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 خالصه 

پژوهش حاضر . افراد و جوامع در پي داردهای زیادی را برای مشكالت رفتاری نوجوانان هزینه مقدمه:

کنترل بر  در مقابل استرس یسازمنیای برنامه مدیریت خشم به شیوه آموزش بررسي تاثیر به منظور

 بزهكار انجام شد. نوجوانانهای آن در عواطف  و خرده مقیاس

دو  یگیریآزمون و پآزمون، پسیشبا پ يگروهدر یک طرح پژوهشي نیمه آزمایشي دو  روش کار:

گیری در از بین نوجوانان ساکن در کانون اصالح و تربیت شهر تهران با استفاده از روش نمونه ماهه

شدند.  جایگزین (کنترل)آزمایش و  نفری 20 گروه در دوبه صورت تصادفي و فر انتخاب ن 40دسترس، 

( را 1997، 2مبلز و آهرنز)ویلیامز، چا 1کنترل عواطف پرسشنامهقبل از شروع مداخله، شرکت کنندگان 

ای آموزش به روش برنامه دقیقه 120الي  90جلسه  10تكمیل نمودند. سپس گروه آزمایشي تحت 

قرار گرفت و گروه کنترل، آموزشي را دریافت نكرد. بعد از اتمام جلسات  سازی در مقابل استرسایمن

ترل عواطف را تكمیل نمودند. تجزیه کن آموزشي و همچنین دو ماه بعد، مجدداً هر دو گروه پرسشنامه

 spss25مختلط و به کمک نرم افزار  آوری شده با روش تحلیل واریانسهای جمعو تحلیل داده

 .صورت گرفت

آن )خشم،  هاینشان داد که نمرات کنترل عواطف و خرده مقیاس مختلط بررسي تحلیل واریانس نتایج:

ه کنترل و کنندگان گروه آزمایشي در مقایسه با گرو خلق افسرده، اضطراب و عاطفه مثبت( در شرکت

 دهد.نشان مي  01/0 در طول مراحل مطالعه، کاهش معناداری را در سطح

فاده در این مطالعه برای آموزشي مورد است توان از روشهای مطالعه ميبا توجه به یافته گیری:نتیجه

ها استفاده آن ز وقوع رفتارهای پرخاشگرانه درافزایش کنترل عواطف در نوجوانان بزهكار و پیشگیری ا

 نمود.

سازی در مقابل استرس، کنترل عواطف، آموزش مدیریت خشم، برنامه ایمن کلمات کلیدی:

 نوجوانان بزهكار

 

 .باشداین مطالعه فاقد تضاد منافع مي پي نوشت:

 
 

                                                           
1 . Affective control scale (ACS) 

2 . Williams, Chambless  & Ahrens 
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 مقدمه

ای است بسیار حساس در روند تحول و رشد نوجواني دوره

شناختي، رفتاری انسان، که با تغییرات متعدد اجتماعي، روان

[. در این دوره نوجوانان دارای 1باشد ]و فیزیكي همراه مي

وضعیت رواني با ثباتي نیستند و اغلب با شور و هیجان، 

های متناقض، تحریكات فیزیولوژیكي و عواطف پر احساس

ایطي بروز کنند و بنابراین چنین شرتنش دست و پنجه نرم مي

ها به همراه باالترین سطح مشكالت رفتاری را برای آن

ي که نوجوانان مشكالتیكي از مهمترین  [.2خواهد داشت ]

انجام اعمال مجرمانه و بزهكاری  کندرا دچار چالش مي

است. رفتار بزهكارانه فرآیند پیچیده و چندوجهي است که 

پذیرد. مي های سرشتي فردی تأثیراز عوامل محیطي و زمینه

های رفتار ضداجتماعي و بزهكاری دامنه وسیعي از اختالل

شود که موجب نقض قانون و حقوق رفتاری را شامل مي

دیگران مانند پرخاشگری، خشونت، دزدی، فرار ازمدرسه و 

 [.3] شودخانه، دروغگویي و حمل اسلحه مي

گیری ها و تغییرات عواطف، چگونگي ارتباطویژگي

و تفسیر عواطف دیگران نقشي مهم در رشد عاطفي، درک 

و سازمان شخصیت، تحول اخالقي، روابط اجتماعي، 

ها نشان پژوهش [.4گیری هویت و مفهوم خود دارد ]شكل

بویژه  و افراط و تفریط در عواطف، افرادداده است که 

را به سمت ناسازگاری، پرخاشگری، خشم، نفرت نوجوانان 

صورت کنترل نشده، بهداشت  دهد که بهو اضطراب سوق مي

 [.5کند ]ای جدی تهدید ميرا به گونهها آنرواني و عاطفي 

در این میان مشكالت مربوط به خشم مانند پرخاشگری و 

خصومت از دالیل مهم ارجاع نوجوانان به مراکز روانشناسي 

در اغلب موارد وجود خشم در  [.6و اصالح و تربیت است ]

-ان سازگاری فردی و اجتماعي وی مينوجوان، نه تنها از میز

های کاهد، بلكه امنیت و بهداشت رواني خانواده و سایر گروه

کند و در برخي موارد نیز، اجتماعي را نیز دچار مشكل مي

رسد که موجبات آزار و نوع و شدت مشكل به حدی مي

آورد و نتیجه تهدید حقوقي اعضای دیگر اجتماع را فراهم مي

بیمار با قانون و مراجع کیفری را موجب آن درگیری فرد 

-ياست و م يعواطف مسأله مهم کنترلبنابراین  [.7شود ]مي

که  یيهامهارت ینتريو اساس یناز مهمتر یكيتوان گفت 

در [. 8] داشته باشد مهارت کنترل عواطف است یدبا فرد هر

[ در 9س و پي ]ابائو، ه ؛کنترل عواطف و بزهكاری یزمینه

 يبه این نتیجه دست یافتند که کنترل عواطف پژوهش خود

توزی، اضطراب و افسردگي به عنوان مانند خشم، کینه

تعارضات بین فردی و بزهكاری عمل  میانمتغیرهای واسطي 

نشان دادند که میان اختالالت  نیز کنند. براندام و مایرمي

خلقي و عاطفه منفي با میزان بزهكاری و مشكالت مجرمان 

کنترل عواطف از  ،در انسان[. 10اط وجود دارد ]جوان ارتب

طریق چهار بعد عاطفه منفي، اضطراب، خشم و خلق افسرده 

کنند چه هیجاني شود و افراد از این طریق تعیین ميشناخته مي

[. به 11تجربه شود و چه زماني و چگونه آن را ابراز کنند ]

اری عبارتي دیگر توانایي فرد در کنترل عواطف برای سازگ

زای زندگي ضروری است که همین امر با تجربیات استرس

را به عنوان تالش فرد برای مهار، افزایش تجربه و ابراز 

مطالعه و بررسي بنابراین  [.12اند ]هیجانات تعریف کرده

تعداد  اوالً .است کنترل عواطف از دو جنبه حائز اهمیت

برند مي از عدم کنترل هیجانات خود رنج نوجوانانزیادی از 

ناتواني  دوماً. اندچرا که مهارت کنترل عواطف را نیاموخته

های زندگي در کنترل هیجاناتشان بر بسیاری از جنبهها آن

سالمت  چنین کاری وخانوادگي و هم ،اعم از شخصي

جسماني و رواني؛ ارتباطات و کیفیت زندگي در جوامع 

 [.13گذارد ]مختلف تاثیر مي

های زیادی را برای افراد و وانان هزینهمشكالت رفتاری نوج

جوامع در پي دارد و ارتقاء کارکردهای خودتنظیمي برای 

نوجوانان کمک کننده پیشگیری از چنین رفتارهایي برای 

شناسان اعتقاد دارند بزهكاری نوجوانان را جرم [.14باشد ]مي

چه به رفتارهای بزهكارانه در بزرگسالي باید جنبه مهمي از آن

شود دانست و بنابراین اقدامات ضروری را جهت نجر ميم

. در همین [15]پیشگیری و کنترل این رفتارها به عمل آورد 

ای بر روی نوجوانان آلماني نشان داد خصوص نتایج مطالعه



 

 ید محمودی نیا و همكارسع                هایسازی در مقابل استرس بر کنترل عواطف و خرده مقیاسی برنامه ایمنتاثیر آموزش مدیریت خشم به شیوه -1732

 مصطفي دریادار  و همكاران

درصد از نوجوانان به علت مشكالت رفتاری نیازمند  9/11که 

لذا [. 16آموزش در زمینه خدمات بهداشت رواني هستند ]

مدیریت رفتار نوجواناني که در معرض مشكالت رفتاری 

 سن شروع[. 17هستند از اهمیت فراواني برخوردار است ]

 یرانطباقيهرچه رفتار غ یراز ،مهم است نیز درمان آموزش یا

[. 18گردد ]يتر ممقاومبه همان میزان  یابد،ادامه  یشترب

 ینهترکه ب دهديتجارب کشورهای مختلف نشان مهمچنین، 

 يسالگ 16تا   6  ین، بانجام مداخالت و آموزشسن برای 

قبل  ي،های اجتماعمهارت يجهان آموزش است. به طوری که

شود يتر مکامل یجو به تدر شودياز دوران دبستان شروع م

هایي که در این خصوص برای نوجوانان [. از جمله برنامه19]

باشد یریت خشم ميهای مدمورد استفاده قرار مي گیرد برنامه

و به  بوده یافتهسازمان یتيترب-يمداخله روان یکشامل  که

 هشخشم و کا یریتمد هایمهارت یشمنظور افزا

 [.20]شود يافراد انجام م پذیرییبآس

ترین مداخالت روان شناختي موثر که برای از مهم یكي

نوجوانان در معرض خطر مورد استفاده قرار گرفته است، 

 توسط[ که 21] باشدمي استرس مقابل سازی درنآموزش ایم

تقویت آمادگي فرد و ایجاد تسلط بر  و با هدفمایكنبام 

کمک  افراد زا طراحي شده است و بهاسترس هایموقعیت

 کند تا از چگونگي درگیر شدن در رفتارهایي که باعثمي

 شوند، آگاهي یابند و هدف آنحفظ و یا تشدید استرس مي

این کار  چرا که ،ترس در زندگي نیستحذف کامل اس

بلكه منظور این است که افراد با استفاده  باشد؛ميپذیر نامكان

فشارهای رواني و پیشگیری  خاص به کنترل هایاز تكنیک

سازی در مقابل استرس ایمنروش [. 22] از آن توفیق یابند

آموزشي، بحث  تدریس: های زیر استشامل تكنیک

گشایي، آموزش  ناختي، مسئلهسقراطي، بازسازی ش

 تصویرسازی ذهني و رفتاری، خود دهي، تمرینآرامش

بازنگری، آموزش خودفرماني، آموزش تقویت خود و 

ي پژوهش یشتوانه[. پ23] تغییر محیط اقداماتي در جهت

ي خوب آموزش یتساختارمند، نمود قابل یكردرو محكم،

و  رفتاری و نگاه همزمان-يهای شناختیکتكن بودن

 ي، هیجاني،های شناختهای آن به مؤلفهآموزش چندجانبه

 ینتا ا شده است که باعثیازاتي امتي اجتماع رفتاری و

 یشافزا و پیشگیری پژوهشگران علوم يانتخاب اصل یكردرو

های متعددی اثربخشي این [. پژوهش21] ها باشدتوانمندی

به مطالب [. با عنایت 24اند ]رویكرد را مورد تایید قرار داده

های اجتماعي، اقتصادی و انساني با توجه به هزینهذکر شده و 

[ و نیز از آنجاییكه اصالح و 25نوجوانان ] بزهكاریپدیده 

بازپروری ساختار شخصیتي و رفتارهای فردی و اجتماعي 

نوجوانان بزهكار و دستیابي به راهكارهای علمي و تخصصي 

ترین ین و اصليدر جهت بررسي معضالت آنان همواره اول

نتایج [ 26باشد ]های آموزشي و درماني مياولویت در برنامه

که با هدف بررسي تاثیر آموزش مدیریت خشم این پژوهش 

س بر کنترل در مقابل استر یسازیمنای برنامه به شیوه

های آن در  نوجوانان بزهكار انجام عواطف و خرده مقیاس

 نسبت به و آگاهيریزی تواند در جهت برنامهميگرفت 

نوجوانان بزهكار یاری رساند تا مسیر برای  روانيمسائل 

 .این نوجوانان به اجتماع میسر شود برگشت

 روش کار

 یشبا پي گروه دو نوع نیمه آزمایشي از روش تحقیق حاضر

جامعه آماری . باشدميدو ماهه  یگیریآزمون، پس آزمون و پ

انون اصالح و تربیت مطالعه را کلیه نوجوانان بزهكار پسر ک

به  هادادند که از بین آنتشكیل مي 97شهر تهران در سال 

و این فر انتخاب ن 40 در دسترس، گیریصورت روش نمونه

)گروه  نفری 20 گروه در دوبه صورت تصادفي افراد نیز 

شدند که این تعداد با در  جایگزین (کنترلآزمایش و گروه 

)به دالیلي از جمله نظر گرفتن ریزش در مراحل پژوهش 

بخشودگي، انتقال به بند جوانان و یا بیماری(، به ترتیب در دو 

نفر تقلیل یافتند. روش  16و  17گروه آزمایش و کنترل به 

پس از اخذ مجوزهای الزم و اجرا نیز بدین صورت بود که 

هماهنگي با مسئولین کانون اصالح و تربیت شهر تهران و نیز 

با توجه به طرح تحقیق،  پژوهش،رعایت مسائل اخالقي 

گروه کنترل آزمایش و  هایشرکت کنندگان در گروه

کنترل  پرسشنامهقبل از شروع مداخله،  گمارده شده و

برای گروه آزمایشي، . را تكمیل نمودند (ACS) عواطف
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سازی در مقابل جلسه آموزش به شیوه برنامه ایمن 10تعداد 

-دقیقه و به صورت هفته 120الي  90استرس مایكنبام، به مدت 

که گروه کنترل آموزشي را بار برگزار گردید؛ در حالي 2ای 

دریافت نكرد. بعد از اتمام جلسات آموزشي و همچنین دو ماه 

مزبور را تكمیل نمودند.  بعد، مجدداً هر دو گروه پرسشنامه

آوری شده به کمک نرم افزار های جمعتجزیه و تحلیل داده

spss25 رفت.صورت گ 

س کنترل عواطف، مقیا: (ACS) مقیاس کنترل عواطف 

 برای سنجش میزان کنترل افراد بر عواطف خود است ابزاری

سؤال  42شامل و ساخته شده چامبلز و آهرنز ، که بوسیله ویلیامز

با عناوین خشم، خلق افسرده،  با چهار زیر مقیاس فرعي

ها در عبارت هایپاسخ [.27] اضطراب و عاطفه مثبت است

به »تا  «1 به شدت مخالف = نمره»ای از درجه مقیاس هفت

ت و شاخص کلي مقیاس تنظیم شده اس« 7شدت موافق = نمره 

مقیاس این  [. در مجموع28آید ]از جمع کل نمرات بدست مي

از همساني دروني معتبری برخوردار است و روایي آن مورد 

یایي کل [. در پژوهش حاضر، پا10و  13باشد ]تایید مي

 به دست آمد. 0.82پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ، 

 

 (SIT)سازی در مقابل استرس خالصه جلسات آموزش ایمن . 1جدول

 محتوا جلسه

 های جسماني، عاطفي و رواني استرستعریف استرس و معرفي نشانه اول

 گروه در و تنفس عمیق عمیق عضالني آرامش هایتكنیک عمليعمیـق/  تمرین  و تنفس عضالني آرامش عمیق هایتكنیک معرفي دوم

 سوم
/ معرفي ویژگي های افكار خودآیند منفي / تعریف  نقش افكار در ایجاد استرس و ارتباط افكار با احساسات و رفتارآموزش 

 خطاهای شناختي

 معرفي مراحل مقابله با افكار منفي  چهارم

 پنجم
 شناختي مانند تمرکز بر های سازگاریمهارت تمرین عملي/ های منفي در ایجاد استرسگویينقش خود ها و تعریف خودگویي

 خودگویي مثبتو  های مثبتجنبه

 های توجه برگردانيمعرفي روش  ششم

 آموزش مراحل حل مسأله  هفتم

 های اجتماعي و کنترل خشم های ارتباطي، بسیج حمایتآموزش مهارت هشتم

 زدایي منظم ولپيتصویرسازی ذهني با اقتباس از الگوی حساسیتآموزش تكنیک  نهم

 هاعملي ایجاد مهارت هایگفته و تمرین شده و راه کل مطالب بندی از کل جلسات و بررسي بازخوردجمع دهم

 نتایج

آزمایش و گروه گروه  دوتوزیع فراواني شرکت کنندگان در 

%(  5/48فر )ن 16درصد(، و  5/51نفر ) 17 به ترتیب کنترل

سال بود. بعالوه  6/17میانگین سني کل شرکت کنندگان . بود

ترین تعداد شرکت کنندگان دارای سطح تحصیالت بیش

همچنین میانگین مدت ( بودند. %5/54ی متوسطه اول )دوره

محكومیت برای کل افراد شرکت کننده در پژوهش برابر با 

مربوط به سرقت  ترین میزان جرم نیزبیشماه مي باشد.  76/12

 ( بود.5/48%)

نشانگر آن است که میانگین نمرات کنترل  2نتایج جدول 

های آن در گروه آزمایشي در مراحل عواطف و خرده مقیاس

آزمون با تغییراتي سبت به مرحله پیشنآزمون و پیگیری پس

اني که در گروه کنترل تغییر چندهمراه بوده است، در حالي

 شود.مشاهده نمي
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 مصطفي دریادار  و همكاران

و گروه های آن در دهای توصیفي میانگین و انحراف استاندارد نمرات کنترل عواطف و خرده مقیاسشاخص .2دولج

 آزمون و پیگیریپس ،آزمونآزمایش و کنترل و در مراحل پیش

 مقیاس
 (N=16)کنترل  (17=N)(  SIT) گروه

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین مرحله

 خشم

 92/3 31/34 73/4 23/37 آزمونیشپ

 67/5 81/31 88/5 64/25 آزمونپس

 18/3 62/33 40/4 69/29 پیگیری

 خلق افسرده

 83/3 06/31 57/5 64/30 آزمونپیش

 86/3 56/33 59/4 29/21 آزمونپس

 90/4 81/31 81/4 31/26 پیگیری

 اضطراب

 45/7 00/53 48/11 64/55 آزمونپیش

 64/7 12/53 45/7 52/39 آزمونپس

 78/6 18/52 80/7 30/45 پیگیری

 عاطفه مثبت

 00/5 12/54 17/8 05/53 آزمونپیش

 46/6 18/51 48/6 70/40 آزمونپس

 57/5 18/51 49/6 64/45 پیگیری

 کنترل عواطف

 78/13 50/172 14/30 23/175 آزمونپیش

 53/18 68/169 27/21 17/127 آزمونپس

 42/14 81/168 03/22 95/146 پیگیری

لیل ها، از روش تحدر سطح اسنتباطي به منظور بررسي یافته

 عامل یک و هاآزمودني درون عامل یک) مختلط واریانس

 هایبدین صورت که مرحله. شد استفاده( هاآزمودني بین

 روند عامل عنوان به پیگیری آزمون وپس آزمون، پیش

 آزمایش گروه دو در هاآزمودني آموزش روش و آزمودني

ر د. شد گرفته نظر در آزمودني بین عامل عنوان به کنترل و

ها واریانس ماتریس یكساني هایمفروضه این راستا ابتدا

 کوواریانس هاییكساني ماتریس )بوسیله آزمون لون(،

مفروضه کرویت )بوسیله آزمون   )بوسیله آزمون باکس( و

ه بها رفتن رعایت مفروضهشده و با در نظر گ بررسي موخلي(

  .ارائه نتایج پرداخته شد

 گروه، اصلي شود، اثرمشاهده مي 3همانگونه که در جدول 

در خصوص  مرحله با گروه تعاملي اثر و مرحله اصلي اثر

-های آن معنادار ميکنترل عواطف و تمامي خرده مقیاس

 يتعامل در ارتباط با نمره کلي متغیر کنترل عواطف، اثر باشد.

 =F= 14.856, P< 0.05, Eta2است ) معنادار گروه و مرحله

کنترل عواطف و  هاینمره در دهدمي نشان (. این0.324

 مراحل تعامل به توجه با نوجوانان، های آن درخرده مقیاس

 با رابطه در .است مشاهده قابل معناداری اثر ها،گروه و زماني

 مرحله اثر یبرا شده محاسبه F مقدار گروهي، درون عامل

مورد نمره کلي  در( پیگیری آزمون وپس آزمون،پیش)

 ,F= 19.143, P< 0.05است ) مقیاس کنترل عواطف، معنادار

Eta2= 0.382کنترل عواطف  نمرات میانگین بین نتیجه (. در

آزمون پس آزمون،پیش مرحله سه در های آنو خرده مقیاس

 شده محاسبه F رمقدا . دارد وجود معنادار تفاوت پیگیری و

مورد  در نیز (آموزشي هایروش) گروه اصلي اثرات برای

های آن حاکي از مقیاس کنترل عواطف و خرده مقیاس

 F آماره که داد نشان 3 جدول نتایج ها بود.معناداری تفاوت

 دارمعني 01/0 برای نمره کلي کنترل عواطف در سطح

 به (.F= 10.774, P< 0.01, Eta2= 0.301باشد است )مي

کنترل  نمرات بر متفاوتي اثر آموزشي هایروش دیگر عبارت

 دارند.  هاآزمودني عواطف
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 های آنگروهي برای کنترل عواطف و خرده مقیاس بین و گروهي درون عوامل با مختلط واریانس تحلیل نتایج  . 3جدول

 اندازه اثر معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر 

 خشم

 503/0 001/0 64/32 154/515 603/1 669/825 مرحله

 620/0 001/0 616/14 653/230 603/1 682/369 گروه×مرحلهتعامل 

 098/0 007/0 358/3 346/141 1 346/141 گروه

 خلق افسرده

 158/0 005/0 831/5 836/96 2 671/193 مرحله

 361/0 001/0 550/17 473/291 2 945/582 گروه×مرحلهتعامل 

 478/0 001/0 406/28 894/907 1 894/907 گروه

 اضطراب

 248/0 001/0 248/10 520/554 2 039/1109 مرحله

 247/0 001/0 148/10 123/549 2 246/1098 گروه×مرحلهتعامل 

 225/0 005/0 005/9 026/874 1 026/874 گروه

 عاطفه مثبت

 323/0 001/0 791/14 872/501 2 743/1003 مرحله

 148/0 007/0 388/5 822/182 2 644/365 گروه×مرحلهتعامل 

 310/0 001/0 955/13 397/802 1 397/802 گروه

 کنترل عواطف

 382/0 001/0 143/19 706/5449 2 412/10899 مرحله

 324/0 001/0 856/14 148/4229 2 295/8458 گروه×مرحلهتعامل 

 312/0 001/0 052/14 294/10435 1 294/10435 گروه

 از مرحله، سه در هامیانگین بین تفاوت بررسي منظور به

که طبق نتایج بدست  شد استفاده بونفروني تعقیبي آزمون

-کنترل عواطف در مرحله پیش نمرات میانگین آمده، مقایسه

آزمون با مراحل پس آزمون و پیگیری، تفاوت معنادار را 

، نمرات کنترل عواطف 4دول دهد. مطابق نتایج جنشان مي

 پیگیری مرحله و(  =433/148M)آزمون پس مرحله در

(886/157M=  )868/173) آزمون پیش مرحله به نسبتM= 

 .است یافته کاهش (

 

آزمون و پیگیری برای متغیر کنترل عواطف آزمون، پسپیش مراحل یمقایسه به منظور بونفروني تعقیبي آزمون نتایج .4جدول 

 های آنده مقیاسو خر

 معناداری خطای استاندارد هاتفاوت میانگین مرحله 

 خشم

 001/0 883/0 44/70 آزمونپس -آزمونپیش

 001/0 565/0 114/4 پیگیری -آزمونپیش

 026/0 045/1 -930/2 پیگیری -آزمونپس

 خلق افسرده

 005/0 992/0 426/3 آزمونپس -آزمونپیش

 205/0 948/0 789/1 پیگیری -آزمونپیش

 406/0 068/1 -637/1 پیگیری -آزمونپس

 اضطراب

 001/0 677/1 996/7 آزمونپس -آزمونپیش

 022/0 940/1 580/5 پیگیری -آزمونپیش

 574/0 809/1 -417/2 پیگیری -آزمونپس

 عاطفه مثبت

 001/0 251/1 641/7 آزمونپس -آزمونپیش

 007/0 57/1 175/5 پیگیری -آزمونپیش

 574/0 809/1 -472/2 پیگیری -آزمونپس
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 مصطفي دریادار  و همكاران

 کنترل عواطف

 001/0 585/3 436/25 آزمونپس -آزمونپیش

 004/0 509/4 982/15 یگیریپ -آزمونپیش

 108/0 315/4 -454/9 پیگیری -آزمونپس

 دارد وجود هاگروه کدام بین تفاوت اینكه بررسي منظور به

نشانگر  5جدول  نتایج شد. تفادهاس بونفروني تعقیبي آزمون از

و خرده  کنترل عواطف نمرات تفاوت میانگین آنست که

 هایهای آن به جز خرده مقیاس خشم در گروهمقیاس

 هایمیانگین مقایسه باشد.مي دارکنترل معني گروه آزمایش با

نمره  میانگین که حاکي از آن است بونفروني شده تعدیل

SIT (149.790M= ) زمایشيآ گروه در کنترل عواطف کلي

 تفاوت این و کمتر است (=170.333M) کنترل گروه از

 ها(. میانگین تفاوت=  -543/20) باشدمي معنادار

 

 به منظور مقایسه بونفروني تعقیبي آزمون نتایج .5جدول 

های آزمایش و گروه کنترل برای متغیر کنترل گروه

 های آنعواطف و خرده مقیاس

 مقیاس

 هانگینتفاوت میا

(SIT ) -  گروه

 کنترل

خطای 

 استاندارد
 معناداری

 076/0 305/1 -391/2 خشم

خلق 

 افسرده
051/6- 137/1 001/0 

 005/0 981/1 -942/5 اضطراب

عاطفه 

 مثبت
693/5- 521/1 001/0 

کنترل 

 عواطف
543/20- 480/5 001/0 

 

 گیرینتیجه
م به مدیریت خشآموزش  با هدف بررسي تاثیرپژوهش حاضر 

بر کنترل عواطف  در مقابل استرس یساز منیای برنامه شیوه

مطابق بزهكار انجام شد.  نوجوانان های آن درو خرده مقیاس

های نتایج بدست آمده، نمرات کنترل عواطف و خرده مقیاس

کنندگان گروه آزمایش در مقایسه با گروه آن در شرکت

کي از اثربخشي دهد که حاکنترل تفاوت معناداری را نشان مي

باشد. به عالوه مقایسه زوجي مراحل مطالعه برنامه مذکور مي

های آن در نشان داد که نمرات کنترل عواطف و خرده مقیاس

مراحل سه گانه پژوهش تفاوت معناداری وجود دارد که 

در تأیید باشد. حاکي از ثبات اثرات آموزش در طول زمان مي

های مشابه از برخي از پژوهشتوان به نتایج نتایج پژوهش، مي

 ،[24] سدرپوشان و همكاران، [30[، مایكنبام ]29جمله هاینس ]

و  یمهدو ي،توکل یان،سبز و اسماعیلي، [31زاده ]حسن

توان اشاره کرد. در تبیین نتایج بدست آمده مي[ 21] یعقوبیان

گفت که برنامه مذکور با تأثیرگذاری بر میزان استرس ادارک 

های کنار ب و عزت نفس نوجوانان، استراتژیشده، اضطرا

ها ها آموخته و کنترل عواطف را در بین آنآمدن را به آن

به عقیده هاشمي، شاهقلیان و کاشاني  [.32دهد ]افزایش مي

ی سازی در مقابل استرس بیماران را با نحوه[ آموزش ایمن33]

 ها آموزشسازد و به آنتأثیر استرس بر خودشان آشنا مي

زا به صورت مسائلي قابل های استرسدهد که به موقعیتمي

های مختلف رویارویي و حل نگاه کنند. در این مطالعه روش

ها مدیریت موثر که به افراد آموزش داده شد باعث گردید آن

احساس کنترل بیشتری بر محیط اطراف خود داشته باشند و در 

تهدید کننده  ها را کمتربرخورد با چنین موقعیت هایي آن

های مذکور با داشتن ارزیابي نمایند و هنگام مواجهه با موقعیت

ها ای کارآمد بتوانند به صورت موثرتری آنهای مقابلهمهارت

 را حل نمایند.

گیری در توان به نمونههای پژوهش حاضر مياز محدودیت

دسترس، حجم نمونه و تک جنسیتي بودن آن اشاره کرد که 

کند. همچنین نتایج را با محدودیت مواجه ميپذیری تعمیم

جو حاکم بر کانون اصالح و تربیت منجر به تاثیرگذاری 

گردد؛ لذا، عدم ها ميمتغیرهای مزاحم فراوني بر آزمودني

امكان کنترل و حذف تمامي متغیرهای مزاحم از دیگر 

شود با هدف باشد. پیشنهاد ميهای این مطالعه ميمحدودیت

ها، پذیری یافتهبار بیروني پژوهش و توان تعمیمافزایش اعت
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گیری تصادفي بر چنین پژوهشي با استفاده از روش نمونه

های نوجوانان از جمله نوجوانان عادی، روی سایر گروه

نوجوانان در معرض خطر بزهكاری، هر دو جنسیت، در 

فرهنگي متفاوت و همچنین با استفاده از -مناطق جغرافیایي

ای و ابزار سنجش مشابه نیز انجام گیرد. اخلههای مدروش

همچنین با عنایت به نیاز مبرم نهادهای دخیل در حوزه 

های آموزشي و روان آموزش، اصالح و تربیت به برنامه

زای درماني در خصوص پیشگیری و کاهش رفتارهای آسیب

ها و نهادهایي که نقش گردد سازماننوجوانان پیشنهاد مي

ین بین دارند )بویژه کانون اصالح و تربیت، اصلي را در ا

نیروی انتظامي، آموزش و پرورش و امثالهم( از طریق تعامل 

افزایي مشترک، نسبت به اجرای آموزش برنامه جامع و هم

آموزش جایگزین پرخاشگری در میان جمعیت نوجوانان 

 ای بخشند.بزهكار و عادی اهتمام ویژه

 و تشکرقدیر ت

ام عوامل بویژه مسئوالن کانون اصالح و از همكاری تم 

تربیت شهر تهران، شرکت کنندگان و همه عزیزاني که ما را 

در اجرای این پژوهش یاری نمودند صمیمانه سپاسگزاری 

 شود.مي

موردی توسط نویسندگان گزارش نشده : تعارض منافع

 .است
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 Abstract 

Introduction: Adolescent behavioral problems come at a high cost to 

individuals and communities. The purpose of this study was to investigate the 

effect of Anger Management Training Using Stress Inoculation program on 

affective control in delinquent adolescents.  

Methods: In order to achieve the objectives of the study, quasi-experimental 

method with pre-test - post-test and follow-up was performed. Among the 

statistical population of all adolescent boys of Correction and Rehabilitation 

Center in Tehran city, 40 subjects were selected using convenience sampling 

method and randomly assigned to experimental and control groups. Before 

the intervention, participants completed Affective control Scale. Then, the 

experimental group received 10 sessions of 90 to 120 minutes of training in 

the "Stress Inoculation Training Program" and the control group did not 

receive training. After completing the training sessions, as well as two months 

later, both groups completed the ACS questionnaires again. 

Result: According to Findings of mixed variance analysis, the affective 

control scores and its subscales [anger, depression, anxiety and positive 

affect] in the experimental group showed a significant decrease compared to 

the control group and during the study stages. 

Conclusion: According to the findings of the study, the educational method 

used in this study could be used to increase affective control in delinquent 

adolescents and to prevent the occurrence of aggressive behaviors in them. 

Key words: Anger Management Training; Stress Inoculation Training 

program; affective control; delinquent adolescent 
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