوهش فشارهای روانی نقا مؤ ری در بروز بزهکاری و

ر مشکالت رفتاری در نوجوانان و برهای روانشناختی تأ يرگذار که يکی از متغي دهد مینشان 

 (.0006، 0برگ ينگرتنظيم هيجانی است ) یها مهارتجوانان، 

خود را به منظور ارائه  های يجانهتنظيم هيجان به عنوان فرايندی است که از طريق آن، فرد 

)آلداو  کند یميل يا تنظيم متناسب با مطالبات محيطی، به طور هشيار يا ناهشيار تعد یها پاسخ

انجام شده حاکی از آن است که بزهکاری  یها پژوها(. 0010، 1هوکسما و اسکويزر-نولن

در آنان رابطه دارد، اين مؤلفه در کنار کنترل تکانه از عوامل مهم  خواهی هيجاننوجوانان با 

(. در پژوهشی که 0011، 4)پيم و گالتنی آيد میکننده بزهکاری در نوجوانان به شمار  بينی پيا

به صورت فراتحليل انجام شد، نقا خودآگاهی هيجانی با بزهکاری بررسی شد و نتايج نشان 

وجود دارد و باال بودن  داری معنیداد بين خودآگاهی هيجانی و بزهکاری رابطه منفی و 

احساس شرم و گناه به عنوان عناصر خودآگاهی هيجانی موجب کاها بزهکاری در افراد 

(. در پژوها حسنی و قائدنيای 0016، 5و استامس وگت ونشود )اسپريت، اسکالکويک،  می

بهنجار بررسی شد  و فراری دختران در هيجان شناختی جويی نظم ( راهبردهای1191جهرمی )

  و سازی فاجعه نشخوارگری، خويا، مالمت نايافتگی سازش راهبردهای و مشخص شد که در
 

                                                           
1-  Mason 
2-  Greenberg 
3-  Aldao, Nolen-Hoeksema, & Schweizer 
4-  Peach & Gaultney 
5-  Spruit, Schalkwijk, Van Vugt, & Stams 
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 دختران گروه های نمره ميانگين و دارد وجود دار معنی تفاوت گروه بين دو ديگران مالمت

 شناختی جويی نظم گفت که راهبردهای توان می ،بنابراين .است بهنجار دختران از بيشتر فراری

روانی اجتماعی فراهم  های آسيبو زمينه را برای  باشد میهيجان در دختران بزهکار ضعيف 

شد که هيجان منفی از قبيل خشم، اضطراب و مشخص  ای مطالعه. همچنين در کند می

با  داری معنیمنفی رابطه های  بزهکاری هستند و هيجان انداز راهافسردگی به عنوان منبع مهم 

(. بررسی شواهد پژوهشی فوق 0009، 1رفتارهای بزهکارانه دارند )هاليست، هاگس و اسکايبل

مهم بزهکاری در نوجوانان محسوب  که نارسايی در تنظيم هيجان يکی از عوامل دهد مینشان 

که يکی از عوامل اصلی نارسايی در تنظيم  دهد می. از طرفی شواهد پژوهشی نشان شود می

همانطورکه پژوها . باشد میدر نوجوانان بزهکار  ای مقابله های مهارتهيجان، ضعيف بودن 

و  ای مقابلههبردهای ( نشان داد که بين را1191، اسدی مجره، اسدنيا و فرنودی )آذر سپهريان

 هيجان تنظيم های دشواری رابطه وجود دارد به اين صورت که داری معنیتنظيم هيجانی رابطه 

 دار معنی و مثبت مدار هيجان ای مقابله راهبرد با و دار معنی و منفی مدار مسئله ای مقابله سبک با

 ها نه شناسايی تنظيم هيجانروانشناختی، در زمي یها پژوهاو  ها يهنظراخير  یها سالدر  .بود

متعددی  یها پژوهادرمانی که طی  یها روشو مديريت آن ارائه شده است. يکی از اين 

شناختی  یها تالشاست. مقابله به  ای مقابله های مهارتا ربخشی آن  ابت شده است، آموزش 

، باشد یممحيط  -و رفتاری اشاره دارد که از طريق آن افراد به نيازهايی که در رابطه با شخص

و راهبردهای مورد استفاده  ها سبک. منابعی که در دسترس افراد قرار دارند، دهند یمپاسخ 

مورد استفاده برحسب زمان و  یا مقابلهبعدی، در فرايند مقابله تأ يرگذار هستند. راهبردهای 

راهبردهای  (.0008، 0نقل از فرايدنبرگ به ،1987)کمپوس،  باشند یممتنوع  زاها استرسبافت 

و يکی از  شود یمعامل مراقبتی بسيار مهمی برای افراد در معرض خطر تلقی  ای مقابله

(. برای 0000، 1برده شده است )چان کار بهمتغيرهايی است که به طور گسترده در مطالعات 

را  ای مقابله های مهارت( در پژوهشی نقا متغيرهای 0010) 4نمونه کيم، کيم و ساموئل دنيس

کنار ديگر متغيرهای روانشناختی در بزهکاری نوجوانان بررسی کردند و مشخص شد، در 

                                                           
1-  Hollist, Hughes, & Schaible 

2-  Frydenberg 

3-  Chan 

4-  Kim, Kim, & Samuels-Dennis 



 (9 ی شماره ،9316 بهار و تابستان ،42 سال چهارم، ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهای دست جلهم

 

911 

در کنار ساير عوامل در نوجوانان بزهکار بيشتر است و اين  ای مقابله های مهارتپايين بودن 

( در پژوهشی رابطه بين 0007) 1. هاسکينگباشد میبزهکاری در نوجونان  ساز زمينهعوامل 

 ای مقابله های مهارتو رفتار بزهکارانه را بررسی کرد و نتايج نشان داد که  یا مقابله های مهارت

. نتايج آورد می ر و ضعيف با بزهکاری رابطه معنی دارد و زمينه را برای بزهکاری فراهم ؤغير م

در  یا مقابله یها مهارت( نشان داد که آموزش 1187پژوها صادقی موحد و همکاران )

عالئم و اضطراب مؤ ر است و موجب  سازی جسمانیانی به ويژه کاها عالئم اختالل رو

( ا ربخشی 1189. در پژوها کاکاوند و پارسامنا )شود میبهبود سالمت روانی دانشجويان 

شناختی بر اضطراب نوجوانان دختر مورد برررسی قرار گرفت و  ای مقابله های مهارتآموزش 

 خرده دو و کلی اضطراب عامل کاها در ای مقابله های مهارت نتايج نشان داد که آموزش

تحت آموزش مؤ ر بوده است. در  ها آزمودنی در ذهنی و جسمی اضطراب يعنی آن مقياس

بر  محور مسئله ای مقابله های مهارت و تدريجی يیزدا تنا آموزش پژوها ديگری ا ربخشی

ته پژوها نشان اجتماعی بررسی شد و ياف ديده آسيب زنان در شده تجربه و استرس اضطراب

تدريجی در کاها اضطراب و استرس  يیزدا تنادر کنار  ای مقابله های مهارتداد که آموزش 

 به توجه (. با1190زنان مورد بررسی نقا دارد )امامی پور، کشاورزی ارشدی و کاکاوند، 

به  ها مهارتبا آموزش اين  توان یم، ای مقابله یها مهارتبر آموختنی بودن  متخصصان يدتأک

های مقابله شناختی، هيجانی و رفتاری را  و روش رو پيانوجوانان، نحوه مواجهه با مشکالت 

 آموزش داد و از اين طريق سطح سالمت روانی و هيجانی آنان را افزايا داد.

از آنجايی که اصال  و بازپروری ساختار شخصيتی و رفتارهای فردی و اجتماعی جوانان 

کارهای علمی و تخصصی در جهت بررسی معضالت نوجوانان، به راه يابی دستو  بزهکار

و همچنين نياز  باشد میآموزشی و درمانی  های برنامهاولويت در  ترين یاصلهمواره اولين و 

درمانی در خصوص  های روان مبرم مراکز درمانی دخيل در حوزه اصال  و تربيت به برنامه

های مربوط  با عنايت به کم بودن پژوها زای نوجوانان و پيشگيری و کاها رفتارهای آسيب

و نقا آن در افزايا تنظيم هيجانی در  یا مقابله یها مهارتبه مداخالت روانشناختی نظير 

به اين سؤال است که آيا آموزش  يیگو پاسخنوجوانان بزهکار، پژوها حاضر در صدد 

 . ر استؤتنظيم هيجانی در نوجوانان بزهکار م بر یا مقابله یها مهارت
                                                           
1-  Hasking 
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 روش
طر   يجانیهبر تنظيم  یا مقابله یها مهارتاين پژوها به منظور بررسی ا ر بخشی آموزش 

بود. جامعه آماری  کنترلبا گروه  آزمون پسو  آزمون ياپپژوها حاضر ريزی شده است. طر  

در کانون اصال  و تربيت شهر تهران در نيمسال  اين پژوها شامل کليه نوجوانان بزهکار ساکن

در  يریگ نمونهبود. در پژوها حاضر از بين جامعه آماری مورد نظر با استفاده از روش  1194اول 

سال  17تا  15نفر که دارای تحصيالت راهنمايی و ميانگين سنی  50با حجم  یا نمونهدسترس، 

نفر  05بودند، انتخاب شد. سپس از نمونه انتخاب شده جهت انجام پژوها به صورت تصادفی )

 نفر در گروه کنترل( قرار گرفتند. 05و  یا مقابله یها مهارتاخله درگروه مد
 

 ابزار پژوهش

( توسط 0004اين مقياس در سال )(: DERS) 9تنظیم هیجانی های یدشوارمقیاس 

گزينه ليکرتی )تقريباً  5عبارت و هر عبارت به وسيله  16ساخته شده و دارای  0گراتز و رومر

و  شود یمی از اوقات، بيشتر اوقات و تقريباً هميشه( پاسخ داده هرگز، گاهی اوقات، تقريبا نيم

 هيجانی یها پاسخ يرشپذ عدم -9 آن عبارتند از: های ياسمقخرده مقياس دارد که خرده  6

( است که گرايا به 09، 05، 01، 01، 10، 11)عدم پذيرش(: اين عامل دربرگيرنده عبارات )

به پريشانی يک فرد  ها واکنامنفی، باعدم پذيرش های   انوی منفی به هيجان یها پاسخداشتن 

دست زدن به رفتار هدفمند )اهداف(: اين عامل شامل  های یدشوار -0. کند یمرا منعکس 

تمرکز کردن و به اتمام رساندن تکاليف  های یدشوار( است که 11، 06 ،00، 18، 11عبارات )

دشواری کنترل تکانه )تکانه(: در  -1 .دکن یمرا به هنگام تجربه کردن هيجانات منفی منعکس 

رفتار يک  ماندن یباق( است که دشوارهای در کنترل 10، 07، 04، 19، 14، 1برگيرنده عبارات )

فقدان آگاهی هيجانی  -2 .کند یممنفی، منعکس های  هيجان کردن تجربهفرد را به هنگام 

به توجه کردن و شناسايی  ( است که گرايا14، 17، 10، 8، 6، 0)آگاهی(: شامل عبارات )

 هيجانی يمتنظدسترسی محدود به راهبردهای  -5 .کنند یمکردن هيجانات را منعکس 

  کنند یم( که اين باور را منعکس 16، 15، 11، 10، 08، 00، 16، 15)راهبردها(: شامل عبارات )
 

                                                           
1-  Difficulties in Emotion Regulation Scale 

2-  Gratz & Roemer 

http://link.springer.com/article/10.1023/b:joba.0000007455.08539.94
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 ر، به هنگام به شکل مؤ ها برای تنظيم کردن هيجان توانند یمکارهای اندکی وجود دارند که 

، 5، 4، 1شامل عبارات ) فقدان شفافيت هيجانی )شفافيت(: -6 آشفتگی يک فرد انجام شوند.

برای ايشان  ها و شفاف بودن اين هيجان ها يجانهميزان آگاهی افراد از  دهنده نشان( که 9، 7

برد ها کار مشخص کنند هر عبارت چقدر در مورد آن شود یماست. از شرکت کنندگان خواسته 

( 0( تقريباً هرگز )1) گيرد یماز يک تا پنج قرار  یا دامنهدارد. پاسخ هر آزمودنی در 

باالتر،  های نمره( تقريباً هميشه. 5( بيشتر اوقات )4( تقريباً نيمی از اوقات )1) اوقات یگاه

، 10، 8، 7، 6، 0، 1است. عبارات ) اه هيجان  يمتنظبيشتر در مقوله  های یدشوارنشان دهنده 

. نتايج مربوط به شوند یم یگذار نمره( در اين مقياس به شکل معکوس 14، 04، 00، 00، 17

می باشد و  81/0تا  71/0که اين مقياس دارای ضريب پايايی  دهد یمبررسی پايايی، نشان 

ماه در دامنه ای از  14ضريب پايايی خرده مقياس های آن به شيوه بازآزمايی به فاصله زمانی 

(. در رابطه با روايی نيز 0000، 1قرار دارد )گارنفسکی، کراج و اسپينهوون 61/0 تا 48/0

(. در 0004کافی برای اين مقياس است )گراتز ورومر،  بين ياپنشانگر روايی سازه و  ها یبررس

( نيز پايايی اين مقياس به روش آلفای کرونباخ اين مقياس 1189پژوها سامانی و صادقی )

قرار داشت. در همين پژوها برای  88/0تا  75/0و به روش بازآزمايی بين  91/0تا  60/0بين 

همبستگی  های يسماتربرای  KMOبررسی روايی از روش روايی سازه استفاده شد و مقدار 

و مقدار آزمون بارتلت در خصوص کفايت محتوای مقياس  84/0سؤاالت اين مقياس برابر 

بود. در پژوها حاضر نيز آلفای کرونباخ  دار یمعن  >p)001/0 (که در سطح 6/4687برابر با 

دست زدن به رفتار هدفمند،  های یدشوار، هيجانی  یها پاسخ يرشپذ  عدم های ياسمقخرده 

، هيجانی يمتنظدشواری کنترل تکانه، فقدان آگاهی هيجانی، دسترسی محدود به راهبردهای 

 به دست آمد. 81/0و  76/0، 80/0، 77/0، 79، 88/0فقدان شفافيت هيجانی به ترتيب 

در کانون شرايط و  یا مقابله یها مهارت: از آنجايی که برای آموزش روش اجرای پژوهش

در ساعات  ها مهارتمبنی بر آموزش  یا نامهلذا ابتدا موافقت  ضوابط خاصی وجود داشت،

حاضر ورود به پژوها  یها مالکخارج از برنامه رسمی کانون اصال  و تربيت تنظيم شد. 

، داشتن سابقه ارتکاب بزه در 19تا  10عبارت بودند از: مرد بودن، دارا بودن سن بين 

ها حداقل برای يکبار، عدم مصرف منظم داروهای روانگردان و نداشتن مشکالت  آزمودنی

                                                           
1-  Garnefski, Kraaij, & Spinhoven 
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به صورت کارگاهی در  یا مقابله یها مهارتجسمی و روانشناختی. روش کار جهت آموزش 

( پيا آزمون گرفته شد. سپس کنترل-ر ابتدا از هر دو گروه )آزمايانفری بود. د 05کالس 

، اقدامات الزم یبه صورت کارگاهی به گروه آزمايش یا مقابله یها مهارتجهت آموزش 

تعريف شد، اجزای آن مشخص شد و  ها مهارتصورت گرفت. بدين صورت که ابتدا 

صی خود و نحوه استفاده از اين کوچک به بحث در مورد تجارب شخ یها گروهدر  ها یآزمودن

با استفاده از اصل ايفای نقا، آنها در  ها مهارتپرداختند. بعد از آموزش نظری اين  ها مهارت

 آزمون پس ها یآزمودنرا تمرين کردند. پس از اين مرحله هر دو گروه  ها مهارتعمل هم اين 

قرار  یر در گروه آزمايشنف 05و  نفر در گروه کنترل 05را گذراندند. جهت اجرای پژوها 

اهداف، موضوع، نحوه اجرا، زمان برگزاری جلسات با افراد  توافق درباره منظور بهگرفتند. 

 0)هر هفته  ای يقهدق 90جلسه  8بحث و گفتگو شد و سپس گروه آزمايا در  کننده شرکت

 قرارگرفتند. یا مقابله یها مهارتجلسه(، تحت آموزش 
 

 ای مقابله های مهارتش خالصه محتوای جلسات آموز

 اجرای پيا آزمون، برقراری ارتباط و مفهوم سازی جلسه اول:

 های شيوهمسئله مدار، گفتگوی گروهی درباره  ای مقابلهآموزش و شناسايی راهبردهای  جلسه دوم:

شخصيتی و  های تيپ، معرفی انواع مقابله براساس دار مسئلهمقابله با شرايط سخت به شيوه 

 ده ازاين روش، آموزش عملی )اصل ايفای نقا(فوايداستفا

جلسه قبل، آموزش ارزيابی اوليه و ارزيابی  انويه از مشکالت،  های برآموختهمروری  جلسه سوم:

، عالئم شناسايی و معايب استفاده ازاين روش، بحث مدار هيجانتوضيح روش راهبرد مقابله 

 گروهی )بخا نظری و بخا عملی(

ر جلسه قبل، توضيح روش راهبرد مقابله اجتنابی، معايب استفاده از اين روش، : مروری بجلسه چهارم

مختلف شخصيتی،  های تيپبرحسب  ای مقابلهتوجيه متفاوت بودن افراد در انتخاب راهبردهای 

 آموختن راهبرد اجتنابی به صورت عملی و نمايشی

جسمانی( در -اجتماعی-)شخصی مروری برجلسه قبل، آموختن استفاده از منابع مقابله جلسه پنجم:

 تحليل و بررسی به کمک هم، آموزش عملی-مواقع مشکل

، مهارت حل مسئله، حفظ سازی خودآرامحمايتی،  های سيستمآموزش استفاده از منابع  جلسه ششم:

کنترل درونی، شوخ طبعی، صحبت کردن، تمرين جسمانی جهت کنترل در مواقع ناراحتی و 

 روش به صورت عملی و نمايشی مشکل، آموزش مجدد هر سه
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: مرور بر جلسات قبل، پاسخ به سئواالت آزمون شوندگان، جمع بندی، بحث وگفتگو در جلسه هفتم

 ها آموختهو مروری عملی و تئوری بر  ای مقابلهمورد بهترين شيوه راهبرد 

 و آزمايا( کنترل)جلسات گذشته آموزش و اجرای پس آزمون  بندی جمع جلسه هشتم:
 

 ها تهياف
تنظيم  آزمون پس -آزمون پيانمره های ميانگين و انحراف استاندارد  1شماره جدول در 

 ارائه شده است. کنترلگروه و  یآن در گروه آزمايش های مؤلفههيجانی و 

دشواری در  های نمرهانحراف معيار(  وميانگين )که  دهد یمنشان  1شماره نتايج جدول 

 (41/11) 96/84در پس آزمون  (،79/17) 40/101 آزمون-پيا در یآزمايش گروه تنظيم هيجانی

 است. (18/15) 64/107و پس آزمون  (00/16) 40/101و در گروه کنترل در پيا آزمون 
 

 .1جدول 

 دو گروهآن در  های مولفهتنظيم هيجانی و  آزمون پس -آزمون پيانمره های  معيارميانگين و انحراف 

 گروه لفهؤم متغیر
 آزمون سپ آزمون پیش

 ± ميانگين 
 انحراف معيار

 ± ميانگين 
 انحراف معيار

ی در تنظيم هيجانی
دشوار

 

 عدم پذيرش
 هيجانی های پاسخ

 15/5 ±84/14 14/5 ±88/16 آزمايا
 61/6 ±64/19 98/4 ±10/18 کنترل

 دشواری دست زدن
 به رفتار هدفمند

 11/5 ±96/14 09/5 ±90/14 آزمايا
 51/5 ±08/17 08/4 ±50/14 کنترل

 11/6 ±04/15 70/5 ±10/17 آزمايا کنترل تکانه های دشواری
 16/5 ±96/17 97/4 ±04/18 کنترل

 15/5 ±50/11 00/5 ±80/11 آزمايا فقدان آگاهی هيجانی
 16/6 ±10/17 10/6 ±16/17 کنترل

 دسترسی محدود به
 راهبردهای تنظيم هيجانی

 94/6 ±00/15 41/6 ±56/01 آزمايا
 98/5 ±64/00 67/6 ±60/00 کنترل

 79/4 ±00/11 70/1 ±90/14 آزمايا فقدان شفافيت هيجانی
 17/4 ±00/15 58/0 ±76/10 کنترل

 41/11 ±96/84 79/17 ±40/101 آزمايا دشواری تنظيم هيجانی )کل(
 18/15 ±64/107 00/16 ±40/101 کنترل

 

و بر ميزان دشواری در تنظيم هيجانی  یا مقابله یاه مهارتبرای بررسی ا ربخشی آموزش 

چندمتغيره استفاده شد. يک متغيره و نوجوانان بزهکار از روش تحليل کوواريانس ابعاد آن در 
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آزمون کالموگروف اسميرنوف بکار گرفته  ها دادهبرای بررسی توزيع نرمال  ،قبل از ارايه نتايج

ررسی قرار گرفت نتايج حاصل در جداول شماره و پيا فرض همگنی واريانس نيز مورد بشد 

 .نشان داده شده است 1و  0
 

 .0جدول 
 در متغير دشواری تنظيم هيجانی های نمرهاسميرنف جهت بررسی نرمال بودن توزيع  -آزمون کولموگروف

 آزمون پس آزمون پیش ها شاخص

 100/0 085/0 اسميرنف-لموگروفاک

 00/0 00/0 سطح معناداری
 

 

با  ،بزرگتر است 05/0از  الذکر فوقدر آزمون  pکه مقدار  دهد یمنشان  0شماره  جدولنتايج 

 گردد. منطبق بر توزيع نرمال قلمداد می ها دادهو عدم رد فرضيه صفر، توزيع  pتوجه به مقدار 
 

 .1جدول 
 ها واريانسبررسی همگنی 

 Df1 Df2 F متغیر
 سطح

 داری یمعن

 451/0 577/0 48 1 هيجانی یها پاسخعدم پذيرش 

 619/0 051/0 48 1 دشواری دست زدن به رفتار هدفمند

 554/0 156/0 48 1 کنترل تکانه های یدشوار

 784/0 076/0 48 1 فقدان آگاهی هيجانی
 479/0 510/0 48 1 دسترسی محدود به راهبردهای تنظيم هيجانی

 885/0 01/0 48 1 فقدان شفافيت هيجانی
 015/0 55/1 48 1 )کل( دشواری تنظيم هيجانی

 

که فرض  دهد میخطا، نشان  های واريانسدر مورد تساوی  1شماره جدول در نتايج آزمون لوين    

 ت.مساوی اس ها موقعيتو واريانس خطای متغير وابسته در تمامی  هرعايت شد ها واريانستساوی 

کل دشواری نشان می دهد که بين دو گروه از لحاظ نمره  4 شمارهمندرجات جدول 

 (.F= 84/54و  p <001/0) درتنظيم هيجانی، در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد

برای مقايسه نمره های ابعاد دشواری در تنظيم هيجانی دو گروه از تحليل واريانس چند 

 نشان داده شده است. 6و  5متغيره استفاده شد. نتايج حاصل در جداول شماره 
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 .4جدول 
 گروهی دو تنظيم هيجاندر دشواری های نمره های  برای مقايسه ميانگينکوواريانس يک متغيره نتايج تحليل 

 منبع
 تغییرات

 مجموع
 df مجذورات

 میانگین
 مجذورات

F 
 سطح

 داری یمعن
 مجذور

 اتا
 509/0 0001/0 696/48 095/5094 1 095/5094 پيا آزمون

 519/0 0001/0 841/54 108/5717 1 108/5717 گروه
    609/104 47 605/4916 اخط

 

 .5جدول 
 دشواری در تنظيم هيجانی ابعادفاوت دو گروه در تنتايج آزمون تحليل کوواريانس چند متغيره 

 F ارزش منبع
 درجه آزادی
 فرض شده

 درجه آزادی
 خطا

 سطح
 داری یمعن

 مجذور
 اتا

 گروه

 540/0 0001/0 17 6 08/7 400/0 ا ر پياليی

 540/0 0001/0 17 6 08/7 458/0 المبدای ويلکز

 540/0 0001/0 17 6 08/7 189/0 ا ر هتلينگ

 540/0 0001/0 17 6 08/7 498/0 بزرگترين ريشه روی

 

حداقل بين دو گروه از لحاظ يکی از ابعاد  کهگفت  توان می 5 شماره جدول نتايجبا توجه به 

ه اين تفاوت شا تحليل کوواريانس دشواری در نتظيم هيجانی تفاوت وجود دارد. برای پی بردن ب

 ارايه شده است. 6يک متغيره در متن مانوا انجام شد که نتايج حاصل در جدول شماره 
 

 .6جدول 
دو گروه در ابعاد  آزمون پسنمره  های ميانگينبرای مقايسه آنوا در متن مانوا تحليل کوواريانس  نتايج

 دشواری در تنظيم هيجانی
 منبع

 موعمج متغیر تغییرات
 میانگین df مجذورات

 سطح F مجذورات
 داری یمعن

 مجذور
 اتا

 گروه

 عدم پذيرش
 114/0 005/0 410/5 606/90 1 606/90 هيجانی یها پاسخ 

 دشواری دست زدن
 047/0 158/0 06/0 418/58 1 418/58 به رفتار هدفمند 

 097/0 019/0 50/4 047/106 1 047/106 کنترل تکانه های یدشوار

 001/0 154/0 879/0 111/04 1 111/04 ان آگاهی هيجانیفقد
 دسترسی محدود به

 190/0 001/0 011/10 196/100 1 196/100 راهبردهای تنظيم هيجانی

 177/0 004/0 016/9 478/191 1 748/191 فقدان شفافيت هيجانی
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در  ای بلهمقا های مهارتبرنامه آموزش مشاهده می شود  6همان طور که در جدول شماره 

کنترل تکانه،  های دشواریهيجانی،  های پاسخعدم پذيرش  ابعادمرحله پس آزمون بر ميانگين 

دسترسی محدود به راهبردهای تنظيم هيجانی و فقدان شفافيت هيجانی ا ر داشته است. ميزان تأ ير 

درصد،  9کنترل تکانه  های دشواریدرصد،  11هيجانی  های پاسخعدم پذيرش  ابعادآموزش بر 

 .درصد است 17درصد و فقدان شفافيت هيجانی  19دسترسی محدود به راهبردهای تنظيم هيجانی 
 

 گیری نتیجهبحث و 
تنظيم هيجانی عامل مهم و تعيين کننده در سالمت روان، عملکرد مؤ ر، انطباق با رويداهای 

 شناختی جويی نظم. شود میو کاها رفتارهای مجرمانه در نوجوانان محسوب  زا استرس

 گيری بهرهمنفی را تنظيم کنند و با  های هيجانو  ها برانگيختگیتا  کند میهيجان به افراد کمک 

اجتماعی و  پذيری مسئوليتموجب کاها تکانشگری، همدلی،  يافته  سازشمطلوب از راهبردهای 

کی از ي از عوامل مهم کاها رفتارهای مجرمانه هستند. ها مؤلفهشوند که اين  پذيری انعطاف

و به دنبال آن کاها رفتارهای مجرمانه در نوجوانان،  اه راهبردهای مهم در تنظيم هيجان

با توجه به مطالب فوق، هدف پژوها حاضر  ،است. بنابراين ای مقابله های مهارتآموزش 

بود. نتايج در نوجوانان بزهکار  هيجانیبر تنظيم  ای مقابله های مهارتبررسی ا ربخشی آموزش 

در مقايسه با گروه کنترل  یدر گروه آزمايش ای مقابله های مهارتآموزش  نشان داد که پژوها

موجب افزايا ميزان  ای مقابله های مهارتمؤ ر بوده است. به عبارت ديگر، آموزش 

 و همکاران، پور امامی های يافتهدر افراد تحت آموزش شده است. اين نتيجه با  هيجانی تنظيم

کاکاوند و پارسامنا  (؛1190توانگر و يزدخواستی )(؛ 0010) کارانو هم واآلد(؛ 1190)

نقا  ای مقابلهنشان داد که آموزش راهبردهای  ها پژوها. نتايج اين باشد میهمسو ( 1189)

با  ای مقابله های مهارتآموزش  رسد میا دارد. به نظر ه در تنظيم هيجان داری معنیمثبت و 

را با فرايندهای شناختی، هيجانی و رفتاری آشنا کرده و اين ايجاد فضای روانی الزم مراجعين 

و مکانسيم عمل آنها در  ها لفهؤمتا چگونگی ارتباط اين  کند میامکان را برای آنان فراهم 

شناختی،  های مهارتفرايند مقابله را بهتر بشناسند و در ادامه نحوه مديريت و استفاده از 

ز اين طريق نقاط ضعف و قوت خودشان را بيشتر بشناسند هيجانی و رفتاری را ياد گيرند و ا

منفی را  یاه شده و ميزان هيجان رو پياو اين عوامل منجر به مقابله مناسب و سازنده با موانع 
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( نشان داد که پايين بودن 0010) وهمکارانطورکه نتايج پژوها کيم،  . هماندهد میکاها 

در نوجوانان بزهکار بيشتر است و اين عوامل  در کنار ساير عوامل ای مقابله های مهارت

تنظيم هيجانی در نوجوانان و  های مهارت. بنابراين باشد میبزهکاری در نوجوانان  ساز زمينه

)گريبن برگ،  کند میجوانان زمينه را برای پيشگيری و کاها رفتارهای مشکل زا فراهم 

مثبت و سازنده به  ای مقابلهردهای ( و يکی از عوامل مو ر در اين فرايند، آموزش راهب0006

 .باشد می رو پيانوجوانان در مواجهه با مشکالت 

تنظيم هيجان و به دنبال آن سالمت روانی افراد، ناشی از تعاملی دو طرفه ميان استفاده از 

است. استفاده از  زا تناو ارزيابی درست از موقعيت  ای مقابلهانواع خاصی از راهبردهای 

 و هيجانهای منفی را تنظيم نمايند ها برانگيختگیکه تا  کند میهبردها به افراد کمک انواعی از را

کارآمد در ابعاد شناختی،  ای مقابله( انتخاب راهبرد 0006) 1و ريسکايند الویو بنابر نظر 

سازگارانه عالوه بر ارتقای سالمت روان،  های مقابلههيجانی و رفتاری بر افزايا استفاده از 

چنين نتيجه گرفت که راهبردهای  توان می( 1987است. بنابر نظر الزاروس و فولکمن ) ا رگذار

و  کند میو فشارهای آن تغيير  زا استرسفرد از موقعيت  های ارزيابیای بر اساس  مقابله

 رتر در ؤای م و هر چقدر راهبرد مقابله دهد میشناختی فعال فرد را شکل  -های رفتاری تالش

اشد به حفظ سالمت روانی و پاسخ متناسب بيشتر کمک خواهد کرد. در مديريت هيجان ب

با آموزش نحوه برقراری ارتباط، آشنايی با راهبردهای  ای مقابله های مهارتپروتکل آموزش 

، آموزش ارزيابی اوليه و ارزيابی  انويه از مشکالت، آموزش استفاده از مدار مسئله ای مقابله

عملی، افراد تحت آموزش  های مهارتموزش خودکنترلی و ديگر های حمايتی، آ منابع سيستم

خود و ديگران آشنا شده و در ادامه چگونگی کنترل  یاه شناختی و رفتاری هيجان های مؤلفهبا 

توانمندی افراد در مديريت رسد که ارتقا  گيرند. بنابراين به نظر می را ياد می ها اين هيجان

 .شود مشکالت موجب تنظيم هيجانی در نوجوانان می و روش مناسب مقابله با ها هيجان

کانون اصال   درساکن نوجوانان بزهکار و روی شهر تهران  باتوجه به اينکه پژوها حاضر در

محدود بودن جامعه آماری احتياط کرد. تعميم نتايج آن به ساير ، بايستی در و تربيت صورت گرفت

که  شود میپيشنهاد  ،اين پژوها بود. بنابراين های يتمحدوداز ديگر گروه به نوجوانان بزهکار پسر 

 ديگر در تر سطح گسترده پژوها حاضر دردر تحقيقات بعدی از مددجويان مؤنث استفاده شود و 

                                                           
1-  Alloy & Riskind 
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های دولتی تحت عنوان آموزش ضمن  و در اداره های آموزشی مثل مدارس محيط شهرها يا در

ابد. همچنين با توجه به ا ربخا بودن آموزش نتايج افزايا ي پذيری تعميمخدمت صورت گيرد تا 

های  شود پروتکل آموزشی مهارت ای بر تنظيم هيجان در نوجوانان، پيشنهاد می های مقابله مهارت

 ای در مراکز اصال  و تربيت شهرهای مختلف استفاده شود. مقابله
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