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Abstract 
Introduction: Training based on emotional regulation and social skills strategies is one of the 
most important factors in the desirable growth of the personality of delinquent adolescents. The 
present study aims to compare the education based on emotional regulation strategies with social 
correlational education in reducing the aggression symptoms in delinquent adolescents. North 
Khorasan and Razavi. 
Methods: Using a research design, a semi-experimental design with pre-test and post-test design 
with control group, 45 offender adolescents were selected and randomly assigned to three groups 
of 15 One person (two experimental and one control group). And participated in 10-session-
based portal-based emotional correlations and portal-based 8-session social correlations. All three 
groups completed the aggression questionnaire (Arnold H. Bass and Mark Perry) before and after 
the intervention. 
Results: The results of multivariate and single-variable covariance analysis showed that the 
difference between the moderated averages of the two experimental and control groups in the 
education based on emotional regulation and social skills education was statistically significant in 
reducing aggression. Moreover, Educational interventions for emotional adjustment toward 
social skills training show a greater reduction in the distribution of juvenile delinquents. 
Conclusions: Based on emotional regulation strategies based on social skills training, it is one of 
the fundamental correlations of aggression reduction. It is possible to design basic interventions 
based on cognitive emotion regulation strategies with social skills training. Basic steps in the 
psychological empowerment of delinquent adolescents. 
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 چکیده

نوجوانان  تیعوامل مؤثر در رشد مطلوب شخص نیتراز مهم یاجتماع یهاو مهارت یجانیهمیتنظ یراهبردها یآموزش بر مبنا :مقدمه

در  یاجتماع یهابر همبسته یبا آموزش مبتن یجانیه یهابر همبسته یآموزش مبتن سهیبزهکار است پژوهش حاضر با هدف مقا

 .فتریانجام پذ یو رضو یپسر خراسان شمال رنوجوانان بزهکا یپرخاشگر یهاکاهش نشانه

نفر نوجوانان بزهکار پسر، به  54آزمون با گروه کنترل، و پس آزمونشیبا طرح پ یشیآزما مهین ق،یبا استفاده از طرح تحق روش کار:

 شینفره )دو گروه آزما 14ساده در سه گروه  یروش در دسترس، که حاضر به شرکت در جلسات بودند، انتخاب شدند و بصورت تصادف

 یاجتماع یهابر همبسته یجلسه و پورتکل مبتن 11بمدت  یجانیه یهابر همبسته یپورتکل مبتن اگروه کنترل( قرارگفتند. و ب کیو 

( را قبل و بعد از مداخله ی)آرنولد اچ. بأس و مارک پر ینامه پرخاشگرجلسه، در معرض مداخله قرار گرفتند. هر سه گروه، پرسش 8

 نمودند. لیتکم

و کنترل در  شیدو گروه آزما شدهلیتعد یهانیانگینشان داد که تفاوت م ره،یو تک متغ رهیچند متغ انسیکوار لیتحل جیتان ها:یافته

 یاز نظر آمار یقرار داشتند در کاهش پرخاشگر یاجتماع یهابر مهارت یو آموزش مبتن یجانیه میتنظ یبر راهبردها یآموزش مبتن

ان نوجوان یدرپرخاشگر یشتریکاهش ب یاجتماع یهانسبت به آموزش مهارت یجانیه میتنظ یآموزشمعنادار بود. و بعالوه مداخالت 

 .دهندیبزهکار نشان م

 کاهش یاساس یهااز همبسته یاجتماع یهابر مهارت یبا آموزش مبتن یجانیهمیتنظ یبر راهبردها یآموزش مبتن گیری:نتیجه

 یعاجتما یهابر مهارت یبا آموزش مبتن جانیهمیتنظ یبر آموزش راهبردها یمداخالت مبتن یبا طراح توانیو م باشدیم یپرخاشگر

 نوجوانان بزهکار برداشت. یو اجتماع یجانیه ،یشناختانو ارتقاء رو یدر توانمندساز یاساس یهاگام

 :کلیدی واژگان

 یجانیه میآموزش تنظ

 یاجتماع یهامهارت

 یکاهش پرخاشگر

 نوجوانان بزهکار
 ومعل دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 محفوظ شمالی خراسان پزشکی

 .است

مقدمه

پرخاشگری از جمله مشکالت رایج در دوره نوجوانی و خصوصاً در میان 

. پرخاشگری یعنی عملی که به آسیب [1]باشد نوجوانان بزهکار می

رساندن عمدی به دیگران منتهی گردد البته ممکن است این نوع آسیب 

های گوناگون انجام گردیده و حتی آزارهای روانی نظیر رسانی به حالت

در تعریفی  .[2]یزبه همراه داشته باشد تحقیر، توهین و فحاشی را ن

دیگر پرخاشگری یک نوع مکانیسم روانی است که در آن فرد به طور 

های خود را بصورت ها و ناکامیناخود آگاه فشارهای ناشی از محرومیت

های حمله، تجاوز، رفتارهای کینه توزانه و پرخاشگرانه نشان واکنش

در عین حال،  لذا پرخاشگری یک هیجان ارضاکننده و. [9]دهد می

کند و ما را برای کننده است که سامانه درونی ما را فعال میویران

کند. ناتوانی در مدیریت رویارویی با خطرهای بالقوة پیرامون آماده می

خشم، افزون بر ناراحتی شخصی، اختالل در سالمت عمومی و روابط 

ی ه را در پمیان فردی، ناسازگاری و پیامدهای زیان بار رفتار پرخاشگران

فیزیولوژیکی و روانی که در  های شگرف جسمانی،. دگرگونی[5] دارد

بحران هویت، طوفان،  نظمی، آشفتگی، اضطراب،دوره نوجوانی، باعث بی

شود، بویژه در نوجوانان بزهکار، که ها در آنها میتضادها و خیال پردازی

، زیرا [4] آوردهای خطرناکی برای آنها بوجود میپرخاشگری، موقعیت

شناختی، که نحوه رویارویی های روانزیاد، تجربه کم، و اختالل انرژی

بعالوه،  [2] کندتر میها را برای آنها خیلی سختبا این چالش

در  (2112)والینیوس، دلفین، بیلستد، نیلسون، انکارساتر و هافواندر 

بینی سازگاری اجتماعی و مشکالت عاطفی را در پیشپژوهشی نا

همچنین از . [1]دانند رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان مؤثر می

ترین ارکان هیجانی در هر نوجوانان، تنظیم هیجانی است که در مهم

. [9] های اخیر مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته استسال

اری کمدیریت هیجانی، همبستگی باالیی در پرخاشگری نوجوانان بزه

و  . راهبردهای تنظیم هیجانی موضوع بسیار وسیع، فراگیر[5]دارد 

وسیعی از فرآیندهای ذهنی، فیزیولوژیکی و گسترده است که طیف 

نکته اساسی این است که، هیجانات بخش  .[8]گیرد رفتاری را در بر می

 مقاله پژوهشی
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گذارد و از آن مهمی از اجزای زندگی ماست که بر زندگی ما، تأثیر می

که نوجوانان دهد . بعالوه شواهد پژوهشی نشان می[4]پذیرد تأثیر می

هیجانی در شرایط خشم و اضطراب، مشکالت بزهکار در پردازش تنظیم

ای از خود نشان های قلبی، عروقی و رودهجسمانی مانند بیماری

ترین تعریف راهبردهای تنظیم هیجانی را پذیرفته .[3, 1] دهندمی

ارائه کرده است وی بر این باور است که تنظیم هیجانی  (1335تامسون )

که مسئول نظارت، ارزیابی و  شامل فرآیندهای درونی و برونی است

های شدت و زمان رسیدن خصوص ویژگیهای هیجانی بهتغییر واکنش

بنابراین راهبردهای تنظیم هیجانی نه تنها بر  [11] به اهداف است

. [11, 5]های مثبت نیز متمرکز است های منفی بلکه بر هیجانهیجان

دن با شرایط افراد از راهبردهای تنظیم هیجانی سازگارانه برای کنارآم

تنظیم هیجانی  .[12]کنند زای زندگی استفاده میناگوار، استرس

 افزایش است و مرتبط مثبت اجتماعی و تعامالت سازگاری سازگارانه با

 هایموقعیت با مؤثر مراقبه باعث مثبت هیجانی فراوانی تجربه در

 به پاسخ در الزم هایحتی فعالیت . و[19]شوند می زا استرس

مطالعات مختلفی بر نقش . [15]برد می باال را اجتماعی هایموقعیت

اند داشتههای اجتماعی تأکید تنظیم هیجانی در شکل گیری آسیب

از جمله نتایج تحقیقات ویس، بولد، سالیوان، آرملی و تنن . [14]

. حاکی از تأثیر راهبردهای تنظیم هیجانی بر گرایش به سوء (2111)

و  سازگاری تنظیم هیجانی سازگارانه با. [12]مصرف مواد است 

 فراوانی تجربه در افزایش است و مرتبط اجتماعی مثبت تعامالت

. [11]شود می زااسترس هایموقعیت با مؤثر مراقبه باعث مثبت هیجانی

برد می باال را اجتماعی هایموقعیت به پاسخ در الزم هایحتی فعالیت و

گیری مطالعات مختلفی بر نقش تنظیم هیجانی در شکل. [9]

از جمله نتایج تحقیقات ویس،  .[5]اند داشتههای اجتماعی تأکید آسیب

. حاکی از تأثیر راهبردهای تنظیم (2111) بولد، سالیوان، آرملی و تنن

و اضطراب در  افسردگی [18] به سوء مصرف مواد هیجانی بر گرایش

 و سازگاری .[21]عمومی  سالمت تعیین [13, 11] نوجوانان بزهکار

 [14] شغل و تحصیل روابط، در عملکرد موفق داشتن و [19] آوریتاب

 شناختی نظیر افسردگی، مانیا، اختالل اضطراب فراگیرهای رواناختالل

، اختالل اضطراب [21, 21]، اختالل استرس پس از سانحه [15]

در  .[13, 18, 12]باشد ، و پرخاشگری، بزهکاری می[11] اجتماعی

حقیقت، تنظیم موفق هیجان با بهداشت روانی و بهزیستی 

فردی سالم و کارکرد اثر شناختی، سالمت جسمانی، روابط بینروان

در این  (2111). کانهوون و دورجی [29, 22, 9]بخش، رابطه دارد

یق ایجاد تمرکز حواس و دارند که تنظیم هیجانی از طررابطه بیان می

تواند در سازگاری عاطفی و رفتاری افزایش ذهن آگاهی در نوجوانان، می

توان های متعدد اثرگذار باشد؛ بنابراین میمؤثر بوده و در کنترل آسیب

از نقش تنظیم هیجانی در پیش بینی کنندگی پرخاشگری نوجوانان 

ترین کی از مهم. همچنین ی[25]بزهکار سخن به میان آورد 

های کند، مهارتهایی که به بقا و کیفیت حیات وی کمک میمهارت

مسائلی است های اجتماعی یکی از . مهارت[24, 11] اجتماعی است

که در دوره نوجوانی و به خاطر خروج تدریجی کودک به دنیای بیرون 

ست ترین داز اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و به عنوان یکی از مهم

های اجتماعی . مهارت[22]اند آوردهای دوران کودکی شناخته شده

(، assertion(، جرأت ورزی )cooperationمانند همیاری )

(، responsibility( و مسئولیت پذیری )self-controlخودمهارگری )

در که فرد را قا [21]ای هستند رفتارهای آموخته شده قابل مشاهده

ای هسازند به طور مؤثری با دیگران تعامل داشته باشد و از واکنشمی

مهارت اجتماعی، مجموعه . [21]نامعقول اجتماعی خودداری کند 

سازد با دیگران رابطه ای است که فرد را قادر میی آموخته شدهرفتارها

های نامعقول اجتماعی خودداری کند. اثربخش داشته باشد و از واکنش

همکاری، مشارکت با دیگران، کمک کردن، آغازگر رابطه بودن، تقاضای 

ز هایی اکمک کردن، تعریف و تمجید از دیگران و قدردانی کردن، مثال

. یادگیری رفتارهای فوق و ایجاد رابطه [28]تار است این نوع رف

ترین دستاوردهای دوران کودکی است اثربخش با دیگران یکی از مهم

تواند در کاهش پرخاشگری نیز نقش داشته باشد. بنابراین می [23, 21]

اولیویرا، میلونی، دوس سانتوس، اسکیولتو، بوساتو و چنانکه اومتو، دی

های اجتماعی ناکافی در ( در این رابطه دریافتند که مهارت2112کانا )

 .[91]های نوجوانان بزهکار اثرگذار است اریشکل گیری بدرفت

های اجتماعی نیز نقش مهمی در رسد که مهارتچنین به نظر میهم

ارتباط با پرخاشگری نوجوانان داشته باشد. سازگاری اجتماعی یکی از 

و فرایندی است که افراد  [91, 28] ترین ابعاد اجتماعی انسان استمهم

بینی کنند و تعامالت سازد تا رفتار دیگران را درک و پیشرا قادر می

. الرسون، چیکزنتمیالی و گرایف [8] اجتماعی خود را تنظیم نمایند

های اجتماعی اثرات قابل توجهی دارند که مهارت. اذعان می(2115)

و خو و رفتارهای نوجوانان دارد. شیرکش، میرزایی، تبری،  در خلق

در پژوهشی نقش عوامل اجتماعی  (1934)کاظم نژاد لیلی و رستمی 

را در پرخاشگری کودکان مورد تأیید قرار دادند. کمپر و اوستروو 

دارند که رفتارهای نامطلوب و در این رابطه بیان می (2119)

زند، لذا ری اجتماعی آنان لطمه میپرخاشگرانه نوجوانان به سازگا

توان این احتمال را طرح کرد که سازگاری اجتماعی و پرخاشگری می

از یک رابطه دوسویه برخوردارند، به این صورت که پرخاشگری منجر 

به کاهش سازگاری اجتماعی شده و نداشتن مهارتهای اجتماعی 

نیوس و همکاران والیتواند خود یک عامل در ایجاد پرخاشگری باشد. می

دارند که سازگاری نیز اذعان می (2115)کوالیتیس و همکاران ( 2112)

وان تکند و میاجتماعی در افسردگی نوجوانان نقش بسزایی ایجاد می

این استنباط را داشت که با توجه به نقش افسردگی در پرخاشگری، 

ر هکاسازگاری اجتماعی احتماالً نقش مهمی در پرخاشگری نوجوانان بز

تر این مسئله نیز یکی از لذا بررسی دقیق ،[92]کند پسر بازی می

 روداهداف این پژوهش به شمار می

های شگرف با توجه به اهمیت دوره نوجوانی و، که دوره، دگرگونی 

ی، نظمی، آشفتگفیزیولوژیکی و روانی.. است، که مسبب بی جسمانی،

شود لذا ها میبحران هویت، طوفان، تضادها و خیال پردازی اضطراب،

شناختی و مهار های اجتماعی، در بهبود روانتنظیم هیجانی و مهارت

تواند مؤثر باشد. بنابراین پژوهش حاضر درصدد رفتار پرخاشگرانه می

این سؤال بپردازد که آیا مداخالت مبتنی بر است تا به بررسی 

های هیجانی و اجتماعی در کاهش پرخاشگری نوجوانان بزهکار همبسته

 موثرند؟ و کدامیک از این مداخالت اثربخشی بیشتری دارد؟

 کارروش

 آزمون و،، نیمه آزمایشی با الگوی پیشطرح تحقیقبا پژوهش حاضر 

آماری پژوهش حاضر کلیه  جامعهآزمون با گروه کنترل بود، پس

های اصالح و تربیت در کانون 1932که در سال نوجوانان بزهکار، 
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باشند که تعداد های خراسان رضوی و شمالی ساکن بودند، میاستان

نفر  158حجم نمونه، براساس جدول مورگان باشند، نفر می 241آنها 

ی و جانتنظیم هیبود که از بین آنها کسانیکه نمره پایین در تست 

نفر، بصورت تصادفی  54های اجتماعی آورده بودند به تعداد مهارت

های مورد مطالعه انتخاب شدند و در نهایت، بصورت ساده، بعنوان نمونه

نفره )دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل  14تصادفی ساده در سه گروه 

ی های مداخالت درمانی و مشاوره، حجم نمونه براقرارگفتند. در گروه

، 2112نفر پیشنهاد شده است )گال، بورگ و گال،  14هر گروه نهایتاً 

(. و با پروتکل آموزشی مبتنی بر 1934ترجمه نصر و همکاران، 

جلسه و پروتکل آموزشی مبتنی بر  11های هیجانی همبسته

بمدت دو ماه، با بسته  دقیقه، 31جلسه،  8های اجتماعی، همبسته

دول جهای یونیسف، به شرح ده از سرفصلآموزشی تهیه شده، با استفا

قرار گرفتند. هر سه گروه،  آموزشیجلسات در معرض  ،2و  1

)آرنولد اچ. بأس و مارک پری( را  [99]کاهش پرخاشگری  نامهپرسش

 تکمیل نمودند. آموزشجلسات  د ازقبل و بع

 

 های اجتماعیهای هیجانی و همبستهپروتکل آموزشی مبتنی بر همبسته :0جدول 

 خالصه اقدامات عنوان جلسه جلسات

 جلسه اول
آزمون و تأکید بر شناخت معرفی، پیش

 هاهیجان
 ، طبق رفرنس بسته درمانی(1)تمرین شماره  -هاهیجاننقد و بررسی  -شرح قوانین -معرفی اعضاء

 راهبردهای تنظیم هیجانی مثبت جلسه دوم
یجانها آموزش ه -تشریح مثلث هیجان، افکار و رفتار -ها بر افکار و رفتارهامشخص کردن چگونگی تأثیر هیجان

 درمانی...(، طبق رفرنس بسته 2)تمرین تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت، و 

 گیری... تمرین آنها...ریزی، پذیرش، دیدگاهتمرکز مجدد برنامهمشخص نمودن الگوی اصلی در قالب  راهبردهای تنظیم هیجانی مثبت جلسه سوم

 راهبردهای تنظیم هیجانی مثبت جلسه چهارم
)تمرکز مجدد  9شماره تشریح فرایند برون ریزی نامناسب هیجانات و آسیب رسانی به خود و دیگران( تمرین 

 گیری..(ریزی، پذیرش، دیدگاهبرنامه

 ، طبق رفرنس بسته درمانی...(5)تمرین  -سازی، .....خویش، فاجعهمالمت راهبردهای تنظیم هیجان منفی جلسه پنجم

 (29، طبق رفرنس بسته درمانی...()4)تمرین  -و ... نشخوارفکری، مالمت دیگرانتوجه به مسائل  راهبردهای تنظیم هیجانی منفی جلسه ششم

 1تمرین گروهی کالسی  -اهمیت شناخت افکار برانگیزاننده کاهش آسیب پذیری شناختی جلسه هفتم

 جلسه هشتم
 1هیجانی شماره  -های شناختیآموزش مهارت

 2و 
 هااسآموزش تعادل آفرینی بین افکار و احس -ایآموزش استفاده از افکار مقابله

 های مثبتافزایش هیجان 9های تنظیم هیجانی شماره آموزش مهارت جلسه نهم

 آمادگی برای آینده -پس آزمون -جمع بندی نهایی جمع نبدی، پس آزمون جلسه دهم

 (.1931)مک کی، وود و برنتلی، ترجمه حمیدپور و همکاران، 

 

 های اجتماعیمبتنی بر همبسته آموزشیخالصه جلسات  :2جدول 

 خالصه اقدامات عنوان جلسه جلسات

 جلسه اول
معرفی، پیش آزمون و تأکید بر شناخت 

 حریم خصوصی

معارفه گروه و اعضاء به یکدیگر، آشنایی با روش کار و ساختار جلسات، بررسی انتظارات از برنامه ریزی آموزشی، تعریف 

 ارائه توضیحاتی ازحریم شخصی.ارتباط، اصول حاکم بر ارتباط، 

 جلسه دوم
های ارتباط اجتماعی شناخت انواع سبک

 افراد

های های افراد پیرو سبک پرخاشگر، ویژگیهای افراد پیرو سبک سلطه پذیر، ویژگیهای ارتباطی، ویژگیمرور مطالب، سبک

 افراد پیرو سبک جرات مند، چگونگی استفاده از جمالت من با ایفای نقش.

 ارتباط مؤثر جلسه سوم
های الزم در برقراری ارتباط مؤثر شامل مهارتهای مشارکت در گفتگو و مهارت جرات مندی و تقسیم مرور مطالب، مهارت

 بندی این مهارتها.

 مرور مطالب، آموزش مهارت غیر کالمی شامل مهارت مربوط به زبان بدن و مهارتهای فرا زبان. زبان بدن جلسه چهارم

 مرور مطالب، مهارت صحبت کردن و استفاده از کلمات و عبارات مناسب. گفتگوی اجتماعی مناسب پنجمجلسه 

 مرور مطالب، مهارت گوش دادن فعال. گوش دادن فعال جلسه ششم

 مرور مطالب، موانع و عوامل مداخله گر مخرب در فرایند گفت و شنود. های روابط اجتماعیشناخت آسیب جلسه هفتم

 جمع بندی و پاسخگویی به سؤاالت و اجرای پس آزمون. جمع بندی، پس آزمون هشتمجلسه 

 (.1932اشرفی و منجزی، ؛ 1934آل کلینکه، ترجمه محمدخانی، )

نامه پرخاشگریپرسش

مارک  به وسیله آرنولد اچ. بأس و 1332پرسشنامه پرخاشگری در سال 

باشد که چهار جنبه از ماده می 23پری تدوین شده است و حاوی 

(، VA(، پرخاشگری کالمی )PAپرخاشگری یعنی پرخاشگری بدنی )

دهد و مجموع ( را مورد سنجش قرار میH( و خصومت )Aخشم )

سنجد )ثنایی نمرات چهار خرده مقیاس میزان پرخاشگری کلی را می

 4ها به هر یک از عبارات در یک طیف (. آزمودنی1932و همکاران، 

(، 5(، تا حدودی شبیه من است )4ای از: کامالً شبیه من است )درجه

(، تا حدودی شبیه من نیست 9نه شبیه من است نه شبیه من نیست )

به صورت  12و  3(. دو عبارت 1(، تا به شدت شبیه من نیست )2)

ری با مجموع شوند. نمره کل برای پرخاشگمعکوس نمره گذاری می

آید. اعتبار و پایایی پرسشنامه نمرات زیرمقیاس ها بدست می

پرخاشگری از همسانی درونی باالیی برخوردار است. ضرایب آلفا برای 

های پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کالمی، خشم و خرده مقیاس

و ضریب آلفای کرونباخ  89/1و  11/1، 12/1،84/1خصومت به ترتیب 

باشد و همچنین در پژوهشی که در اسپانیا می 83/1 برای پرسشنامه

( و دیگران بر دانشجویان رشته روان شناسی و علوم 1333گارسیالیون )

 هایتربیتی دانشگاه جائن انجام دادند، ثبات درونی چهار عامل و نمره

 81/1و  12/1بود و باز آزمایی تست بین  83/1و  12/1کل آزمون بین 
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ار این پرسشنامه در ایران با استفاده از آلفای گزارش شده است. اعتب

 .[28]به دست آمده است  11/1کرونباخ 

 هایافته

نامه ها توسط پرسشهای جمعیت شناختی که دادهبررسی شاخص

های این ودنیآوری گردیده، نشان داد که آزممحقق ساخته، جمع

نوجوان بزهکار پسر با میانگین و واریانس  54تحقیق متشکل از 

های مرکزی و پراکندگی شاخصسال بودند  14/ 19±  122سنی،

فرضیه اصلی پژوهش: مالحظات مبتنی . آمده است 9جدول در  متغیرها

پرخاشگری به های های هیجانی و اجتماعی بر کاهش مؤلفهبر همبسته

 صورت ترکیبی و پرخاشگری کلی اثربخشی متفاوتی دارند.

یره چند متغدر راستای آزمون فرضیه تحقیق از روش تحلیل کوواریانس 

جهت انجام این تحلیل، تحقق  استفاده شد: [2, 4]به شرح جدول 

ها و عدم یرها، همگنی خطای واریانسمفروضات نرمال بودن توزیع متغ

های واریانس و کوواریانس الزامی است. این مفروضات به تفاوت ماتریس

های کالموگروف اسمیرنوف یک راهه، آزمون برابری ترتیب با آزمون

باکس مورد بررسی قرار گرفت. که نتایج در  Mخطای واریانس لوین و 

 آمده است: 4و  5جدول 
 

 های مرکزی و پراکندگی متغیرهاشاخص :3جدول 

 تعداد آزمودنی مبانگین )انحراف استاندارد( گروه

   پرخاشگری بدنی

 14 (1/5)8/95 های اجتماعیهای مهارتآموزش

 14 (4/5)15/28 های هیجانهای مهارتآموزش

 14 (12/2)21/51 گروه گواه

   پرخاشگری کالمی

 14 (51/2)5/21 های اجتماعیهای مهارتآموزش

 14 (11/2)2/12 های هیجانهای مهارتآموزش

 14 (11/9)21/25 گروه گواه

   خشم

 14 (11/5)5/28 های اجتماعیهای مهارتآموزش

 14 (59/9)11/22 های هیجانهای مهارتآموزش

 14 (42/5)21/95 گروه گواه

   حضومت

 14 (43/2)49/95 های اجتماعیهای مهارتآموزش

 14 (18/2)1/23 های هیجانهای مهارتآموزش

 14 (23/9)49/94 گروه گواه

 

 اسمیرنف )نرمال بودن دادهها( و لون )همگنی واریانس خطای متغیرهای وابسته(-آزمون کالموگروف :4جدول 

 حضومت خشم پرخاشگری کالمی پرخاشگری بدنی پرخاشگری کلی شاخص

Z 31/1 14/1 19/1 12/1 18/1 

 12/1 12/1 24/1 15/1 91/1 سطح معنی داری

F 32/1 22/2 29/1 31/1 99/2 

 13/1 51/1 45/1 11/1 12/1 سطح معنی داری

دهد که پیش فرض نرمال بودن توزیع نشان می 5مندرجات جدول 

 Zمتغیرهای وابسته در مطالعه حاضر محقق شده است چرا که مقادیر 

معنی دار نیست.  P < 11/1محاسبه شده در همه متغیرها در سطح 

دهد که پیش فرض همگنی نشان می 5همچنین مندرجات جدول 

ق شده است چرا واریانس خطای متغیرهای وابسته در این مطالعه، محق

معنی  P < 11/1محاسبه شده در همه متغیرها در سطح  Fکه مقادیر 

 دار نیست.

 

 M-Boxتحلیل کواریانس چند متغیره، اثرات تعاملی پیش آزمون و متغیر مستقل و آزمون  :5جدول 

 سطح معنی داری F 1Df 2Df اندازه آزمون آزمون منبع تغییر

 32/1 41 12 52/1 23/1 اثر پیالیی اثر تعاملی پیش آزمون متغیر مستقل

 M-Box 11/51 43/1 21 2991 12/1 کوواریانس-های واریانسهمگنی ماتریس

 1111/1 12 8 99/8 22/1 المبدای ویلکس تحلیل کوواریانس چند متغیره

دهد پیش فرض همگنی اثرات تعاملی نشان می 4جدول مندرجات 

های مورد مطالعه محقق شده پیش آزمون و متغیر مستقل در گروه

معنی دار  P < 11/1( در سطح 52/1محاسبه شده ) Fاست چرا که 

دهد که پیش فرض نشان می 4جدول نیست. همچنین مندرجات 

های مورد مطالعه واریانس در گروهکو-های واریانسهمگنی ماتریس

 P < 11/1( در سطح 43/1محاسبه شده ) Fمحقق شده است چرا که 

دهد که نشان می 4جدول معنی دار نیست. همینطور مندرجات 

درمانی بر ترکیب وزنی متغیرهای وابسته اثر  -های آموزشیروش

( در سطح 99/8سبه شده )محا Fمتفاوت و معنی دار دارند چرا که 

14/1 > P شود.معنی دار است. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش، تأیید می 
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 دهد که:نشان می 2جدول مندرجات 

ای اثر متفاوت و معنی دار بر کاهش مداخله -های آموزشیالف( روش

( در سطح 31/12محاسبه شده ) Fپرخاشگری بدنی دارند، چرا که 

14/1 > P  توان می 2جدول معنی دار است و با توجه به مندرجات

 استنباط کرد.

 

 های آنهای آموزشی بر پرخاشگری و مؤلفهتحلیل کوواریانس تک متغیره، تفاوت اثرات روش :6جدول 

 ضریب اِتا داریسطح معنی  ss df MS F متغیر وابسته منبع تغییر

 51/1 111/1 31/12 13/213 2 12/598 پرخاشگری بدنی گروه

    83/12 98 32/251 پرخاشگری بدنی خطا

 49/1 111/1 21/21 22/111 2 55/211 پرخاشگری کالمی گروه

    25/5 98 91/112 پرخاشگری کالمی خطا

 94/1 111/1 12/11 11/192 2 95/212 خشم گروه

    43/19 98 99/412 خشم خطا

 45/1 111/1 83/21 89/114 2 22/291 حضومت گروه

    23/2 98 13/211 حضومت خطا

 42/1 111/1 35/29 11/2193 2 52/5113 پرخاشگری کلی گروه

    18/82 98 12/9211 پرخاشگری کلی خطا

های اجتماعی مهارت( آموزش تنظیم هیجانی در مقایسه با آموزش 1

در کاهش پرخاشگری بدنی اثر بخش بوده و تفاوت میانگین پرخاشگری 

 ( از نظر آماری معنی دار است.22/2بدنی در این دو گروه )

( آموزش تنظیم هیجانی در مقایسه با گروه کنترل در کاهش 2

پرخاشگری بدنی اثر بخش بوده و تفاوت میانگین پرخاشگری بدنی در 

 ( از نظر آماری معنی دار است.19/19ه )این دو گرو

های اجتماعی در مقایسه با گروه کنترل در کاهش ( آموزش مهارت9

پرخاشگری بدنی اثربخش بوده و تفاوت میانگین پرخاشگری بدنی در 

 ( از نظر آماری معنی دار است.51/2این دو گروه )

م تنظیتوان استنباط نمود که آموزش ها می( مبتنی بر این یافته5

های تر از آموزش مهارتهیجانی در کاهش پرخاشگری بدنی اثربخش

های اجتماعی نیز در کاهش اجتماعی است و از طرفی آموزش مهارت

 پرخاشگری بدنی اثربخش است.

پرخاشگری های آموزشی، اثرات متفاوت و معنی دار بر کاهش ب( روش

 P < 14/1( در سطح 21/21محاسبه شده ) Fکالمی دارند، چرا که 

توان استنباط نمود می 2معنی دار است و با توجه به مندرجات جدول 

 که:

های اجتماعی، ( آموزش تنظیم هیجانی در مقایسه با آموزش مهارت1

در کاهش پرخاشگری کالمی اثر بخش تر بوده و تفاوت میانگین 

 نظر آماری معنی دار است.( از 2/5پرخاشگری کالمی در این دو گروه )

( آموزش تنظیم هیجانی در کاهش پرخاشگری کالمی اثربخش است، 2

چرا که تفاوت میانگین پرخاشگری کالمی در دو گروه )آموزش 

( از نظر آماری معنی دار بوده 81/9های هیجان و گروه کنترل(، )مهارت

ی هاو به لحاظ این که میانگین پرخاشگری کالمی در گروه مهارت

هیجان کوچکتر از گروه کنترل است، لذا این روش در کاهش 

 پرخاشگری کالمی اثر بخش بوده است.

های اجتماعی در کاهش پرخاشگری کالمی اثربخش ( آموزش مهارت9

است، چرا که تفاوت میانگین پرخاشگری کالمی در دو گروه )آموزش 

معنی دار ( از نظر آماری 81/9های اجتماعی و گروه کنترل(، )مهارت

های بوده و به لحاظ این که میانگین پرخاشگری کالمی در گروه مهارت

اجتماعی کوچکتر از گروه کنترل است، لذا این روش در کاهش 

 پرخاشگری کالمی اثربخش بوده است.

ی هاتوان نتیجه گرفت که آموزش مهارتها می( مبتنی براین یافته5

های تر از آموزش مهارتهیجان در کاهش پرخاشگری کالمی اثربخش

های اجتماعی نیز در کاهش اجتماعی است و از طرفی، آموزش مهارت

پرخاشگری کالمی اثربخش است. بنابراین، فرضیه مربوطه مورد تأیید 

 گیرد.قرار می

مداخله ای اثرات متفاوت و معنی دار برکاهش -های آموزشیج( روش

 P < 14/1سطح  ( در21/11محاسبه شده ) Fخشم دارند، چرا که 

توان استنباط نمود می 2معنی دار است و با توجه به مندرجات جدول 

 که:

های اجتماعی، ( آموزش تنظیم هیجانی در مقایسه با آموزش مهارت1

در کاهش خشم اثر بخش تر بوده و تفاوت میانگین خشم در این دو 

 ( از نظر آماری معنی دار است.23/2گروه )

هیجانی در کاهش خشم اثر بخش است، چرا که ( آموزش تنظیم 2

( 12/12تفاوت میانگین خشم در گروه تنظیم هیجانی و گروه کنترل )

از نظر آماری معنی دار بوده و به لحاظ این که میانگین خشم در گروه 

تنظیم هیجانی کمتراز گروه کنترل است، لذا این روش در کاهش خشم 

 اثربخش بوده است.

یجانی در کاهش خشم اثربخش است، چرا که ( آموزش تنظیم ه9

های اجتماعی و گروه کنترل تفاوت میانگین خشم در گروه مهارت

( از نظر آماری معنی دار بوده و به لحاظ این که میانگین خشم 81/4)

های اجتماعی کمتراز گروه کنترل است، لذا این روش در گروه مهارت

 در کاهش خشم اثربخش بوده است.

توان استنباط نمود که آموزش تنظیم ها میبراین یافته( مبتنی 5

های اجتماعی تر از آموزش مهارتهیجانی در کاهش خشم اثربخش

های اجتماعی نیز در کاهش خشم است و از طرفی دیگر، آموزش مهارت

 اثربخش است.

مداخله ای اثرات متفاوت و معنی دار در کاهش -های آموزشید( روش

 P < 14/1( در سطح 83/21محاسبه شده ) Fکه حضومت دارند، چرا 

توان استنباط نمود می 2معنی دار است و با توجه به مندرجات جدول 

 که:
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های اجتماعی، ( آموزشی تنظیم هیجانی در مقایسه با آموزش مهارت1

تر است چرا که تفاوت میانگین حضومت در کاهش حضومت اثربخش

 معنی دار است. ( از نظر آماری59/4در این دو گروه )

( آموزش تنظیم هیجانی در کاهش حضومت اثربخش است چرا که 2

های هیجان و گروه تفاوت میانگین حضومت در گروه آموزش مهارت

( از نظر آماری معنی دار بوده و به لحاظ این که میانگین 59/2کنترل )

حضومت در گروه آموزش تنظیم هیجانی کوچکتر از گروه کنترل است، 

 ن روش در کاهش حضومت اثربخش بوده است.لذا ای

های اجتماعی در کاهش حضومت اثربخش نیست، ( آموزش مهارت9

های اجتماعی چراکه تفاوت میانگین حضومت در گروه آموزشی مهارت

( از نظر آماری معنی دار نیست. بنابراین فرضیه 1و گذوه کنترل )

 شود.مربوطه تأیید نمی

توان نتیجه گرفت که آموزش تنظیم می ( مبتنی بریافته های فوق5

های تر از روش آموزش مهارتهیجانی در کاهش حضومت اثربخش

اجتماعی و از طرفی این روش )روش آموزش تنظیم هیجانی( در کاهش 

های اجتماعی در حضومت، اثربخش است در صورتی که آموزش مهارت

 کاهش حضومت اثربخش نیست.

وه مورد مطالعه از نظر آماری متفاوت میزان پرخاشگری کلی در سه گر

 P < 14/1( در سطح 35/29محاسبه شده ) Fو معنی دار است چراکه 

 دهد که:نشان می 2معنی دار است. از سویی مندرجات جدول 

های هیجانی در مقایسه با درمان الف( مداخالت مبتنی بر همبسته

تر ربخشهای اجتماعی در کاهش پرخاشگری کلی اثمبتنی بر همبسته

های این دو گروه در پرخاشگری کلی است، چراکه تفاوت میانگین

( از نظر آماری معنی دار بوده و به لحاظ اینکه میزان پرخاشگری 32/8)

های های هیجانی کوچکتر از گروه همبستهکلی در گروه همبسته

های هیجانی( در اجتماعی است لذا این روش )مداخالت همبسته

 تر است.لی، اثربخشکاهش پرخاشگری ک

های هیجانی در مقایسه با مداخالت ب( درمان مبتنی بر همبسته

تر های اجتماعی در کاهش پرخاشگری کلی اثربخشمبتنی بر همبسته

های این دو گروه در پرخاشگری کلی است، چرا که تفاوت میانگین

 ی( از نظر آماری معنی دار بوده و به لحاظ اینکه میزان پرخاشگر32/8)

های های هیجانی کوچکتر از گروه همبستهکلی در گروه همبسته

های هیجانی( در اجتماعی است لذا این روش )مداخالت همبسته

 تر است.کاهش پرخاشگری کلی، اثربخش

های اجتماعی در کاهش پرخاشگری ج( مداخالت مبتنی بر همبسته

ن گروه یکلی اثربخش است چرا که تفاوت میانگین پرخاشگری کلی در ا

( از نظر آماری معنی دار بوده و به لحاظ این که 39/15و گروه کنترل )

های اجتماعی کوچکتر از میانگین پرخاشگری کلی در گروه همبسته

 گروه کنترل، لذا این روش در کاهش پرخاشگری کلی اثر بخش است.

 بحث

ری آزمون پرخاشگطور که نتایج نشان داد بین میانگین نمرات پسهمان

داری های آزمایشی تفاوت معنیآزمون، در گروهبعد از حذف اثر پیش

های آزمون گروهوجود دارد. به این صورت که میانگین نمرات پس

داری کمتر از گروه گواه است. به عبارتی طور معنیبه [2, 1]آزمایش 

 مداخالتهای اجتماعی و مبتنی بر مهارت مداخالتوان گفت که تمی

داری موجب کاهش طور معنیمبتنی بر راهبردهای تنظیم هیجانی به

آزمون، در های آزمایش اول و دوم در مرحله پسپرخاشگری در گروه

نتیجه آزمون تعقیبی شده است؛ همچنین مقایسه با گروه کنترل

 مداخالتدر پرخاشگری میان میانگین نشان داد، تفاوت بونفرونی 

مبتنی بر راهبردهای تنظیم  مداخالتهای اجتماعی و مبتنی بر مهارت

مبتنی بر  مداخالت معنادار شده است. به این صورت که هیجانی

 تمداخالاز اثربخشی بیشتری نسبت به  راهبردهای تنظیم هیجانی

ردار است. برخوپرخاشگری در کاهش های اجتماعی مبتنی بر مهارت

ر مبتنی ب مداخالتبین میزان اثربخشی »بنابراین این فرضیه که 

مبتنی بر راهبردهای تنظیم هیجانی  مداخالتهای اجتماعی با مهارت

در کاهش پرخاشگری نوجوانان بزهکار پسر، تفاوت معناداری وجود 

ای ، به نفع رویکرد هیجانی، تأیید شد. متاسفانه پژوهش مشابه«دارد

قایسه نتیجه حاصله با آن وجود نداشت. اما در تبیین یافته مذکور برای م

مبتنی بر تنظیم هیجانی و  مداخالتباید اذعان داشت که هردو 

های اجتماعی اثربخشی مناسبی بر کاهش پرخاشگری داشتند مهارت

تنظیم هیجانی به طور معناداری بیشتر از  مداخالتاما اثربخشی 

ای اجتماعی بود. یکی از علل این مسئله همبتنی بر مهارت مداخالت

تواند در این نکته نهفته باشد که در کل هیجانات و عدم توان بروز می

و در چنین  [95] رودمناسب آنها ریشه اصلی پرخاشگری به شمار می

متمرکز بر هیجان بتوانند  مداخالتشرایطی کامالً بدیهی است که 

 (2115)اثربخشی باالتری در کاهش پرخاشگری داشته باشند. تاواریس 

دارد که خشم یک عاطفه است و پرخاش ابراز آن رابطه بیان می در این

های غریزی شود، لیکن هر دوی آنها چهرهعاطفه محسوب می

توان گفت خشم احساس عاطفی است باشند. پس میپرخاشگری می

. پرخاشگری ممکن است [94]شود که به اعمال پرخاشگرانه منجر می

و جسمی زیادی منجر شود. مضرات جسمی خشم به مضرات اجتماعی 

های بدنی و مضرات شامل استرس روان شناختی، پرتنشی و ناراحتی

 [21] باشداجتماعی خشم شامل احساس درماندگی، تنهایی و انزوا می

اما بهرحال ریشه عمده این اتفاق در عواطف و هیجانات فرد است، 

 هرچند وضعیت روابط اجتماعی نیز در آن بی تأثیر نیست.

انی مبتنی بر تنظیم هیج مداخالتدر تبیینی دیگر باید اشاره کرد که 

ل ائهای نظری خود به دنبال برطرف کردن مناسب مسدر یکی از اساس

 . درواقع تنظیم هیجانی[28] باشدهیجانی در همان لحظه آنی نیز می

 است ناهشیار و هشیار رفتاری و شناختی راهبردهای از ایگستره شامل

، لذا [12]گیرد می صورت یک هیجان افزایش یا حفظ کاهش، که جهت

تری در کاهش پرخاشگری نسبت به ایتواند اثرات سریع و لحظهمی

های اجتماعی داشته باشد و این مسئله مبتنی بر مهارت مداخالت

 مداخالتتواند حداقل در کوتاه مدت کارگشاتر باشد. در حالی که می

های اجتماعی تمرکز خود را بر آموزش صحیح مبتنی بر مهارت

که  [91]گذارد های اجتماعی جهت اصالح روابط بین فردی میمهارت

ها احتماالً به زمان بیشتری نیاز دارد. در مجموع اثربخشی این مهارت

توان این استنباط را مطرح کرد که تنظیم هیجانی از طریق اثرات می

 گذارد، نسبت بهها میتری که بر وضعیت هیجانی و کنترل آنآنی

های اجتماعی اثربخشی کوتاه مدت بیشتری دارد مهارت مداخالت

ه دارند ک. همچنین مرل و گیمپل در این خصوص اذعان می[92]

های اجتماعی به نوجوانان، تنها از طریق اعمال آموزش مهارت

باشد و الزم است تا های بخصوص روانشناختی امکان پذیر نمیآموزش

در این خصوص خانواده و مراکز آموزشی نیز همکاری کنند تا به واسطه 
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ها نوجوانان بتوانند به وضعیت مطلوبی برسند. وسعت این مهارت

های مبتنی بر مهارت مداخالتاذعان داشت که  توانبنابراین می

تنظیم هیجانی نیازمند پیش نیازهای  مداخالتاجتماعی نسبت به 

های آموزشی و خانواده است و بدون وجود این بیشتری نظیر محیط

 یابد.های اجتماعی کاهش میمهارت مداخالتپیش نیازها اثربخشی 

 گیرینتیجه

های الت مبتنی بر همبستهپژوهش حاضرمقایسه اثربخشی مداخ

های آن انجام شد نتایج نشان داد هیجانی و اجتماعی بر کاهش نشانه

های مبتنی بر راهبردهای تنظیم هیجانی و مهارت مداخالتکه هردو 

داری موجب کاهش پرخاشگری در گروه آزمایش طور معنیاجتماعی به

همچنین  شده است.آزمون، در مقایسه با گروه کنترلدر مرحله پس

نشان داد، تفاوت میان میانگین بونفرونی نتیجه آزمون تعقیبی 

 مداخالتهای اجتماعی و مبتنی بر مهارت مداخالتدر پرخاشگری 

ی معنادار شده است. به این صورت مبتنی بر راهبردهای تنظیم هیجان

ی از اثربخشی بیشتر مبتنی بر راهبردهای تنظیم هیجانی مداخالت که

در کاهش های اجتماعی مبتنی بر مهارت مداخالتنسبت به 

نشأت گرفته  مداخالتبر این اساس هردو برخوردار است. پرخاشگری 

تواند در کاهش پرخاشگری های اجتماعی میاز تنظیم هیجانی و مهارت

ظیم تن مداخالتآنان نقش داشته باشد؛ اما حداقل در کوتاه مدت، تأثیر 

 مداخالتتوان از این براین اساس میهیجانی بیشتر بوده است و بنا

برای کاهش پرخاشگری در موارد بسیار حاد که نیاز به مداخله فوری 

وجود دارد استفاده کرد. در عین حال با توجه به نقش غیرقابل انکار 

ها، مبتنی بر این مهارت مداخالتهای اجتماعی و نیز اثربخشی مهارت

ماعی نیز مورد توجه و امعان های اجتمبتنی بر مهارت مداخالتباید 

توان اذعان داشت که تنظیم هیجانی در نظر قرار گیرد. درمجموع می

های اجتماعی، نقش قابل های اجتماعی نظیر مهارتکنار سایر سازه

توجهی در شدت پرخاشگری دارند لذا توجه به مبحث تنظیم هیجانی 

تنظیم هیجانی مرتبط با  مداخالتها و های اجتماعی و آموزشو مهارت

ها و ارتقای آن در نوجوانان و خصوصاً نوجوانان بزهکار باید یکی از برنامه

 و اهداف مشاورین و روانشناسان و دست اندرکاران این حوزه باشد.

 سپاسگزاری

 دانم که از اساتید فرزانه و ارجمند سرکارخانم دکتروظیفه خود می
ه خاطر درایت علمی، فرزانه میکائیلی و دکتر علی عیسی زادگان ب

دانایی، بزرگواری که شخصیت کامل ایشان امکان بالندگی و شکوفایی 

را برای بنده فراهم نمودند، تشکر و قدر دانی نمایم. )در ضمن این 

به تصویب رسید  35پژوهش کد طرح موضوع رساله دکتری در سال 

 .شد. و حامی مالی ندارد(که آن زمان کد داده نمی
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