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-دانش یپرخاشگر و شده ادراک استرس بر مدارهیجان پردازش راهبردهای آموزش تأثیر

سلوک اختالل دارای پسر آموزان  

  

 3غالمرضا ثناگویی محرر ،*2محمود شیرازی ،0حکمت کرمپور محمدآبادی

 

 01/1/0411 : تاریخ پذیرش                 31/3/0311تاریخ دریافت:
 

 

                                                           
 .زاهدان، ایران ،، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدانتربیتی ناسیی، گروه روانشدانشجوی دکتر -0

 )نویسنده مسئول( .تان، سیستان و بلوچستان، ایراندانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچس -2

 11043414201، تلفن : mshirazi @edpsy.usb.ac.ir پست الکترونیکی:

 .استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، زاهدان، ایران -3

 خالصه

ایـ   باشــند    داشـته نقش سلوک اختالالت همچون کودکی دوران مشکالت برخی بروز در توانندمی شناختیروان عوامل مقدمه:

 دارای آموزان پسـر دانش پرخاشگری و شدهادراک استرس بر مدارهیجان پردازش راهبردهای وزشآم تأثیرپژوهش با هدف تعیی  

 شد  انجام 7981-89 تحصیلی سلوک شهر زاهدان در سال اختالل

 کودکـان  نفـر از  93 ،هـا آزمودنیبا گروه کنترل بود   آزمونپسو  آزمونپیشآزمایشی با طرح نیمهپژوهش  روشها: مواد و روش

آزمـون و کنتـرل    هـای به طور تصادفی در گـروه  که بودند زاهدان تربیت و اصالح در کانون سلوک اختالل دارای ساله 9 تا 1 پسر

 ( و پرسشـنامه 7899) و همکـاران  Cohen شدهادارک استرس اطالعات مقیاس آوریجمعابزار  گروه( قرار گرفتند  نفر در هر 71)

 9  سـسس  انجـام شـد  شـده و پرخاشـگری   آزمون اسـترس ادراک  ،هر دو گروه برایابتدا بود   Perry (7881)و  Buss پرخاشگری

مدار برای گروه آزمون برگزار شـد  گـروه کنتـرل آموزشـی دریافـت      پردازش هیجان آموزش( های یک جلسه دو ساعتجلسه )هفته

 ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد جهت تحلیل داده نکردند 

 آزمـون در پـس  ،79/99+87/1آزمـون  شـده گـروه آزمـون در پـیش    انحـراف معیـار متریـر اسـترس ادراک     میـانگی  و هـا:  یافته

بود  میانگی  و انحـراف معیـار متریـر     79/18+91/9آزمون و در پس 18/13+99/8آزمون و در گروه کنترل در پیش 93/3+19/78

آزمــون و در گــروه کنتــرل در پــیش 13/33+31/71آزمــون در پــس ،93/88+33/77آزمــون پرخاشــگری گــروه آزمــون در پــیش

شـده و  استرس ادراکمدار موجب کاهش راهبردهای پردازش هیجان آموزش بود  19/81+15/77آزمون و در پس 93/77+79/88

  ( p<37/3)شد  پرخاشگری

 داده کـاهش  را پسـران  شده و پرخاشگریاسترس ادراک مدار،هیجان راهبردهای پردازش آموزش کهای  به توجه با گیری:نتیجه

  شودمی توصیه اختالل سلوک کودکان منظور کاهش به مداخله ای  است،

   آموز مدار، دانشهیجان پردازش پرخاشگری، راهبردهای شده، ادراک استرس سلوک، اختالل: های کلیدیواژه
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 همقدم

 راهنمـای  پنجمـی   در شـده  نظـر  تجدید تعریف بر اساس

 بـه  مربـو   سلوک اللاخت روانی، اختالالت آماری و تشخیصی

 الگـوی  آن، اساسـی  عالمـت  باشد می نوجوانی و کودکی دوران

 اساســی حقــو  آن در کــه اســت رفتــاری پیوســته و تکــراری

 سـ   بـا  متناسـب  اجتماعی اساسی موازی  یا هنجارها دیگران،

( بیشـتر  یا و) مورد سه در رفتارها گونهای   شوندمی نقض فرد،

 تخریـب  حیوانـات،  و افـراد  بـه  نسبت پرخاشگری معیارهای از

 مـاه  71 در مقـررات  جـدی  نقـض  دزدی، یـا  فریبکاری اموال،

 شـامل  سـلوک  اخـتالل   [7] باشـند  داشـته  وجود باید گذشته

 موجـب بـروز   کـه  اسـت  سـ   با نامتناسب هاینگرش و اعمال

 الگـویی  به سلوک اختالل  [1] شودمی آفری مشکل رفتارهای

 اساسـی  حقو  و قانون علیه که است گردیده اطال  رفتارها از

 و روانی کنش به ایمالحظه قابل طور به و شده اعمال دیگران

 آسـیب  جامعـه  و مدرسـه  منزل، در نوجوان و کودک اجتماعی

    [7] رساندمی

افـراد مبـتال بـه اخـتالل     مشـکالت شـایع در بـی     یکی از 

 فشـارزا،  هـای موقعیـت  به هاانسان پاسخ است استرس  سلوک،

 با خطر نشانگان و تهدیدها برابر در انسان که است آن زا حاکی

 بـه  بسـتگی  اسـترس  [  ایجاد9] دهدمی نشان واکنش استرس

  دارد حـواد   و هـا موقعیـت  از فـرد  درک و برداشـت  چگونگی

 فـرد  بـرای  و خطـر بـی  فـردی  برای موقعیت است، یک ممک 

 شـده، ادراک   اسـترس شود درک تهدید یک صورت به دیگری

 مرتبط شناختیآسیب و منفی پیامدهای کننده بینیپیش یک

    [5] است سالمتی با

 بسـیار  پرفشـار  هایموقعیت، به دنبال شده ادراک استرس

 شـخ   ناراحتی ای  و آیدمیبه وجود  کنندهناراحت و آزارنده

  [1]باشـد   آن کـاهش  بـرای  راهـی  دنبـال  به تا انگیزدبرمی را

مشکالت تحصیلی، رفتاری  کودکان دارای اختالل سلوک دچار

ــگرانه    ــای پرخاش ــژه رفتاره ــه وی ــاعی ب ــتندو اجتم  .[3] هس

در سـنی    کـه  اسـت  اجتماعی هایجمله آسیب از پرخاشگری

نوجوانی شیوع دارد و با هدف صدمه جسمانی یا زبانی بـه فـرد   

گسترش دامنـه   شود دیگر یا نابود کردن دارایی افراد انجام می

 هـای تـری  آسـیب  ن یکـی از جـدی  معه ایراادر ج یپرخاشگر

تــری  از شــایعپرخاشــگری   [1] رودمــی بــه شــماراجتمــاعی 

مشکالت رفتاری است که موجب ناراحتی و پریشـانی دیگـران   

کند  مهـارت کنتـرل   بهداشت روانی جامعه را مختل می شده و

بـاال  و  ی، باعث افزایش قدرت سازگاری فـرد خشم و پرخاشگر

    [9] شوداو می شناختیروانرفت  ظرفیت 

مشـکالت  بهبـود  بـرای   هـایی هـا و مداخلـه  آمـوزش  اخیراً

رفتاری نظیر افرادی که مشکالت برای اجتماعی و پرخاشگری 

 ایتجربـه  پردازشـی    رویکـرد طراحی شده است ،دارند سلوک

 آمـوزش عنـوان   بـا  آن از کـه  اسـت  مـدار هیجـان  رویکرد یک

 سازیفعال به ربو م و شودمی یاد مدار نیزهیجان فرآیندهای

  [8] شـود هیجـانی مـی   هـای طرحـواره  مجـدد  دهیسازمان و

مـدار موجـب ترییـر    هـای مبتنـی بـر رویکـرد هیجـان     آموزش

ــواره ــدیریت آن طرح ــانی، م ــای هیج ــکالت   ه ــاهش مش و ک

 را خود هیجانات چگونه فرد کهای   [73] شودمیروانشناختی 

بـرای   هیجانات ای  که معنایی و کندمی درک مفهومی طور هب

 تأثیر هیجان از وی ادراک بر ،بردارد در خاص صحنه یک در او

 بـه  مـدار هیجـان  پـردازش  راهبردهای آموزش  [77] گذاردمی

 اضــطرا ، و پرخاشــگری کــاهش رفتــاری، مشــکالت کــاهش

 بـا  رابطـه  در مثبـت  باورهـای  و رفتارهای جرأتمنـدی  افزایش

 رفتارهای کاهش ،[73] فراری نوجوانان هیجانی آمدی خودکار

 و اجتمـــاعی ســـازگاری افـــزایش و نوجوانـــان پرخاشـــگری

شـود  مـی  منتهـی  شرلی هایمحیط در اجتماعی خودکارآمدی

[71]    

 هیجان پردازش راهبردهاینشان داد که  Reinitz مطالعه

  [79] مدار بر کاهش استرس، افسـردگی و اضـطرا  اثـر دارد   

 راهبردهـای که ند و همکاران نشان داد  Zuccarini ،همچنی 

 اسـت  مؤثرمدار بر کاهش و کنترل پرخاشگری هیجان پردازش

[75]    

 بـه  رو کـودکی  اخـتالالت  از یکی عنوان به سلوک، اختالل

 توانمی که دارد گوناگونی هایعلت مسئله ای   است گسترش

 ضـرر  بر عالوهای  اختالل،   کرد پرخاشگری اشاره و استرس به

 هـدر  بـه  منجر ،کندمی جامعه متوجه هک ایجانبه همه زیان و

 کودکی و نوجوانی استعدادهای تباهی و ملی هایسرمایه رفت 

 بـر  وارده خسـارات  جبرانبرای  هنگفتی هایهزینه و دگردمی

شود  بر می صرف ،سلوک اختالل دارای کودکان سوی از کشور

 تـأثیر که در خصوص که بیان شد و با توجه به ای  آنچهاساس 
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مـدار بـر اسـترس ادراک شــده و    راهبردهـای هیجـان   آمـوزش 

، ای صــورت نگرفتــه اســتپرخاشــگری، در کشــور مــا مطالعــه

 راهبردهــای آمــوزش تــأثیر تعیــی  هــدف بــا حاضــر پــژوهش

 شـده و پرخاشـگری   ادراک اسـترس  بـر  مـدار هیجـان  پردازش

  شد انجام شهر زاهدان سلوک اختالل دارای پسر آموزاندانش

 

 هاو روش مواد

و  آزمـون پیشآزمایشی با طرح نیمه  از نوعژوهش حاضر پ

جامعـه آمـاری ایـ  پـژوهش       اسـت با گروه کنترل  آزمونپس

 کـانون اصـالح و تربیـت    ساله 9تا  1پسر  کودکانشامل کلیه 

که دارای اختالل سـلوک   7981-89تحصیلی در سال زاهدان 

کـه بـا اسـتفاده از اطالعـات موجـود در پرونـده       شد میبودند، 

با مراجعه به اداره بهزیستی شـهر زاهـدان،    ند گردیدشناسایی 

 93   سـسس شـد  تهیـه  ،لیست کودکان کانون اصالح و تربیـت 

و انتخـا    کشـی به روش قرعه کودک به صورت تصادفی ساده

نفر(  71) نفر( و کنترل 71) آزمونطور تصادفی در دو گروه  به

ا نوشـته و بـه   سازی، اسامی افراد ربرای تصادفیتقسیم شدند  

ای اختصاص داده شد؛ سسس افـراد بـر اسـاس    هر کدام شماره

داده شــدند  در مطالعــات اعــداد فــرد و زو  در دو گــروه قــرار 

  [71] نفـر مناسـب اسـت    93تا  73آزمایشی حجم نمونه بی  

بــا  اخــتالل ســلوک  بــه پــژوهش شــامل داشــت مــالک ورود

د  مـالک  بودنمطالعه  در شرکت تشخی  روانسزشک و رضایت

و  روانسزشـکی  ابتال به سـایر اخـتالالت   خرو  از پژوهش شامل

ژوهش حاضـر  مالحظات اخالقی پاز دو جلسه بود   غیبت بیش

ت شـفاهی  بـه صـور   کننـدگان شـرکت   7 :نـد به شرح ذیل بود

اطالعاتی در مورد پژوهش دریافـت کـرده و در صـورت تمایـل     

د کــه اطمینــان داده شــهــا بــه آزمــودنی  1مشــارکت کردنــد 

ـ  هـا محرمانـه خوا  اطالعات آن کـد  ایـ  پـژوهش بـا    د  هـد مان

از دانشـگاه آزاد اسـالمی    13/39/7989تاریخ  1519719315

 شد  تأییدواحد زاهدان 

و  مقیـاس اسـترس ادارک شـده   ها از جهت گردآوری داده

 اســتفاده گردیــد  ،  Buss & Perry  پرخاشــگریپرسشــنامه 

 و Cohenتوسـط   7899در سال   استرس ادارک شده مقیاس

بـرای    ای  مقیاس، است سؤال 75تهیه شده و دارای  همکاران

سنجش استرس عمومی ادراک شده در یک ماه گذشته به کار 

زا، کنتـرل،  رود و افکار و احساسات درباره حـواد  اسـترس  می

هـای تجربـه شـده را    با فشار روانی و اسـترس  کنار آمدنغلبه، 

 ایدرجـه  1بـر اسـاس طیـف     مقیـاس  گـذاری نمره  سنجدیم

 اغلـب  ،1= اوقـات  گـاهی  ،7= هرگـز  تقریباً ،3=  هرگز) لیکرت

، 1، 3، 1، 5 هـای گویه  ( است5= اوقات از بسیاری و 9= اوقات

شوند  در مجموع، گذاری میبه طور معکوس نمره 79و  73، 8

و بیـانگر   13کمتری  امتیاز کسب شده صفر و بیتشری  امتیاز 

 درونی همسانی پایایی ضرایبده بیشتر است  استرس ادراک ش

 از مثبت ادراک هایمؤلفه برای کرونباخ آلفای ضریب طریق از

  آمـد  به دست 11/3 تنیدگی از منفی ادراک و 97/3 تنیدگی،

 91/3 پرسشـنامه  نمـرات  کـل  بـرای  آلفـا  ضریب کهای  ضم 

 همچنی  روایی مقیاس مطلـو  گـزارش شـد     گردید مشخ 

[73]  Arab همکاران، میزان پایایی به روش آلفای کرونبـاخ   و

 [ 71دند ]نمویید تأگزارش کردند و روایی آن را نیز  95/3را 

گویـه   18شـامل   ، Perryو Buss پرسشنامه پرخاشـگری  

 بـدنی  پرخاشـگری  ؛پرخاشـگرانه  رفتارهایچهار گونه  کهاست 

 و (سـؤال  1) مخشـ  ،(سؤال 1) کالمی پرخاشگری ،(سؤال 8)

گذاری پرسشنامه نمره  کندمی ارزیابی را (سؤال 9) زیورکینه

=کـامالً   7لیکـرت از   ایدرجـه  1مقیاس  بر اساسپرخاشگری 

دو تنظـیم شـده اسـت      ،کامالً شبیه مـ  = 1تا  ،متفاوت از م 

 نمـره شـوند   گـذاری مـی  طور معکوس نمـره  به 73و  8عبارت 

بـه   مقیـاس  خـرده  آن سـؤاالت  نمرات جمع با هامقیاس خرده

 کـل  نمـرات  مجمـوع  از اسـت  عبـارت  کل، نمره  آیدمی دست

 نشـانه  بـاالتر  نمـرات   اسـت  751 تا 18 از آن دامنه و سؤاالت

پرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبـار و    است بیشتر پرخاشگری

بـرای چهـار    بازآزمـایی روایی قابل قبولی است  نتـای  ضـریب   

همبستگی بـی   و  11/3تا  93/3هفته(  8زیرمقیاس )با فاصله 

آمـد  جهـت سـنجش     دسته ب 58/3تا  99/3چهار زیرمقیاس 

اعتبار درونی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد کـه  

نتای  نشانگر همسـانی درونـی زیرمقیـاس پرخاشـگری بـدنی      

 93/3و خصومت  99/3، خشم 97/3کالمی ، پرخاشگری 91/3

 Samani، ندر ایــرا[  79] گردیــد تأییــدروایــی آن نیــز  بــود،

 خـرده  بـرای  بازآزمایی شیوه به را پرسشنامه ای  پایایی ضریب

و  خصـومت  خشـم،  کالمـی،  فیزیکـی،  پرخاشگری هایمقیاس

 19/3 و 11/3 ،99/3، 11/3، 91/3 ترتیـب برابـر   پایایی کل به
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 [ 78دست آورد ]ه ب

 کنتـرل  و آزمـون  هـای گروه، ابتدا پژوهش ای  اجرای برای

 پردازش اهبردهایر سسس  دادند پاسخ گیریاندازه هایابزار به

اتمـام   از بعـد   شـد آمـوزش داده   ،آزمـون  گروه در مدارهیجان

ــه  مجــدداً کنتــرل و آزمــون هــایگــروه ،یآموزشــجلســات  ب

 جلسـات  دادنـد  تعـداد   پاسخ آزمونپس عنوان بهها پرسشنامه

 جلسه 9 مدار هیجان پردازش راهبردهای آموزش برای درمانی

 مطـرح  قبلی جلسه مباحث از ایخالصه ابتدا جلسه هر در  بود

 دو سـاعت  مدت به و بار یک ایهفتهجلسات آموزشی   شدمی

یــت شــهر زاهــدان توســط یــک بدر محـل کــانون اصــالح و تر 

 آزمـون پـس  روانشناس بالینی به صورت گروهی برگزار گردید 

مـدار برگـزار   راهبردهای هیجان آموزشدو هفته پس از اجرای 

 پـردازش  راهبردهـای  آمـوزش جلسـات   محتـوای صه خال د ش

  ستآورده شده ا 7در جدول  مدارهیجان

 

 زاهدان تربیت و اصالح در کانون سلوک اختالل دارای ساله 8 تا 7 پسر کودکان( به 4002الیوت ) مدارراهبردهای پردازش هیجان آموزشات محتوای جلسخالصه  -1 جدول
 

 محتوا جلسه

 پرخاشگری و استرس. هیجانی و فکری بدنی، عالئم توضیح و جلسات قوانین و یکدیگر اب اعضا آشنایی اول

 هیجانی و فکری بدنی، بازبینی فنون تمرین و گروه افراد در پایه هیجانات معرفی و شناسایی دوم

 .فرد زندگی زایاسترس هایصحنه از یکی نماییباز طریق از انگیزخاطره تاگشایی فن معرفی و هیجانی بازداری یا و ابراز در زبان نقش توضیح سوم

 خالی صندلی روی بر فرد شخصیت اضطرابی جنبه نشاندن طریق از خالی صندلی فن تمرین و بدنی و شناختی هیجانی، هایپردازش بین ارتباط توضیح چهارم

 بیرونی. و درونی تجارب کردن نزدیک منظور به گفتار و زبان اصالح و هیجانی گزینیواژه به کمک پنجم

 .استرس و پرخاشگری از قبل بدنی نشانگان و افکار احساسات، بازبینی ششم

 پرخاشگری و استرس. عالئم درباره اعضا نفره دو گفتگوی و امتحان جلسه بازسازی و نقش ایفای تمرین هفتم

 .آنان ناتمام اتاحساس و اعضا از نفر چند استرس و پرخاشگری موردی بررسی و مطالب بندیجمع هشتم

یــانگی  و م هــایهــا، شــاخ بــرای تحلیــل توصــیفی داده

ــار انحــراف  ــانس و در تحلیــل اســتنباطی، تحلیــل معی کوواری

بـا اسـتفاده از    هـا دادهرفت   به کار چندمتریری و تک متریری

-معنی سطح  لیل شدندتجزیه و تح 19نسخه  SPSSر افزانرم

  شد گرفته ظرن در 31/3 هاآزمون دراختالف  داری

 

 هایافته

ــون کــودک، در گــروه  71از مجمــوع  ــر 9آزم  99/19) نف

 سـاله  9( درصـد  33/53)نفـر   1)کالس اول( و  ساله 1 (درصد

 33/53)نفـر   1)کالس دوم( بودند  همچنی  در گـروه کنتـرل   

 سـاله  9 (درصـد  99/19)نفـر  9)کالس اول( و  ساله 1( درصد

تحلیـل   هـای مفروضـه بـه منظـور رعایـت    )کالس دوم( بودند  

نرمـال  ، اسـمیرنف -موگروفلکوکوواریاس، با استفاده از آزمون 

همگنـی  ، آزمـون لـون   بـا اسـتفاده از   وبودن توزیـع متریرهـا   

    شد تأییدسی و ربر هاانسیوار

 آزمـون پـس در  آزمـون دهـد کـه در گـروه    نتای  نشان می

 و شـده  ادراک اسـترس میانگی  نمـرات   آزمونپیشنسبت به 

 است در حـالی کـه میـانگی  نمـرات     کاهش یافته گریپرخاش

در گـــروه کنتـــرل در  پرخاشـــگری و شـــده ادراک اســـترس

 تفـاوت چشـمگیری نداشـته اسـت      آزمـون پـس و  آزمونپیش

های توصـیفی اسـترس ادراک شـده و پرخاشـگری دو     شاخ 

  ارائه شده است 1جدول کنترل در گروه آزمون و 

 
 

 

 
)تعداد  آزمون و کنترل در دو گروه 1987-88ل تحصیلی سلوک شهر زاهدان در سا اختالل دارای پسر آموزاندانش پرخاشگریترس ادراک شده و توصیفی اس هایشاخص -4جدول 

 (11 در هر گروه=
 

آزمونپیش گروه متغیر آزمونپس   P    مقدار 

نمیانگی ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار    * < 110/1  

زمونآ استرس ادراک شده  10/4±03/33  33/3±13/01   * < 110/1  

21/21±33/1 کنترل  32/8±03/21   * < 110/1  

83/11±13/00 آزمون پرخاشگری  31/02±21/33   * < 110/1  
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03/11±83/00 کنترل  44/00±13/11   * < 110/1  

 دارمعنی اختالف  >41/1p *        مستقل، tآزمون   

 

و  آزمـون روه هـای گـ  بی  آزمودنی، 9بر طبق نتای  جدول 

متریرهـای وابسـته   از لحـا  یکـی از    کـم دسـت گروه کنترل، 

وجـود   داریمعنـی )استرس ادراک شده و پرخاشگری( تفـاوت  

 دارد 

 
سلوک  اختالل اراید پسر آموزاندانش پرخاشگری و شده ادراک بر استرس مدارهیجان پردازش راهبردهای آموزشنتایج تحلیل کواریانس چند متغیری برای بررسی اثر  -9 جدول

 (11)تعداد در هر گروه=  1987-88 تحصیلی در سالشهر زاهدان 

   

 مجذور اتا F P ارزش آزمون

811/1 اثر پیالیی  413/01  10/1*  811/1  

013/1 المبدای ویلکز  413/01  10/1*  181/1  

381/8 اثر هتلینگ  413/01  10/1*  811/1  

ترین آزمون بزرگ

 ریشه روی
381/8  413/01  10/1*  811/1  

24=df 2   ،خطا=df 14/1*     فرضیهp<  داراختالف معنی 

 

نمرات استرس ادراک شـده و   بی  میانگی نتای  نشان داد 

بـر حسـب عيـویت گروهـی در      کننـدگان شرکتپرخاشگری 

(  >337/3p) داری وجـود دارد یتفاوت معنـ  آزمونپسمرحله 

موجـب   مـدار  هیجـان  پـردازش  راهبردهـای  آمـوزش  ،بنابرای 

 دارای آمـوزان دانـش  کاهش استرس ادراک شده و پرخاشگری

  (5)جدول  سلوک شده است اختالل

 

 آزمون و کنترل در دو گروهسلوک شهر زاهدان  اختالل دارای پسر آموزاندانش پرخاشگری و شده ادراک استرس آزمونپس هاینمرهتحلیل کواریانس تک متغیری  نتایج -2 جدول

 (11روه= )تعداد در هر گ
 

 درجه آزادی مجموع تغییرات 
میانگین 

 مجذورات
F P توان آماری مجذور اتا 

 000/1 718/0 001/0 194/66 428/101 1 428/101 استرس ادراک شده گروه

 000/1 870/0 001/0 114/72 041/7686 1 041/7686 پرخاشگری

 - - - - 610/11 46 808/206 استرس ادراک شده خطا

 - - - - 111/22 46 029/1128 پرخاشگری

 *14/1p<  داراختالف معنی 

 

 بحث

 پردازش راهبردهای آموزش تأثیر تعیی هدف ای  پژوهش 

 آمـوزان پرخاشگری دانش و شده ادراک استرس بر مدارهیجان

 آمـوزش نشان داد بود  نتای  زاهدان سلوک  اختالل دارایپسر 

 ادراک سـترس ا موجب کاهش مدارهیجان پردازش راهبردهای

ده شـ سـلوک   اخـتالل  دارای آمـوزان پرخاشگری دانش و شده

 بــود کــه اثــر  Reinitz مطالعــهبــا  همســو ایــ  یافتــه  اســت

ــر کــاهش اســترس، افســردگی و  هیجــان راهبردهــای ــدار ب م

نیــز   و همکــاران Zuccarini[  79]نشــان داد  را اضــطرا 

کـاهش   موجـب مـدار  هیجان پردازش راهبردهایدریافتند که 

 [ 75] شودمیپرخاشگری یزان م

 اساسـی  و مهم فرایند توان به دوتبیی  یافته مذکور میدر 

اشـاره   تأمـل  و نمادسـازی  شـامل  ایتجربه پردازشی درمان در

 هیجـانی  تجربـه  بیـان  و زدن برچسـب  فرایند، نمادسازی کرد 

 را خـود  هیجانـات  تواننـد مـی  مراجعـان  است که از ای  طریق

 خـود  احساسات از مراجعان ای،تجربه ازشپرد در  کنند تنظیم

 هـا آن [ 13] شوندمی هشیار خود تجار  به نسبت و شده آگاه

 متمرکـز  بدنی حواس بر و کرده رها را خود افکار موقت طور به

 جدیـدی  معنـای  هـا آن بـرای  حواس ای  که زمانی تا شوندمی

 و هیجـان  شناسـایی  و زدن برچسـب  طریـق  از کـار  ای   بیابد
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بـر همـی  اسـاس      شـود مـی  انجـام  مراجـع  تجار  سازینماد

 [ 17]یابد ها کاهش میآن س و پرخاشگریاستر

 و شـرایط  بـا  مواجهـه  در سـلوک اخـتالل   بـه  مبتال کودکان

 شرایطای   بروز در اصلی متهم و مقصر را دیگران ناگوار، اتفاقات

 زندگی منفی رویدادهای و فشارها با مقابله در افراد ای   دانندمی

 نــاتوان و عــاجز را خــود نهایــت در نمــوده، ســرزنش را دیگــران

 دلیـل  بـه  رفتـاری  مشـکالت  بـا  کودکـان در   کننـد می احساس

 بـه  گـرایش  و رفتـار،  تفکـر الزم در کنتـرل   هـای مهارتنداشت  

 و اسـت  بیشتر شده تجربه استرس شدتهمچنی ،  و نگریمنفی

  شـود تشدید  کارانهبزه رفتارهای عالئم که شودمی باعث امر ای 

 بـا  فـرد  سـازگاری  راه سـر  بـر  بزرگـی  مانع تواندمی واکنش ای 

   [ 11شود ] زندگی منفی رویدادهای

 در پایـه  هیجانـات  معرفی به مدارهیجان پردازش راهبردهای

 در هیجـانی  و فکـری  بـدنی،  بازبینی فنون تمری  و آموزاندانش

 روانـی  مشکالت از رهاای  راهب آموزش ،بنابرای   پردازد،می آنان

 و احساسات که شودمی باعث و کاهدمی آموزاندانش جسمانی و

 ایـ   پذیرش و قبول و بسذیرند را خود روانی و فیزیکی هاینشانه

 بـه  نسبت حد از بیش حساسیت و توجه کاهش باعث احساسات

 نتیجـه  در و شـود مـی  آنـان  در مشـکالت  و هانشانه ای  گزارش

 باعـث  هیجـانی  پردازشی راهبردهای  یابدمی بهبود هاآن هیجان

 افـزایش  و پرخاشگرانه رفتارهایکاهش  منفی، احساسات کاهش

 محـیط  بـا  آمـوزان دانـش  در سـازگارانه  رفتار و مثبت احساسات

 در مـدار هیجـان  پـردازش  راهبردهـای  آموزش  شودمی آموزشی

ــا ســازگاری مشــکالت دارای آمــوزاندانــش ــم مدرســه، ب  و معل

 ،آگـاهی ، درسـت  اسـتفاده  بـا  آنـان  که شودمی باعث نهمکالسا

-موقعیـت  در مثبـت  هیجانات مخصوصاً هیجانات ابرازو  پذیرش

 کـاهش  را خـویش  هـای استرس و منفی احساسات زندگی، های

 [ 19] را کنترل کنندخود  هیجانات آن دنبال به و دهند

کـه  دارد  هـایی ودیتمحد ناپذیراجتنا ای به طور هر مطالعه

از   سـازد ضـروری مـی   هـا محـدودیت ها را در بسـتر  سیر یافتهتف

 هـا پرسشـنامه  خودسنجی های پژوهش حاضر، ماهیتمحدودیت

 متریرهـای  تام کنترل امکان موضوع، ای  گرفت  نظر در با  است

 پاسـخ  هنگـام  در سوگیری و دهیپاسخ دقت میزان مانند تحقیق

بـه   تعمـیم بـل قاحاضـر   نتـای  پـژوهش    نداشت وجود هاگویه به

است و تعمـیم   زاهدانشهر  سلوک اختالل به مبتال آموزاندانش

بـا  بایسـتی   سـلوک  اخـتالل  به مبتال آموزاندانشبه سایر نتای  

ها و نظری موجود، یافتهبا توجه به گستره احتیا  صورت بگیرد  

های بعـدی از  در پژوهششود های حاضر، پیشنهاد میمحدودیت

 هـا در بهبـود اسـترس   آن اثربخشـی ی کـه  های درمانسایر روش

ای شده است به صـورت مقایسـه   تأیید پرخاشگری و شده ادراک

 آشـنایی  منظـور  بـه  گـردد مـی  پیشنهاد همچنی  استفاده شود 

 اخـتالل  از پیشـگیری  جهـت  مؤثر هایشیوه با والدی  و معلمان

 آموزشـی  سمینارهای و هاکارگاه پرخاشگری، و استرس و سلوک

 بررسی تحصیلی سال طول در آموزاندانش وضعیت  رددگ برگزار

 مـؤثر  مداخالت سلوک، مشکالت وجود صورت در و شود پایش و

 هـدف  بـا  مدرسـه  و خـانواده  حـوزه  در ویژه به محیطی و فردی

  گیرد صورت تربیتی هایروش اصالح

 

 راهبردهـای  آمـوزش  کـه  ایـ   بـه  توجـه  بـا  :گیرینتیجه

 را پسران پرخاشگری و شده دراکا استرس مدار،هیجان پردازش

 پسـران  سـلوک  اختالل کاهش منظور به مداخله ای  داد، کاهش

  شودمی توصیه

 

 نافعمتعارض 

گونه تعارض منافعی در مورد دارند هیچنویسندگان اظهار می

    ای  مطالعه وجود ندارد

 

 سهم نویسندگان

حکمـت کرمسـور    بو  به گردآوری اطالعات به عهـده امور مر

غالمرضا ثنـاگویی  ها به عهده و تجزیه و تحلیل دادهدآبادی محم

نظارت بر اجرای کـار را بـر    بازنگری و محمود شیرازیبود   محرر

  عهده داشت

 

 تشکر و قدردانی

 آمـوزان دانـش از کلیـه  داننـد  نویسندگان بـر خـود الزم مـی   

تشـکر و   هـا و همچنی  والـدی  آن  در ای  پژوهش کنندهشرکت

 د ننمایقدردانی 
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Introduction: In childhood, psychological factors contribute to the development of some problems 

such as behavioral disorders. This study aimed to determine the effect of teaching emotion-based 

processing strategies on perceived stress and aggression of male students with conduct disorder in 

Zahedan in 2019.  
Materials and Methods: The present study was a quasi-experimental study with pre-test and post-

test design with a control group. The statistical population of this study included all children aged 7 

to 8 years with behavioral disorders at Zahedan Correctional Center in 2018. The research sample 

included 30 people who were selected by simple random sampling method and were randomly 

divided into an experimental group (15 people) and a control groups (15 people). Questionnaires for 

collecting data from the sample group included Cohen's perceived stress scale (1983) scale, Comark 

and Marmelstein (1983), and Bass and Perry's aggression questionnaire (1992). Both groups 

underwent perceived stress test and aggression test. Then 8 sessions of emotion processing training 

(one session per week for two hours) were held for the experimental group. The control group did 

not receive any training. For statistical analysis of the data, covariance analysis was conducted 

using SPSS-23 software. 

Results: Mean and standard deviation of perceived stress variable in the experimental group was 

33.13 + 5.91 in the pre-test and 19.73 + 6.36 in the post-test, and in the control group it was 20.29 + 

9.33 in the pre-test and 29.13 + 8.32 in the post-test. The mean and standard deviation of the 

aggression variable of the experimental group was 99.86 + 11.06 in the pre-test and 66.20 + 12.67 

in the post-test, and in the control group, it was 99.13 + 11.86 in the pre-test and 97.73 + 11.54 in 

the post-test. The results also showed that teaching emotion-based processing strategies reduced 

cognitive stress and aggression (p<0.01).  

Conclusion: Since the training of emotion processing strategies has reduced perceived stress and 

aggression in boys, this intervention is recommended to reduce children behavior disorders. 

Keywords: Conduct disorder, Perceived stress, Aggression, Emotion-Focused Processing 

Strategies, Students 
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