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چکیده
هدف :با توجه به دشواری در تنظیم هیجان و مشکالت رفتاری نوجوانان دارای اختالل انفجاری متناوب،
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر مشکالت برونسازیشده  /درونسازیشده
در دانشآموزان دختر دارای اختالل انفجاری متناوب انجام شد.
روش :پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود .نمونه پژوهش
 30دانشآموز دختر دارای اختالل انفجاری متناوب بود که از میان  655دانشآموز مقطع متوسطه شناسایی و سپس
به شکل تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند .گروه آزمایش آموزش تنظیم هیجان مدل گراس را در
هشت جلسه دریافت نمودند در حالی که گروه کنترل در طول هشت جلسه به تماشای فیلم آموزشی نامرتبط با تنظیم
هیجان پرداختند .در این پژوهش از پرسشنامه اختالل انفجاری متناوب کوکارو ،برمن و مک کلوسکی ( )2017و
پرسشنامه مشکالت رفتاری هیجانی آخنباخ و رسکورال ( )2003در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد.
دادههای پژوهش با تحلیل کوواریانس یک و چند متغیری تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :نتایج این پژوهش شان داد که آموزش تنظیم هیجان موجب کاهش مشکالت برونسازی شده و مشکالت
درونسازی شده در دختران دارای اختالل انفجاری متناوب اشده است .این یافتهها حاکی است که میتوان از
آموزش تنظیم هیجان در جهت مدیریت رفتارها و هیجانات دانش آموزان دارای این اختالل استفاده کرد.
واژه های کلیدی :اختالل انفجاری متناوب ،تنظیم هیجان ،مشکالت برونسازی شده ،مشکالت درونسازی شده
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مقدمه
اختالل انفجاری متناوب ،1توصیفکننده افرادی است که دورههای مشخص فقدان کنترل تکانههای
پرخاشگرانه دارند که با حمالت جدی به افراد یا تخریب اموال همراه است .پرخاشگری ،نامتناسب با عامل
استرسزا و با آغازی سریع رخ میدهد و معموالً کمتر از سی دقیقه طول میکشد .در بین حمالت نشانههای
پرخاشگری یا رفتار تکانشی منتشر وجود ندارد ( .)Association, 2013اختالل انفجاری متناوب به پیامدهای
روانی ،جسمی و اجتماعی بسیاری منجر میشود .پیامدهای روانی آن شامل استرس ،اضطراب ،افسردگی،
تنش و پیامدهای اجتماعی آن شامل اختالل در روابط بین فردی ،مشکالت اقتصادی و یا قانونی ،مشکل در
مدرسه ،احساس درماندگی ،تنهایی و انزوا در خانه ،مدرسـه و اجتماع است ( .)Litin & Nanda, 2018از
پیامدهای جسمی آن میتوان به سردرد و سایر سندرمهای درد مزمن ( )Fernandez & Johnson, 2016و
خود آسیبی ( )Litin & Nanda, 2018اشاره کرد .پیمایش ملی سالمت روانRahimi-Movaghar et al., ( 2

 )2014شیوع پرخاشگری در ایران  %31و پرخاشگری شدید و انفجار خشم  %1/7گزارش کرده است.
افراد دارای اختالل انفجاری متناوب در زمینه خودکنترلی هیجانی و رفتاری مشکالتی دارند که
ویژگی اصلی آن نقض حقوق دیگران است ( .)Association, 2013این افراد در پردازش هیجانات و درک
اجتماعی نقص داشته (

& E. F. Coccaro, J. Fanning, & R. Lee, 2017a; Pinkham, Penn, Green,

 )Harvey, 2016و تعبیر سوءداری از محرکهای اجتماعی دارند (Smeijers, Rinck, Bulten, van den

) .Heuvel, & Verkes, 2017تحقیقات نشان دادهاند که مشکالت در تنظیم هیجان سبب گرایشهای
پرخاشگرانه

( ;Coccaro, Fanning, Keedy, & Lee, 2016; Coccaro, Lee, & McCloskey, 2014

 )Crouch et al., 2018و به دنبال آن مسائل هیجانی-

اجتماعی ( Gardner, Betts, Stiller, & Coates,

 )2017; Green, Horan, & Lee, 2015میشود .تنظیم هیجان ضعیف باعث سطح باالی پرخاشگری و
خشونت نیز میشود ) .(Garofalo, Gillespie, & Velotti, 2020کودکان و نوجوانان با نارسایی در تنظیم
هیجان در معرض خطر اختاللهای رفتاری -هیجانی برونسازیشده و درونسازیشده قرار میگیرند
( .)Cheung, Chan, & Chung, 2020; Eisenberg, Spinrad, & Eggum, 2010در مشکالت رفتاری –
هیجانی ،پاسخهای هیجانی و رفتاری فرد در مدرسه با هنجارهای سنی و فرهنگی در تناقض است و این
مشکالت بر عملکرد تحصیلی فرد ،مراقبت از خود ،روابط اجتماعی و سازگاری فرد نیز تأثیر منفی میگذارد.
یکی از مسائلی که احتماالً نوجوانان دارای اختالل انفجاری متناوب تجربه میکنند ،مشکالت
1- Intermittent Explosive Disorder
2- Iranian Mental Health Survey
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رفتاری است .این مشکالت در کودکان در دو گروه درونسازی و برونسازی قرار میگیرد (.)Sulik, 2013
مشکالت درونسازی شده بر خود متمرکز بوده و به درون هدایت میشوند ( Andre, Geeraert, & Lebel,

 .)2019این مشکالت با هیجانات منفی مشخص میشوند و دربرگیرنده مشکالتی نظیر گوشهگیری،
اضطراب ،افسردگی و شکایت جسمی است؛ در حالیکه مشکالت برونسازی شده معطوف به محیط بوده
و به صورت تعارض با دیگران و هنجارهای اجتماعی توصیف میشود و رفتارهای پرخاشگرانه و
قانونشکنانه را شامل میشود (.)Andre et al., 2019; Tork, Darvizeh, Dehshiri, & Khosravi, 2016

کودکان و نوجوانان دارای نشانگان برونسازیشده که فاقد مهارت اجتماعی مناسب هستند ،از ارزیابیهای
منفی استفاده میکنند ( )Chesney & Gordon, 2017و در روابط خود دچار مشکل میشوند .این مشکالت
در سن پایین مراحل رشد ایجاد شده و در صورت عدم توجه و پیگیری با افزایش سن بدتر میشوند ( Andre

.)et al., 2019; Fanti & Henrich, 2010; Meque, Dachew, Maravilla, Salom, & Alati, 2019
کودکان و نوجوانان دارای اختالل رفتاری در دوستیابی موفق نیستند ،اجازه نمیدهند کسی به حریم آنان
وارد شود و در نهایت ،کنارهگیر و منزوی میشوند .بعد از مدتی ،به علت اینکه از سوی سایر همساالن طرد
شدهاند ،بدرفتار ،مخرب ،غیرقابل پیشبینی ،ستیزهجو ،تحریکپذیر ،حسود و لجباز میشوند
( .)Sukhodolsky, Kassinove, & Gorman, 2004البته کودک یا نوجوان ممکن است افسرده و مضطرب
باشد و در عین حال رفتارهای ضداجتماعی و خصمانه نیز نشان دهد .افرادی که رفتارهای منفی مداوم دارند،
بیشتر مستعد ابتال به اختالالت سالمت روان هستند (.)Andre et al., 2019

تنظیم هیجان نیز در افراد دارای اختالل انفجاری متناوب دچار نقص شده و تنظیم هیجان ضعیف
در این افراد ،باعث پرخاشگری و خشونت در آنها میشود

( Garofalo et al., 2020; Kokkinos,

 .)Algiovanoglou, & Voulgaridou, 2019از طرفی ،ناتنظیمی هیجان و پرخاشگری ،سبب مشکالت
درونسازی شده و برونسازی شده در نوجوانان میشوند ( .)Henriksen et al., 2020تنظیم هیجان شکل
خاصی از خود نظمبخشی و شامل فرایندهای درونی و بیرونی است که مسئولیت کنترل ،ارزیابی ،بازبینی،
تغییر و تعدیل واکنشهای هیجانی هدفمند را بر عهده دارند ( .)Thompson, 1994سازه تنظیم هیجان ،مفهوم
پیچیدهای است و طیف وسیعی از فرایندهای زیستی ،اجتماعی ،رفتاری ،فرایندهای شناختی هشیار و ناهشیار
را در برمیگیرد ( .)Garnefski, Kraaij, & Spinhoven, 2001تنظیم هیجان ،مجموعه راهبردهای آگاهانه
و غیرآگاهانهای است که یک هیجان را حفظ ،کاهش یا افزایش میدهند و بر هیجانهای کنونی فرد و
چگونگی تجربه و ابراز آنها مؤثرند (.)Jermann, Van der Linden, d'Acremont, & Zermatten, 2006
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پاسخهای هیجانی ،اطالعاتی درباره تجارب فرد در روابط با دیگران در اختیار او قرار میدهند .این اطالعات
فرد را برای مواجهه با هیجانات در موقعیتهای مختلف تجهیز میکند .فرد یاد میگیرد چگونه هیجانات را
در خود شناسایی و ابراز کند ،نحوه اثر هیجان بر رفتار را بداند و بتواند راهکارهای درستی در پاسخ به
هیجانات به کار ببرد (.)J. J. Gross, 2001
بین تنظیم هیجان و مشکالت برونسازی شده ( LoSavio, Dillon, & Resick, 2017; Modecki,
Zimmer‐Gembeck, & Guerra, 2017; Te Brinke, Schuiringa, Menting, Deković, & De Castro,
 )2018و درونسازی شده ( )Hsieh & Stright, 2012; Kim & Cicchetti, 2010رابطه معنیداری به دست

آمده است .راهبردهای تنظیم هیجان با افزایش توانایی مدیریت عواطف منفی ،بهبود فرایندهای شناختی
هیجانی و مهارتهای اجتماعی ،سبب افزایش کیفیت زندگی و بهزیستی نوجوانان میشود

( Aldao,

Sheppes, & Gross, 2015; Benita, Levkovitz, & Roth, 2017; Cameron, Carroll, & Hamilton,
& 2018; Cheung et al., 2020; Hein, Röder, & Fingerle, 2018; Kraiss, Peter, Moskowitz,
Bohlmeijer, 2020; Ramezanzadeh, Moradi, & Mohammadkhani, 2014; Rezaei Dehnavi,
.)2016

تاکنون از درمانهای شناختی رفتاری برای افراد مبتال به اختالل انفجاری متناوب استفاده شده است.
این درمان ها خشم و پرخاشگری را کاهش داده و توانایی کنترل خشم را در مبتالیان افزایش میدهند
( .)McCloskey, 2019با توجه به طیف وسیعی از هیجانات تجربه شده در دوران نوجوانی ،افزایش هیجانات
منفی در این دوره ( )Neumann, 2010و راهبردهای رشدنیافته برای سازگاری با هیجانات در مواجهه با
رویدادهای نوجوانی ( ،)Silk et al., 2007احتماالً آموزش در این زمینه میتواند در کنترل و بهبود هیجانات
و تکانهها ی رفتاری آنان مؤثر باشد .همچنین با در نظر گرفتن ناتوانی در درک و پردازش هیجانی و
روشهای تعاملی نامناسب در نوجوانان مبتال به اختالل انفجاری متناوب ،مداخله تنظیم هیجان احتماالً
اثرگذار بوده و در توانمندسازی آن ها برای مدیریت هیجانی نیز اثربخش است .این آموزش در طرحهای
درمانی میتواند مکمل سایر درمانها نیز باشد (.)Coccaro et al., 2016; Ersan, 2020

آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی می تواند در تنظیم و تعدیل شناختی کودکان و نوجوانان نقش
مهمی ایفا کند .بر اساس تعریف گراس تنظیم هیجان فرایندی است که به افراد در مدیریت هیجانهای
خود ،چگونگی تجربه و ابراز این هیجانها کمک میکند .گراس تنظیم هیجان را به عنوان عاملی که در
سرتاسر فرایند تولید یک هیجان رخ میدهد ،در نظر میگیرد و بر اساس مدل کیفی هیجانات ،مدل فرایندی
تنظیم هیجان را ارائه کرد .این مدل شامل پنج مرحله (انتخاب موقعیت ،تعدیل موقعیت ،تنظیم توجه ،باز
ارزیابی شناختی و تعدیل پاسخ) میباشد .طبق این مدل مراحل هدفمند هستند و فرایندهای تنظیم هیجان،
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می توانند در مراحل مختلف این مدل اعمال شوند (  .)J. J. Gross & John, 2003مدل تأثیرگذار تنظیم
هیجان گراس بازارزیابی را به عنوان راهبردی سازگارانه و مثبت که منجر به پاسخ های هیجانی و فیزیکی
مثبتی به محرک هیجانی می شود ،مطرح میکند .گراس ارزیابی دوباره شناختی را به عنوان یک راهبرد
خاص تنظیم هیجان در نظر میگیرد .افراد موقعیتهای هیجانی یا تواناییشان را برای مدیریت
موقعیتها در جهت تغییر هیجان ها و برای کاهش پریشانی هیجانی ،دوباره ارزیابی میکنند .ارزیابی
دوباره پاسخ های هیجانی و جسمانی مثبت به محرکها را برمیانگیزد (  )J. J. Gross, 2007و از این
طریق ،افکار فرد در مورد موقعیت همانند تأثیر هیجانی آن موقعیت تغییر کرده (

& J. Gross

 )Thompson, 2007و در نتیجه هیجانهای مثبت بیشتری را تجربه و ابراز میکنند؛ اما راهبرد بازداری،
باعث تشدید ،کاهش یا قطع تداوم تجربه هیجانی و ابراز پاسخهای فیزیولوژیکی مربوط به هیجان
میشود .افرادی که هیجانها را ارزیابی دوباره میکنند نسبت به افرادی که هیجان ها را بازداری
مینمایند ،هیجانهای مثبت ،سازگاری ،عزت نفس و رضایت از زندگی بیشتری را گزارش میکنند
) .(J. J. Gross & John, 2003آموزش تنظیم هیجان باعث کاهش هیجانات منف ی و حوادث عاطفی
میشود و با تمر کز بر راهبردهای مثبت تنظیم هیجان (  )Diefendorff, Richard, & Yang, 2008و با
افزایش استفاده از راهبردهای سازگارانه ،به اصالح رفتارهای نوجوانان کمک میکند ( Garnefski et

 . )al., 2001آموزش مهارت های کنترل هیجانی در بهبود پرخاشگری دانشجویان مؤثر واقع شده است
(  .)Saeedi, Sabourimoghadam, & Hashemi, 2020آموزش تنظیم هیجان با تمرکز بر تجربههای
هیجانی و استفاده انعطافپذیر از احساسات و هیجانات در رفتار اجتماعی ،میتواند به افزایش همدلی
و تعامالت اجتماعی کمک کند ( .)Benita et al., 2017

با توجه به افزایش خشم و پرخاشگری در دانشآموزان ،آسیبپذیری باالی کودکان و نوجوانان،
خسارات و هزینههای مادی و معنوی غیرمستقیم این اختالل ،نبود پژوهش در زمینه آموزش تنظیم هیجان بر
نوجوانان دارای این اختالل در زمینه مشکالت درونسازی و برونسازی ،انجام چنین پژوهشی ضروری به
نظر میرسد .استفاده از این شیوه آموزش در مراکز مشاوره و مدارس میتواند تا حد زیادی از بروز مشکالت
جدی جلوگیری کند و توانایی عملکرد صحیح را در نوجوانان افزایش دهد .لذا هدف پژوهش حاضر تأثیر
آموزش تنظیم هیجان بر مشکالت برونسازیشده  /درونسازیشده در دانشآموزان دختر دارای اختالل
انفجاری متناوب بود.
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روش
این پژوهش از نوع آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل (آموزش
نما) استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانشآموزان دختر دارای اختالل انفجاری متناوب
پایه دهم شهر رشت در سال تحصیلی  1397-98تشکیل میدهند .نمونه پژوهش به صورت زیر شناسایی و
انتخاب شدند :ابتدا  655نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای ،از میان دانش-
آموزان دختر پایههای دهم شهر رشت انتخاب شدند .به این ترتیب که ابتدا از هر ناحیه آموزشوپرورش5 ،
دبیرستان دوره دوم و از هر دبیرستان  3کالس پایه دهم به صورت تصادفی انتخاب شد و تمام دانشآموزان آن
کالس با استفاده از مقیاس اختالل انفجاری متناوب مورد غربالگری قرار گرفتند و افراد دارای نمره  12و باالتر
( )Coccaro et al., 2016شناسایی شدند 144 .دانشآموز دارای نمره  ≤12نمره برش اختالل انفجاری متناوب
مصاحبه بالینی شدند .از این میان 44 ،نفر دارای مالکهای اختالل انفجاری متناوب بودند .با توجه به اینکه در
پژوهشهای آزمایشی تعداد نمونه بایستی  15نفر در هر گروه باشد ( ،)Gall, Borg, & Gall, 1996تعداد 30
نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آموزش و کنترل جایدهی شدند .مالکهای ورود
آزمودنیها به پژوهش عدم تشخیص اختاللهای سایکوتیک ،عدم مصرف داروهای روانپزشکی ،فقدان
بیماری جسمی مزمن و رضایت داوطلبانه دانشآموز بود .مالکهای خروج از پژوهش نیز تجربه همزمان
درمانهای روانشناختی دیگر و غیبت بیش از  3جلسه در برنامههای آموزشی در نظر گرفته شد .هر دو گروه
در پیشآزمون ،ابزارهای پژوهش را تکمیل نمودند .سپس گروه آموزش در هشت جلسه هشت هفتهای (هر
جلسه یک ساعت و نیم) آموزش تنظیم هیجان بر طبق مدل گراس دریافت کردند .آموزشها در اتاق مشاوره
یکی از مدارس مورد پژوهش و توسط خود پژوهشگر برگزار شد .گروه کنترل (آموزش نما) هشت جلسه (8
هفته) فیلم آموزشی نامرتبط با تنظیم هیجان تماشا کردند .به دلیل عدم همکاری سه نفر از شرکتکنندهها و
عدم ادامه آموزش از سوی آنها ،شرکتکنندگان به  12نفر در هر گروه کاهش یافتند .دو هفته بعد از پایان
جلسات ،شرکتکنندگان هر دو گروه ابزارهای تحقیق را به عنوان پسآزمون تکمیل کردند.
ابزارها
در این پژوهش برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز از پرسشنامههای زیر استفاده شد:
الف) پرسشنامه اختالل انفجاری متناوب ( :1)IED-SQاین پرسشنامه توسط کوکارو ،برمن و مک

)1. Intermittent Explosive Disorder Screening Questionnaire (IED-SQ
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کلوسکی (  )Coccaro, Berman, & McCloskey, 2017طراحی شده است .پرسشنامه اختالل انفجاری
متناوب در بررسی های مقدماتی از  7آیتم برای شناسایی اختالل انفجار خشم متناوب در  DSM-5در
آزمودنی های بزرگ سال تشکیل شده بود ،اما بعدها کوکارو و همکاران ( Coccaro, Berman, et al.,

 )2017آن را به  5آیتم تقلیل دادند .آیتم ها در یک مقیاس لیکرت  5درجه ای از صفر تا  4نمرهگذاری
می شوند .کوکارو و همکاران (  )Coccaro, Berman, et al., 2017ضریب همسانی درونی از طریق
آلفای کرونباخ این پرسشنامه را در جمعیت بالینی  0/87و در جمعیت غیر بالینی  0/72گزارش کرده اند.
در ایران غریب پور ،اکبری و ابوالقاسمی (  )Gharibpour, Akbari, & Abolghasemi, 2020ضریب
همسانی درونی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ  0/85گزارش کردند  .برای بررسی روایی همزمان،
همبستگی این نتایج با پرسشنامه پرخاشگری بیش از  0 /3بود ( .)p > 0/01
ب) پرسشنامه مشکالت رفتاری هیجانی (  :1)ASEBAپرسشنامه مشکالت رفتاری هیجانی توسط
آخنباخ و رسکورال (  )Achenbach & Rescorla, 2003ساخته شد .این پرسشنامه مشکالت کودکان و
نوجوانان را در  8عامل اضطراب /افسردگی ،انزوا /افسردگی ،شکایتهای جسمانی ،مشکالت
اجتماعی ،مشکالت تفکر ،مشکالت توجه ،نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارزیابی میکند.
دو عامل نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه عامل مرتبه دوم مشکالت برون سازی شده را تشکیل
میدهند .فرم مشکالت رفتاری نوجوانان ،یک مقیاس خودارزیابی برای سنین  11تا  18سال ،از مجموعه
فرمهای موازی آخنباخ  ASEBAاست .پاسخ به سؤاالت این پرسشنامه به صورت لیکرت  3گزینهای
از  0تا  2میباشد .مینایی (  )Minaee, 2006روایی این پرسشنامه را در ایران  0/36به دست آورد.
یزدخواستی و عریضی (  )Yazdkhasti & Oreyzi, 2011ضریب آلفای کرونباخ را برای این پرسشنامه
 0 /82به دست آوردند ( .)p <0 /01
مداخله

مدل فرایند تنظیم هیجان گراس شامل پنج مرحله بوده و هر مرحله شامل مجموعهای از راهبردهای
سازگار و ناسازگار است .الزمهی مداخله در مشکالت هیجانی اصالح یا حذف راهبردهای ناسازگار و
آموزش راهبردهای سازگارانه است .گروه آموزش در هشت جلسهی هشت هفتهای (هر جلسه یک ساعت
و نیم) آموزش تنظیم هیجان بر طبق مدل گراس دریافت کردند.

)1 achenbach system of empirically based assessment (ASEBA
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جدول  :1خالصه محتوای جلسات آموزشی تنظیم هیجان بر مبنای مدل گراس
جلسه

هدف

اول

آشنایی اعضا با همدیگر

دوم

ارائه آموزش هیجانی

محتوا
بیان اهداف اصلی و فرعی گروه ،بیان منطق و مراحل آموزش.
تکلیف :هیجانهای خود را در طول هفته یادداشت کنند.
توضیح رابطه بین شناخت ،هیجان و رفتار انتخاب موقعیت ،شناخت هیجان و
موقعیتهای برانگیزاننده ،تفاوت عملکرد انواع هیجانها ،اطالعات راجع به ابعاد
مختلف هیجان و اثرات کوتاهمدت و درازمدت هیجانها
تکلیف :یادداشت هیجان ،تغییرات بدنی ،تمایل برای عمل و رویداد برانگیزاننده

ارزیابی میزان
سوم

آسیبپذیری و
مهارتهای هیجانی اعضا

چهارم

ایجاد تغییر در موقعیت
برانگیزاننده هیجان

پنجم

تغییر توجه

ششم

تغییر ارزیابیهای شناختی

عملکرد هیجانها در فرایند سازگاری انسان و فواید آنها ،نقش هیجانها در برقرار
کردن ارتباط با دیگران و تأثیرگذاری روی آنها و همچنین سازماندهی و
برانگیزاندن رفتار انسان
تکلیف :مهارت فردی در تغییر و تنظیم هیجان کاربردی خود را بنویسند.
جلوگیری از انزوای اجتماعی و اجتناب ،آموزش راهبرد حل مسئله آموزش
مهارتهای بین فردی (گفتگو ،اظهار وجود و حل تعارض)
تکلیف :انجام روزانه یک فعالیت مثبت و حل مشکالت بین فردی
گسترش توجه ،آموزش توجه ،متوقف کردن نشخوار فکری
تکلیف :انجام مهارت کنترل فکر و تغییر توجه در مواجه با هیجانات در هفته
ارزیابی شناختی ،شناسایی ارزیابیهای غلط و اثرات آنها روی حالتهای هیجانی،
آموزش راهبرد باز-ارزیابی
تکلیف :تمرین مهارت محتوای فکر ،پردازش ذهنی ،کاهش پاسخ هیجانی و باز
ارزیابی و ثبت تجربه

هفتم

تغییر پیامدهای رفتاری و
فیزیولوژیکی هیجان

تعدیل پاسخ هدف ،شناسایی میزان و نحوهی استفاده از راهبرد بازداری و بررسی پیامدهای
هیجانی آن ،مواجهه ،آموزش ابراز هیجان ،آرمیدگی و عمل معکوس
تکلیف :تمرین مهارت ابراز هیجانی و تعدیل پاسخ در هنگام درگیر شدن در تجربه هیجانی
ارزیابی و کاربرد هدف ،کاربرد مهارتهای آموختهشده در محیطهای طبیعی خارج

هشتم

ارزیابی مجدد و رفع موانع

از جلسه ،بررسی و رفع موانع
تبیین برنامه کاربردی برای زندگی

روش تحلیل
داده های به دست آمده در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل
کوواریانس) و با استفاده از نرمافزار  SPSS 24مورد تحلیل قرار گرفتند.
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یافتهها
میانگین (و انحراف معیار) سنی دانشآموزان شرکتکننده در پژوهش  15/83±0/38میباشد33/3 .
درصد از شرکتکنندگان گروه آموزش فرزند اول و  25درصد فرزند دوم خانواده بودند و  58/3درصد از
شرکتکنندگان گروه آموزشنما فرزند اول و  33/3درصد فرزند دوم خانواده بودند .هیچ یک از اعضای
گروه آموزش و آموزشنما سابقه بستری نداشتند .در ادامه میانگین و انحراف معیار مشکالت برونسازیشده
در دو گروه آموزش و آموزشنما در جدول  2آمده است.
جدول  :2میانگین و انحراف معیار مؤلفههای مشکالت برونسازی شده
گروه آموزش
متغیر

پیشآزمون

گروه آموزشنما

پسآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

Mean

SD

Mean

SD

Mean

SD

Mean

SD

رفتار قانونگریز

5/83

4/02

4/58

2/71

6/66

4/23

6

4/73

رفتار پرخاشگرانه

14/42

4/08

10/17

4 /6

11/17

4/06

11/25

4/73

مشکالت وسواسی-جبری

6/83

3/38

5/75

3/17

5/25

2 /6

5/08

2 /2

مشکالت استرس پس از سانحه

12/67

3/73

9/17

4/87

10/25

2 /6

9/50

2/84

حاالت مطلوب

18/33

5/10

17/58

6/58

16/17

6/42

15/67

7/16

سایر مشکالت

5/58

2/43

3/33

2/27

4/08

2/11

4/08

2/35

کل

63/66

13/29

50/58

18/79

53/58

10/66

51/58

10/56

میانگین و انحراف معیار مؤلفههای مشکالت درونسازیشده در دو گروه آموزش و آموزشنما در
جدول  3آمده است.
جدول  :3میانگین و انحراف معیار مؤلفههای مشکالت درونسازی شده
گروه آموزش
پیشآزمون

گروه آموزشنما

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

Mean

SD

Mean

SD

Mean

SD

Mean

SD

اضطراب/افسرده

9/58

4/34

8/42

4/60

6/50

3/34

6/00

3/13

گوشهگیری/افسردگی

6/33

2/84

4/58

2/90

6/33

2/90

5/83

3/30

شکایات جسمانی

6 /5

3/20

4/58

3/68

4/00

1/47

3/92

1/31
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مشکل تفکر

8 /6

4/01

6 /5

4/14

7/25

3/31

6/75

3/82

مشکل توجه

8/17

2/62

6/42

3/85

6/16

3/46

6/17

3/27

مشکالت اجتماعی

6/67

2/77

5/42

3/55

4/08

2/68

3/67

2/60

کل

45/83

13/41

35/91

19/87

34/33

11/86

32/33

11/97

با توجه به عدم معناداری نتایج آزمون شاپیرو-ویلک ( ،)p <0/05متغیرهای پژوهش دارای توزیع
نرمال بود .عدم معناداری آزمون لوین ( ) p >0/05نیز حاکی از رعایت مفروضه همگنی واریانسها است.
همچنین نتیجه آزمون  M Boxمشکالت درون سازی شده ( )p = 0/060 ،F= 1/524 ،M Box = 45/776و
مشکالت برون سازی شده ( )p= 0/093 ،F=1/430 ،M Box= 42/947حاکی از برقراری مفروضه همگنی
ماتریسهای واریانس-کوواریانس است.
نتایج جدول  4نشان میدهد که آموزش تنظیم هیجان بر کاهش مشکالت برونسازی شده تأثیر دارد
(=0/667 ،F = 3/68 ،p >0/05المبدای ویلکز) .بر این اساس ،مجذور اتا نشان میدهد که تفاوت بین دو
گروه با توجه به مؤلفههای متغیر وابسته ،در مجموع معنادار است و  66/7درصد تفاوت بین دو گروه در
پسآزمون مؤلفههای مشکالت برونسازیشده ،با کنترل آماری پیشآزمون ،ناشی از شرایط آزمایشی
میباشد.
جدول  :4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس مشکالت برونسازی شده
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رفتار قانونگریز

5/71

1

5/71

رفتار پرخاشگرانه

65/49

1

65/49

8/81

مشکالت وسواسی-جبری

8/33

1

8/33

12/04

0/003

33/54

1

33/54

7/54

0/014

0/320

حاالت مطلوب

3/31

1

3/31

0/25

0/623

0/015

0/08

مشکالت دیگر

19/05

1

19/05

4/56

0/049

0/222

0/52

کل

634/38

1

634/38

7/28

0/013

0/257

0/73

مشکالت استرس پس از
سانحه

سطح

ضریب

معناداری

اتا

معناداری

1/18

0/294

0/069

0/17

0/009

0/355

0/80

0/429

0/90
0/73

F

سطح

نتایج جدول  4نشان میدهد که بین دو گروه آموزش و آموزشنما در مشکالت برونسازیشده
تفاوت وجود دارد و  25/7درصد کاهش مشکالت برونسازیشده دانشآموزان دارای اختالل ناشی از
آموزش تنظیم هیجان است ( .)p <0/05همچنین نتایج نشان داد که  35/5درصد کاهش رفتار پرخاشگرانه32 ،
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درصد کاهش مشکالت استرس پس از سانحه و  42/9درصد کاهش مشکالت وسواسی-جبری ناشی از
آموزش تنظیم هیجان است .در دو مؤلفه رفتار قانونگریز و حاالت مطلوب بین دو گروه تفاوتی به دست نیامد.
نتایج جدول  5نشان میدهد آموزش تنظیم هیجان بر کاهش مشکالت درونسازی شده تأثیر دارد
(=0/637 ،F = 3/22 ، p <0/05المبدای ویلکز) .بر این اساس ،مجذور اتا نشان میدهد که تفاوت بین دو
گروه با توجه به مؤلفههای متغیر وابسته ،در مجموع معنادار است و  63/7درصد تفاوت بین دو گروه در
پسآزمون مؤلفههای مشکالت درونسازیشده ،با کنترل آماری پیشآزمون ،ناشی از شرایط آزمایشی
میباشد.
جدول  :5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس مشکالت درونسازی شده
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی
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نتایج جدول  5نشان میدهد که بین دو گروه آموزش و آموزشنما در مشکالت درونسازیشده
تفاوت وجود دارد و  31/6درصد کاهش مشکالت درونسازیشده ناشی از آموزش تنظیم هیجان است
( .)p <0/05همچنین نتایج نشان داد که  25/2درصد کاهش گوشهگیری/افسردگی 26/5 ،درصد از کاهش
شکایات جسمانی و  45/7درصد از کاهش مشکل تفکر در دانش آموزان دارای اختالل ناشی از آموزش
تنظیم هیجان است ( .)p <0/05در مؤلفههای اضطراب/افسردگی ،مشکل توجه و مشکالت اجتماعی بین دو
گروه تفاوتی به دست نیامد.
نتیجه
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر مشکالت برونسازی شده و
درونسازیشده دانشآموزان دختر دارای اختالل انفجاری متناوب اجرا شد .یافتهها نشان داد که گروه
آموزش نسبت به گروه آموزشنما پس از هشت جلسه آموزش تنظیم هیجان ،مشکالت برونسازیشده و
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درونسازیشده کمتری داشتند.
با توجه به نتایج ،آموزش تنظیم هیجان سبب بهبود مشکالت برونسازی شده در گروه آموزش شده
است .این یافته با نتایج پژوهشهای برینک و همکاران ( )Te Brinke et al., 2018و مودکی و همکاران
( )Modecki et al., 2017همسو بود .این یافته را میتوان اینگونه تبیین کرد که آموزش تنظیم هیجان از
طریق بازسازی شناختی و رفتاری و همچنین ،آموزش مهارتهای کنترلی نظیر کنترل خشم و مهارتهای
مقابلهای ،سعی بر بهبود ناتنظیمی هیجانی و رفتاری نوجوانان مبتال به اختالل انفجاری متناوب دارد که این
نیز به نوبه خود ،میتواند در کنترل عالئم و نشانههای اختالل انفجاری متناوب ،تأثیرگذار باشد .افراد دارای
اختالل وقتی در بافت اجتماعی روابط متقابل قرار میگیرند ،به دلیل نقص در پردازش محرک با پردازش
معیوب اطالعات اجتماعی از یکسو و استفاده از روشهای تعاملی نامناسب از سوی دیگر ،آمادگی بیشتری
برای بروز نشانههای برونسازی ،ازجمله پرخاشگری و تهاجم خواهند داشت که این امر ناشی از ضعف
مدیریت هیجانی است

( ;Coccaro et al., 2016; E. F. Coccaro, J. R. Fanning, & R. Lee, 2017b

 .)Coccaro et al., 2014; Green et al., 2015; Pinkham et al., 2016همچنین کودکان و نوجوانان با
نشانههای برونسازی ،در استنباط و تفسیر صحیح افکار ،اهداف ،نیتها و احساسهای دیگران توانایی کمی
دارند .فوران خشم و تهاجمی بودن ،راهکارهای پرخاشگرانهای است که این افراد در پاسخ به محرکهای
اجتماعی به کار میبرند .نوجوانان گروه آموزش در جلسات آموزش تنظیم هیجان ابتدا با هیجانات خود
آشنا شده و چگونگی شناسایی و ابراز هیجانهای خود را آموختند .این نوجوانان یاد گرفتند که هر نوع
برداشت از موقعیتها ،هرگونه تفسیر و تعبیر از محرکهای اجتماعی پیامدهای خاص خود را دارد و چگونه
میشود با شیوههای ارزیابی و معنابخشی درست به موقعیتها ،واکنشهای خود را تعدیل کنند و متناسب با
محرک و موقعیت رفتار کنند .آنها یاد گرفتند که به کمبود مهارتهای اجتماعی خود حساس باشند و به
رفتارهای مختل خود نیز توجه کنند .اینکه کدام یک از رفتارهای عادتی آنها ،در روابط بین فردی موجب
بازخورد منفی از طرف دیگران گشته که این بازخورد نیز ،به نوبه خود موجب ظهور حلقه معیوب میگردد
و چگونه با متوقف کردن نشخوار فکری و توجه انتخابی به موضوعات دیگر ،افکار منفی را با افکار مثبت
جایگزین کنند و با حل مسئله صحیح و روشهایی برای خود آرام بخشی در مواقع استرسزا پاسخ متناسبی
به محرکها بدهند و واکنشهای خود را تعدیل نمایند.
مهارتهای تنظیم هیجان به افراد پرخاشگر این توانمندی را میدهد که در هنگام بروز هیجانات
منفی ،فرایند رخدادی هیجانات منفی خود را تشخیص دهند و سپس بتوانند این هیجانات را کنترل ،مدیریت
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و ساماندهی کنند .نوجوانان دارای اختالل با یادگیری مهارتهای بازداری و تعدیل پاسخ آموختند چگونه
واکنش هیجانی خود را کنترل نمایند .همچنین افراد دارای مشکالت استرس پس از سانحه و آسیب از
ارزیابی شناختی منفی استفاده میکنند ( )Chesney & Gordon, 2017و همین امر سبب هیجانات منفی در
آنها میشود و در نتیجه تنظیم هیجان را در این نوجوانان مختل میکند .درمانهایی که عوامل شناختی را
در آنها مورد تغییر قرار دهد ،به این افراد کمک میکند تا از ارزیابی مجدد مثبت استفاده نموده و سایر
مهارت های سالم را بیاموزند تا با مدیریت صحیح هیجانات خود ،مشکالت استرس پس از سانحه و آسیب
را کاهش دهند ( .)LoSavio et al., 2017در مورد افکار وسواسی ،این افکار بهطور افراطی در ذهن تکرار
می شوند و هیجان منفی ناشی از این تکرار ایجاد اضطراب نموده و با واکنش اجباری اضطراب آرام میگیرد
( .)Sadock & Sadock, 2011آموزش تنظیم هیجان توانست با تمرین توقف فکر ،جایگزین سازی افکار
مثبت و تغییر توجه نشخوارهای ذهنی آنها را متوقف نماید و با آموزش بازداری پاسخ باعث کاهش
مشکالت وسواسی-جبری شود.
خشم در اختالل انفجاری متناوب ،در پاسخ به محرکهای اجتماعی فوران میشود .برای جلوگیری
از زمینههای بروز این خشم ،نوجوانان در برنامه آموزشی یاد گرفتند که به محرکهای اجتماعی حساسیت
درستی نشان دهند؛ بهطوری که در برداشت از آنها ،با جلوگیری از تفسیر و تعبیر نادرست ،واکنش آنی
نشان ندهند ،بلکه با تأمل و خونسردی ،مهارتهای اجتماعی جایگزین را به کار بگیرند .در جلسههای
بازسازی شناختی ،به نوجوانان آموزش داده شد که چگونه افکار خودآیند منفی میتواند هیجان خشم را
در آنها برانگیزد و اینکه این افکار نیز ،خود ناشی از طرحوارههای ناسازگارانهای بوده که فرد را آماده
اینگونه پاسخ دادن میکند .آنها یاد گرفتند که با ثبت و شناسایی افکار خودآیند و تغییر این افکار ،نسبت
به افکار پیشزمینه هیجان خشم حساسیت نشان دهند و بدانند که در چه موقعیتی این افکار ظاهر میشوند؛
بهطوریکه با کنترل بیشتر در این موقعیتها و یا پرهیز از آنها و همچنین با تغییر و اصالح افکار خود آیند
منفی مربوط به این موقعیتها ،از فوران خشم جلوگیری کنند.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تنظیم هیجان سبب بهبود مشکالت درونسازی شده در
گروه آموزش شده است .این یافته با نتایج پژوهشهای هسیه و داپکینز ( )Hsieh & Stright, 2012و کیم و
سیچتی ( )Kim & Cicchetti, 2010همسو بود .این یافته را نیز میتوان اینگونه تبیین کرد که نوجوانان
مبتال به اختالل انفجاری متناوب مدیری ت هیجانی بسیار پایینی دارند و هیجانات خود را یا ابراز نکرده و
سرکوب میکنند یا ابراز نامتناسب و شدید دارند .این اتفاق مشکالت درونسازی شده را برای آنان ایجاد
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میکند که باعث میشود به خودشان و دیگران آسیب بزنند .رفتارهای درونسازی شده به وسیله راهبردهای
تنظیم هیجان پیشبینی میشوند ( )Cheung et al., 2020برای مثال استفاده از راهبرد سرکوب باعث افزایش
مشکالت درونسازی شده و استفاده از راهبرد باز ارزیابی باعث کاهش مشکالت درونسازی شده میشود.
نوجوانان دارای اختالل انفجاری متناوب دچار بد تنظیمی هیجان هستند که این امر موجب آسیبپذیری در
برابر اضطراب و افسردگی میگردد .با توجه به خودپنداره ضعیف در این نوجوانان ،ناتنظیمی هیجان ،موجب
ارزیابی منفی این نوجوانان از خود میشود و به دنبال آن مشکالت درونسازی شده رشد میکنند ( Hsieh

 .)& Stright, 2012در این جلسات نوجوانان با آموزش خودآگاهی و مهارت ابراز وجود آموختند که
خودپنداره مثبت را در خود پرورش دهند تا بین همساالن خود پذیرفته شده و تعامل اجتماعی سالمی داشته
باشند .همچنین این نوجوانان نمیتوانستند خشم خود را در زمان و مکان مناسب و به شیوه مناسبی ابراز کنند،
در نتیجه ابراز خشم نادرستی داشته و بهصورت پرخاشگرانه پاسخ میدادند .در آموزش تنظیم هیجان با
آموزش مهارتهای ارزیابی مجدد افکار و محرکها ،شیوههای ابراز صحیح هیجانات و تخلیه هیجانی
درست ،آموختند پاسخهای فیزیولوژیکی و منفی خود را کاهش داده و به دنبال آن مشکالت درونسازی
شده از جمله افسردگی ،گوشهگیری و عالئم جسمی منفی در آنان کاهش یافت.
در طی جلسههای بازسازی شناختی و رفتاری از طریق راهبردهای باز ارزیابی و ابراز متناسب هیجان،
نوجوانان گروه آموزش احتماالً متوجه شدند که نباید هر نوع اطالعاتی را در لحظه کنونی به کار بگیرند و
برای داشتن حالتی انطباقی ،از برخی اطالعات چشم بپوشند .برای نمونه آنها یاد گرفتند که به هر نوع
فکری که در لحظه به ذهنشان خطور میکند ،پاسخ فوری ندهند ،بلکه با تأمل و ارزیابی موقعیت ،واکنش
خود را تعدیل نمایند .همچنین با مهارت حواسپرتی یاد گرفتند چگونه به انجام رفتاری خاص پرداخته و
درعینحال از رفتارهای دیگر جلوگیری کنند .مهارت گسترش توجه و تعدیل و بازداری پاسخ و همچنین
آرامش آموزی برای مدیریت خشم ،مهارتهای مهم و مفیدی

بودند .آموزش تنظیم هیجان

گوشهگیری/افسردگی را در نوجوانان دارای اختالل انفجاری متناوب کاهش داده است .راهبردهای
ناسازگارانه تنظیم هیجان باعث افسردگی و اضطراب میشوند ( .)Gardner et al., 2017در این پژوهش
آموزش تنظیم هیجان با افزایش خودپنداره و ارزیابی مثبت این نوجوانان از خود و شیوههای ابراز صحیح و
به موقع هیجانات سبب بهبود نسبی در گوشهگیری/افسردگی در این نوجوانان شده است .فرایند تفکر معیوب
که شامل افکار خود آیند منفی و طرحوارههای ناسازگار است ،میتواند در انواع اختالالت دخیل و
پیامدهای منفی هیجانی و رفتاری مختلفی در پی داشته باشد .تفکر معیوب در این اختالل میتواند به شکل
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تفکر خصمانه و یا شاید هم تفکر درماندگی ،وجود داشته باشد .تفکر معیوب به شکل تعبیر و تفسیر سوءدار
محرکهای اجتماعی است که میتواند پاسخهای رفتاری و هیجانی ناسازگارانه و پرخاشگرانهای به وجود
آورد ( .)Keltikangas-Järvinen, 2005در اختالل انفجاری متناوب نیز مشاهده شده ،تعبیر و تفسیر سوءدار
محرکهای اجتماعی به چشم میخورد که فورانهای رفتار پرخاشگری تکانشی را به دنبال دارد ( Coccaro,

 .)Fanning, et al., 2017a; Coccaro et al., 2016; Smeijers et al., 2017مدل گراس به نوجوانان و
بزرگساالن میآ موزد باز ارزیابی شناختی کنند و چگونگی تفکر خود را در مورد موقعیت تغییر دهند تا
هیجان خود را تنظیم کنند .بعد از اینکه معنای مشخصی به موقعیت دادند ،پاسخ فیزیولوژیکی و رفتاری
مناسب را ارائه دهند ( .)Hsieh & Stright, 2012در نتیجه آموزش تنظیم هیجان باعث بهبودی نسبی در
مشکل تفکر در این نوجوانان نیز شد.
برگزاری جلسات آموزش توسط خود پژوهشگر ،استفاده از ابزارهای خود گزارشی برای ارزیابی
مشکالت برونسازی شده و درونسازی شده دانشآموزان ،عدم اجرای پیگیری برای بررسی تداوم آموزش
و عدم کنترل متغیرهایی مانند هوش و  ...از محدودیتهای این پژوهش بود .پیشنهاد میشود در پژوهشهای
آتی از تکنیکها و ابزارهای دیگری غیر از پرسشنامه مانند مصاحبه استفاده شود .پیشنهاد میشود در مراکز
مشاوره آموزشوپرورش از آموزش تنظیم هیجان به منظور ایجاد توانایی مدیریت هیجانات دانش آموزان
استفاده شود .همچنین استفاده از آموزش تنظیم هیجان به عنوان مکمل در کنار درمانهای شناختی رفتاری
میتواند در بهبود مهارتهای هیجانی و مشکالت رفتاری دانش آموزان مؤثرتر باشد .با توجه به این موارد،
پژوهش حاضر با ارائه برنامه آموزش تنظیم هیجان برای دانشآموزان دارای اختالل خشم انفجاری متناوب
سعی در افزایش سالمت جامعه و پیشگیری از خسارتهای ناشی از این اختالل دارد.
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The Effectiveness of Emotional Regulation Training on Externalized-Internalized Problems
in Female Students with Intermittent Explosive Disorder
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Abstract
Purpose: Considering the difficulties in emotion regulation and behavioral problems in
adolescents with Intermittent Explosive Disorder (IED), the aim of the present study
was to determine the effectiveness of emotion regulation training on internalizedexternalized problems in female students with IED.
Method: This research was a quasi-experimental study with pretest-posttest and control
group design. A sample of 30 students was selected out of 655 high school students
in the city of Rasht. These students were identified with a diagnosis of IED and were
then randomly divided into experimental and control groups. The experimental
group received the Grass emotion regulation training in eight sessions while the
control group watched educational video unrelated to emotion regulation during
eight sessions. Both groups completed these questionnaires in two stages of pretest
and post-test: Intermittent Explosive Disorder Screening Questionnaire (IED-SQ;
Coccaro, Breman & McCloskey, 2017) and Achenbach System of Empirically
Based Assessment (ASEBA: Achenbach & Raskorla, 2003). The data were
analyzed using one-way and multivariate analysis of covariance.
Findings: The results showed that the emotion regulation training reduced externalizing
and internalizing problems in female adolescents with IED. These findings suggest
that this type of training can be used to manage the behaviors and emotions of
students with IED.
Keywords: Intermittent Explosive Disorder, Emotion Regulation, Externalized-Internalized
Problems
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