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 چکيده

 سازی شده، الگوهای رفتاری غیرانطباایی هتات د  ار رر رفتاار بیرونای     رفتارهای برونی مقدمه:

باش د. پژوهش حاضار باا هاد     ظاهر شده و نمایانگر عمل م فی  ورک رر محیط می ورک 

شاده  ساازی بی ی رفتارهای برونیبررسی نقش میزان   ترل توجر و عدم تحمل آشفتگی رر پیش

  ور ان مقطع ابتدایی انجام گرفتر است.  

ای ری خوشار گیآموز بر روش نمونررانش 180روش این پژوهش همبتتگی بور. تعدار  روش:

 ( و عادم تحمال آشافتگی   2002هاای   تارل توجار رریریباری و ریاد،     انتخاب شادند و مقیاا   

هاای  آموزان بر مقیا  نشاانر ( را تکمیل  ررند. سپس مارران این رانش2005رسیمونز و گاهر،  

-با اساتفاره از آزماون   ها( پاسخ رارند. سرانجام راره1994مرضی  ورک رگارو و اسپیرافکین، 

 گانر تحلیل شد. ی همبتتگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چ دها

یار   از توجار و ت ی  سازی شده با   تارل توجار، تمر  نتایج نشان رار  ر رفتارهای برونی ها:افتهي

رتبااط  پاایین ا  توجر ارتباط م فی رارر؛ امّا این رفتارها با  عادم تحمال، ارزیاابی پاایین و جا ب     

رهاای  ررصاد از  ال واریاانس رفتا    27نیاز نشاان رار  ار     مثبت راشت. نتایج تحلیل رگرسایون 

دم تحمال  ی عا ررصاد آن بار وسایلر    7و  ی   تارل توجار  ی  ور ان بر وسیلرسازی شدهبرونی

 شور.  آشفتگی تبیین می

ر توان نتیجر گرفت  ر ناتوانی رر   ترل توجار و تواناایی  متا   اسا  نتایج میبر گيری:نتيجه

 ی  ور ان رارر.سازی شدهرر رفتارهای برونیرر تحمل آشفتگی نقش مهمی 

 سازی،  ور ان  ترل توجر، عدم تحمل آشفتگی، رفتارهای برونی :هاكليدواژه

 

                                                                                                              
             basharpoor_sajjad@yahoo.com)) گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی ،استادیار: ی مسئولنويسنده. 1

 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واح  علو  و وحقیقات اردبیلروانکارشناس ارش  . 2

 شناسی، دانشگاه محقق اردبیلیوانگروه ر ،دانشیار. 3
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 مقدمه

ی  ور ی و نوجاوانی، توجار پژوهشای بتایاری را بار      اختالالت رفتاری روره

شاد  ار ایان    است. رر گ شتر گمان می های اخیر بر خور جلب  ررهویژه رر سال

یاب اد؛ امّاا   های رشدی بوره و بر خوری خاور بهباور مای   اختالالت ناشی از نارسایی

ی  اور ی رارای مشاکالت رفتااری و    هاای اولیار  بتیاری از  ور انی  ر رر سال

   د، بلکر ممکن است ایان امار تاا    روانی هتت د، نر ت ها بر سارگی از آن عبور نمی

ی (. اخاتالالت روره 2003، 1گیمپل و هال دروران بلوغ و بزرگتالی نیز تداوم یابد ر

تقتای    3سازی شدهو برونی 2سازی شدهی  لی اختالالت ررونی ور ی بر رو طبقر

شااور. گااروه اول مشااکالتی هتاات د  اار رر ررون شااخ  وجااور رارنااد مان ااد ماای

گیااری اجتماااعی و شااکایات جتاامانی باادون علاات  اضااطراب، افتااررگی،   اااره

سازی شده شامل مشکالتی هتت د  ر رو بر تالالت برونیجتمانی؛ رر حالی  ر اخ

گیرنااد رآشاا با  و بیاارون بااوره و رر تعااارف بااا افاارار ریگاار و محاایط یاارار ماای  

سازی شده بر طور  لی پایداری یابال تاوجهی   های برونی(. نشانر2001، 4رسکورالر

.    اد هاای مختلفای باروز مای    طی زمان نشان راره و رر طی تحول رشدی بر شکل

 سازی شده  ر از رومین سال زندگی یابل مشااهده های برونیاَشکال زورر  نشانر

شوند رگیلاون  ی زیار و لجبازی ظاهر مییراری، بدیلقی، گریرهتت د بر صورت بی

هاای بعادی پرخاشاگری جتامانی، تراارورزی و نختاتین       (. رر سال2004، 5و شاو

-ش اسی یرار مای رر صدر نشانر های نقض یوانین رر خانر و محیط آموزشگاهشکل

(. رر نهایات رر نوجاوانی،   2001، 6ی، پااتلر و زا ار  اگیرند ریانگ، فیتزگرالد، وون

                                                                                                              
1. Gimpel & Halland  
2. Internalizing 
3. externalizing 
4. Achenbach & Rescolar 
5. Gilliom & Shaw 
6 . Young,  Fitzgerald, Von Eye, Puttler & Zucker 
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گری، تر پرخاشگری مان د سریت، تقلب، تخریبپرخاشگری  المی، اشکال پ هان

توان اد رر تراار   اجتمااعی جادی  ار مای    سوءمصر  موار مخدر و رفتارهای ضاد 

عر یرار گیرند و نوجوان را بر سمت بزهکاری سوق ره د، غلبر آشکار با یوانین جام

رو گروه  یسازی شده، رربر گیرنده(. اختالالت برونی2002، 1یابد راستورمونتمی

-فعاالی از رفتارهای یانون شک انر و پرخاشگرانر است  ر رر یالب سر اختالل بایش 

رر راه مااای  4ایرمقابلاا نافرمااانیو اخااتالل  3، اخااتالل ساالوک 2توجاار نارسااایی/

، 5اند رانجمن روان پزشاکی آمریکاا  تشخیصی و آماری اختالالت روانی مطرح شده

2000.) 

 13تاا   5سازی شده رر میان  ور ان شایو  بااالیی رارناد. حادور     عالئ  برونی

   د  ر  ور ان آناان رفتارهاای   ربتتانی گزارش میررصد مارران  ور ان پیش

هاای  ره اد؛ ایان میازان بار ویاژه رر خاانواره      نشان میسازی متوسط تا شدید برونی

، 6باشاد ر مپبال، شااو و گیلاون    بااال مای   ،رارای وضع ایتصاری اجتمااعی نامتااعد  

سازی شده ررماان نشاده باا    (. عالئ  برونی1998، 7استراتون و هاموند -؛ وبتتر2000

بار اساا    باشا د.  طیف وسیعی از پیامدهای م فی رر  ور ان و نوجوانان همراه می

سازی شده، ایان مشاکالت اغلاب بار     ی مشکالت رفتاری برونیمدل آغازگر اولیر

ثبااتی شا لی و مشاکالت    بزرگتالی بعدی نیز بر صورت مصر  موار، بای  یروره

 (. 2006، 8گ ارند رمک ماهون، ولز و  وتلرارتباطی تأثیر می

                                                                                                              
1. Stormont 
2. Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
3. Conduct Disorder 
4. Oppositional Defiant Disorder 
5 . American Psychology Association 
6. Campbell, Shaw & Gilliom 
7. Webster-Stratton & Hammond 
8. McMahon, Wells & Kotler 
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ونای و    اد  ار عوامال مزاجای رر رشاد اخاتالالت رر      شواهد جدید بیان مای 

(. 2005، 1ی نقاش مهمای رارناد ر ی اگ، ماوریس و اول ادیک      ساازی شاده  برونی

همچ ین بر اسا  شواهد موجور،   ترل توجار بار ع اوان یاک عامال مزاجای، رر       

  د.   ترل توجر، بار تواناایی   سازی شده نقش مهمی ایفا میت ظی  رفتارهای برونی

از مویعیتی بر مویعیت ریگر  تمر ز و برگرراندن آن از محر ی بر محر ی ریگر و

(.   ترل باالی توجار  ار بار ع اوان     2004، 2شور رروربارت، الیس و پوس رگفتر می

شور، تواناایی باازراری پاساخ متالط را     رر نظر گرفتر می 3جوییبخشی از مزاج نظ 

(. ب اابراین نوجواناانی  ار   تارل     1998، 4شور رروربارت و بیتسرر فرر موجب می

ی رارند بر رلیال ای کار تواناایی ضاعیفی رر ت ییار رارن توجار خاور از        توجهی پایی 

ی ررونی یا بیرونی رارند ربرگرراندن توجر( ممکن است رر های برانگیزندهمحرک

پ یر باشا د. ایان افارار    سازی شده آسیبسازی شده و برونیبرابر اختالالت ررونی

ر ز توجر خاور بار تکاالیف    هایی، توانایی ضعیفی رر تمهمچ ین رر چ ین مویعیت

، 5انگ و هارتمنججاری رتمر ز توجر( خواه د راشت راسپورتل، نائوتا، هولو، ری

میاان   تارل توجار و عالئا       های مقطعی پیشین ارتباط م فی یاوی (. پژوهش2011

عملای، اخاتالل    –یافتر، اختالل وساوا  فکاری  اضطراب اجتماعی، اضطراب تعمی 

اند فعالی/   توجهی نشان رارهو افتررگی و اختالل بیشپانیک، اضطراب جدایی 

؛ ویااروورت، 2008، 7پ ااین، ساایگموند و مااایر  رر؛ مااوریس، وان2006، 6رمااوریس

اساپورتل، نائوتاا،    ی(. رر مطالعار 2011، 8هان و باوئر ورن، پری ز، ریروولترز، هاگن

                                                                                                              
1. King, Muris & Ollendick 
2. Rothbart, Ellis & Posner 
3. regulatory temperament 
4. Bates 
5. Sportel, Nauta, Hullu, De Jong & Hartman 
6. Muris 
7. Muris,  Van Der Pennen & Mayer 
8 . Vervoort, Wolters, Hoogendoorn, Prins, De Haan & Boer 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nauta%20MH%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nauta%20MH%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Hullu%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Jong%20PJ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hartman%20CA%5Bauth%5D
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و ج اگ و   های باازراری رفتااری  (   ترل توجر و سیتت 2013انگ رجهولو و ری

 یی عالئ  اضطراب و افتاررگی رر طاول یاک روره   بی ی    دهگریز ارزش پیش

( نیز نشان رار  ر تمر ز توجر باا عالیا    1381رار رپیگیری رو سالر راشت د. سیمین

 باشد. سال مرتبط می 15مرضی رر  ور ان زیر 

رهای  ساخ تواند چگاونگی پا سازی میمت یر مه  ریگر مرتبط با رفتارهای برونی

باشد. تحمال آشافتگی بار     1افرار بر احتاسات آشفتگی یا اصطالحاً تحمل آشفتگی

شاور  ار اطالعاات اضاافی     ی م فای گفتار مای   رهی افرار بر عاطفرچگونگی پاسخ

گیارر. ایان   شاده را رربار مای   ریگری فراتر از آگاهی فرر از میزان عواطاف تجربار  

تواناایی شاخ  بارای تحمال      رفتار، پاسخ عاطفی سورم دی اسات  ار بار ع اوان    

حاالت ررونی ناخوشای د تعریف شده است رزوولی تکی، ووجانوویک، برنشتاین، 

شا اختی م فای را   (. افرار با تحمل باالی آشفتگی یاررناد حااالت روان  2010، 2لیرو

تحمل نمای د، رر حالی  ر افرار با تحمل پاایین آشافتگی بارای تتاکین تجربیاات      

ایش رارند  ار بار رفتارهاای جبرانای بپررازناد رسایمونز و       ی ررونی گرآزارره ده

هاای پیشاین، تحمال آشافتگی باا تعاداری از پیامادهای        (. رر پژوهش2005، 3گاهر

رار بالی ی ارتباط راشتر است. تحمل پایین آشفتگی بر طور خاصی با طیفای از  مع ی

های یمشکالت غیرانطبایی چون پرخوری، مصر  موار مخدر، یماربازی و خورزن

، 4راللات ضام ی رارر رآنتتاتیک، سایلبی، فی اک و جاوی ر       بدون هد  خو شیغ

(. عاالوه بار ایان،    2008، 6؛ نوک و م ادیس 2007، 5؛ بوچ ر،  وآ  و اشمیت2007

شا اختی نظیار اخاتالل    هاای روان سطوح پایین تحمل آشفتگی بر تعداری از بیمااری 

                                                                                                              
1. distress tolerance 
2. Zvolensky, Vujanovic, Bernstein & Leyro 
3. Simons & Gaher  
4. Anestis, Selby, Fink & Joiner 
5. Buckner, Keough &  Schmidt 
6 . Nock & Mendes 
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میلاار، برنشااتاین و   -ب ااز، ووجانویااک، بااون   –اسااتر  پااس از سااانحر رمارشااال   

( ارتبااط راره شاده   1993، 2( و اختالل شخصایت مارزی رلی هاان   2010، 1زوول تکی

 است. 

جاویی فکار،   مرور شواهد موجور، بیانگر این است  ر   ترل توجار بارای نظا    

ای تواناد رر رفتارها  هیجان و رفتار ضاروری اسات و نااتوانی رر   تارل توجار مای      

هاای م فای نیاز    همچ ین ناتوانی برای تحمال هیجاان  غیرانطبایی نقش راشتر باشد و 

د. با نارانگیزهای جبرانی بسازی بر ع وان وا  شتواند افرار را بر رفتارهای برونیمی

ساازی شاده رر  ور اان و اهمیات بررسای      توجر بر شیو  باالی مشاکالت برونای  

عوامل مرتبط با آن و همچ این فقادان شاواهد پژوهشای رر راخال  شاور،  هاد         

بی ای  پژوهش حاضر، تعیین نقاش   تارل توجار و عادم تحمال آشافتگی رر پایش       

 باشد.  یمآموزان مدار  ابتدایی شهر ارربیل ی رانشسازی شدهمشکالت برونی

 روش 

همبتاتگی باور. بار اساا  ایان روش،      پاژوهش حاضار   روش  روش تحقيق:

ازی سبرونی ین و مشکالتب  ترل توجر و تحمل آشفتگی، بر ع وان مت یرهای پیش

 شده، بر ع وان مت یر مالک ررنظر گرفتر شده است.

آموزان مدار  ابتدایی رخترانر ی رانش لیر :كنندگان در پژوهششركت

-92هاای شاهر ارربیال رر ساال تحصایلی      ی مش ول بر تحصیل رر ربتتانو پترانر

نفاار از ایاان  180ی آماااری ایاان پااژوهش را تشااکیل رارنااد. تعاادار   جامعاار 1391

ای انتخاااب شااده و رر ای چ دمرحلاارگیااری خوشاارآمااوزان باار روش نمونااررانااش

  پژوهش شر ت  ررند.

                                                                                                              
1. Marshall-Berenz, Vujanovic, Bonn-Miller, Bernstein & Zvolensky 
2 . Linehan 
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ای آوری اطالعاات نیاز از ابزارها   برای جمع ها:ابزارهای گردآوری داده

 زیر استفاره شد:

مقیا  تحمل آشفتگی  ر بر وسیلر سیمونز تگي: مقياس تحمل آشف -الف

ن از ای است  ر رر آگویر 16ار خور گزارشی ( ساختر شده یک ابز2005و گاهر ر

ز شور میزان موافقات یاا مخالفات خاور را باا هار یاک ا       خواستر می پاسخده دگان

مالً ( تا  اا 1ای از  امالً موافق  رررجر 5یا  لیکرت های این پرسش امر رر مقگویر

هاای پیشاین، مقیاا  تحمال آشافتگی باا       ب دی    د. رر بررسای ( ررجر5مخالف  ر

ی م فای و باا   ( رابطر=0r-/51( و بدت ظیمیر=0r-/59های آشفتگی عاطفی ر جرس

سات.  ا( نشان راره =26/0rراری ری مثبت مع اپ یری مثبت، رابطرهای هیجانس جر

تیاب  های تحمل، ارزیابی، ج ب و ت ظی  بر ترآزمونضرایب آلفای  رونبا  خرره

یب (. ضار 2005یمونز و گااهر،  بر رست آمده است رسا  74/0و  77/0، 84/0، 73/0

تاا   68/0ی های این آزمون رر پژوهش حاضر رر رام رمقیا آلفای  رونبا  خرره

برای  الزم بر ذ ر است رر این پژوهش .محاسبر شد 73/0و برای  ل مقیا   95/0

هااای ایاان مقیااا  باار صااورت معکااو    ی گویاارسااهولت رر ررک نتااایج  لیاار 

 ی عدم تحمل آشفتگی باش د. هره دگ اری شدند تا نشاننمره

، یک آزماون خورگزارشای   1مقیا    ترل توجرمقياس كنترل توجه:  -ب

باشاد  گویر مای  20( ساختر شده و مشتمل بر 2002ر 2است  ر توسط ریریبری و رید

رهمیشاار(  4رهرگااز( تااا  1ای از  اار هاار گویاار رر مقیااا  لیکاارت چهااار ررجاار  

مقیاا     تارل توجار افارار را رر رو خارره    شور. این آزماون میازان   ب دی میررجر

گیرر. مقیاا   ی  لی، اندازه میتمر ز توجر و ت ییر توجر بین تکالیف و یک نمره

(. 2002باشد رریربیری و رید، س جی  افی میهای روان  ترل توجر، واجد ویژگی

                                                                                                              
1. Attentional Control Scale 
2. Derryberry & Reed 
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پا یری مثبات از جملار    هاای هیجاان  این آزمون همبتتگی مثبتی باا برخای از ج بار   

پا یری  هاای هیجاان  ای باا برخای از ج بار   ( و همبتتگی م فی=40/0rگرایی رنبرو

( راشتر است و پایایی ررونی خاوبی رارر  =r -53/0م فی ازجملر اضطراب صفت ر

(. ضریب آلفای  رونبا  این 2002( رریربیری و رید، 88/0رآلفای  رونبا  برابر با 

 بر رست آمد. 72/0آزمون رر پژوهش حاضر نیز 

ایان ابازار توساط گاارو و      هاای مرضاي كاودك:   ی نشاانه سياهه -ج

ب دی رفتاار اسات  ار بار اساا       ( ساختر شده و یک ابزار ررجر1994ر1اسپیرافکین

های روانی بر م ظاور  ی تشخیصی و آماری اختاللب دی ویرایش سوم مجموعرطبقر

گویر  97اختالل رفتاری و هیجانی طراحی شده است. فرم والدین آن  18غربالگری 

های نارسایی ها اختاللرهد. گروهگروه عمده یرار می 11اختالل را رر  18رارر  ر 

ورزی گتتاخانر، اختالل رفتار ه جاری، اضطراب فراگیار،  فعالی، ترارتوجر / بیش

ررخورماندگی، هرا  اجتمااعی   گتیختگیخویی، روانافتررگی اساسی، افترره

(. گارو و اسپیرافکین 1997رگارو اسپیرافکین،  دگیرنو اضطراب جدایی را رربر می

رنارساایی توجار/    82/0گتایختگی( تاا   رروان 37/0هاا را باین   ( اعتبار گروه1997ر

گازارش شاده    90/0اند. رر ایران نیز پایایی  ل این ابزار فعالی( گزارش  ررهبیش

وجر/ بیشمقیا  نارسایی ت(. رر این پژوهش، از سر خرره1375زاره، است رتو لی

ای و اخاتالل سالوک اساتفاره گرریاد و مجماو       فعالی، لجباازی/ نافرماانی مقابلار   

ی رفتارهاای  مقیاا  نیاز بار ع اوان نماره        دگان رر این سر خارره ی شر تنمره

 سازی رر نظر گرفتر شد.   برونی

ها پس از اخ  مجوزهای الزم آوری رارهجهت جمع روش اجرای پژوهش:

، سپس از باین مادار    وزش و پرورش شهر ارربیل یک ناحیری آماز بین رو ناحیر

                                                                                                              
1. Gadow & Sparfkin 
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انتخااب   یتصاارف صورت ی پترانر بر ی رخترانر و یک مدرسرابتدایی یک مدرسر

شدند. سپس بر مدار  مربوطر مراجعر و از هر مدرسر یاک  اال  چهاارم، یاک     

هاا   ال  پ ج  و یک  ال  شش  بر تصار  انتخاب گررید و از اعرای  اال  

ش اختی،   ترل توجر و تحمل آشفتگی پاسخ های جمعیتاستر شد بر پرسش امرخو

های مرضی  ور ان باید توسط ماارران تکمیال   ی نشانرره د. از آنجایی  ر سیاهر

آموزان، نتابت بار اخا  تلفان تماا       ی تحصیلی رانششد، با استفاره از پروندهمی

   اده رر  آماوزان شار ت  آنان ایدام و پس از تما  باا تاک تاک ماارران راناش     

هاای  ی نشاانر پژوهش، از آنان ررخواست گررید  ر با حرور رر مدرسر بر سایاهر 

هاای  های بر رست آمده نیز باا اساتفاره از آزماون   مرضی  ور ان پاسخ ره د. راره

 همبتتگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چ دگانر با روش ورور تحلیل شد. 

 هايافته

ر این ر( 5/1 ±ر 05/11انحرا  معیار( س ی  ±را میانگین آموز برانش 180تعدار 

ناد.  ررصد آنها رختر بور 6/52ررصد آنها پتر و  4/47 پژوهش شر ت راشت د  ر

 4/34ی پا ج  و  ررصاد رر پایار   7/31ی چهاارم،  ها رر پایار ررصد آزمورنی 9/33

یاار  معمیانگین و انحارا    1ی شش  مش ول بر تحصیل بورند. جدول ررصد رر پایر

 بین و مالک را نشان می رهد.مت یرهای پیش
 بين و مالكمعيار متغيرهای پيشميانگين و انحراف .1جدول 

 M SD بینمت یرهای پیش M SD مت یرهای مالک

 85/12 15/21 سازیرفتارهای برونی 39/5 36/20 تمر ز توجر

 54/4 25/6 نارسایی توجر 20/7 4/25 ت ییر توجر

 76/5 82/6 فعالیبیش 37/11 79/45   ترل توجر

 91/8 09/13 فعالی/نارسایی توجربیش 94/2 73/9 عدم تحمل

 16/4 75/5 ایلجبازی نافرمانی مقابلر 80/3 55/18 ارزیابی پایین

 95/1 30/1 اختالل سلوک 88/2 38/9 ج ب پایین
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ساازی شاده باا   تارل توجار      رهد  ر رفتارهاای برونای  نشان می 2نتایج جدول 

-46/0( و ت ییار توجار ر  ≥001/0p؛=r-45/0(، تمر ز توجار ر ≥001/0p؛ =r -52/0ر

r=001/0؛p≤    21/0( ارتباط م فی رارر؛ امّاا باا  عادم تحمال  رr=05/0؛p≤زیاابی  (، ار

 (، ارتباط مثبت رارر.≥05/0p؛=r -15/0( و ج ب پایین ر≥p 01/0؛=19/0rپایین ر
 

جه، عدم تحمل آشفتگي و رفتارهای ضرايب همبستگي پيرسون بين كنترل تو .2جدول

 سازی شدهبرون

 *<05/0** و <01/0

ررصد از  ل واریانس  2R ،28قدار مرهد  ر با توجر بر نشان می 3نتایج جدول 

-ی میزان   ترل توجر آنان تبیاین مای  سازی شده  ور ان بر وسیلررفتارهای برونی

واریاااانس، مااادل رگرسااایون رفتارهاااای  شاااور. مطاااابج نتاااایج آزماااون تحلیااال 

(. >001/0P؛ =F 96/12باشاد ر رار مای رل توجار مع اا  شده بر اسا    تسازیبرونی

ی ت ییار و  ره اد  ار هار رو مهلفار    نتایج مربوط بر ضرایب رگرسیون نیز نشاان مای  

ساازی را  بی ی رفتارهای برونیتوانایی پیش ،001/0راری تمر ز توجر با سطح مع ی

 م فی  رارند. بر صورت

 بینمت یرهای پیش
 مت یرهای مالک

 فعالیبیش توجهی   سازیرفتارهای برونی
 فعالی/بیش

 نارسایی توجر
 / لجبازی

 نافرمانی
 اختالل
 سلوک

 -09/0 -30/0** -49/0** -51/0** -33/0** -45/0** تمر ز توجر
 -04/0 -31/0** 51/0** -45/0** -44/0** -46/0** ت ییر توجر
 -09/0 -37/0** -55/0** -52/0** -44/0** -52/0**   ترل توجر
 10/0 17/0* 20/0** 19/0** -14/0 21/0** عدم تحمل

 009/0 16/0** 19/0** 17/0* 17/0* 19/0** ارزیابی پایین
 02/0 09/0 16/0* 15/0* 13/0 15/0* ج ب پایین
 -07/0 05/0 -03/0 04/0 -12/0 -05/0 بدت ظیمی

 02/0 11/0 14/0 15/0* 08/0 14/0 ی  لینمره
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سازی بيني مشکالت برونينتايج ضرايب رگرسيون چندگانه با روش ورود برای پيش .3جدول 

 كنترل توجه یشده بر اساس دو مؤلفه

 t p بتا R2 B SEB بینمت یرهای پیش مت یر مالک

 مشکالت
 سازیبرونی

 مقدار ثابت

28/0 
71/47 87/6 - 94/6 001/0 

 001/0 -6/3 -28/0 19/0 -69/0 تمر ز توجر
 001/0 -8/3 -30/0 14/0 -55/0 ت ییر توجر

 

 

بيني مشکالت نتايج ضرايب رگرسيون چندگانه با روش ورود برای پيش . 4جدول 

 های عدم تحمل آشفتگيشده بر اساس مؤلفهسازیبروني

 t P بتا R2 B SEB بینمت یرهای پیش مت یر مالک

 مشکالت
 سازیبرونی

 10/0 65/1 - 70/5 42/9 07/0 مقدار ثابت
 05/0 89/1 17/0 71/5 73/0  عدم تحمل

 19/0 30/1 11/0 39/0 38/0  ارزیابی پایین
 56/0 58/0 05/0 29/0 23/0  ج ب پایین

 13/0 -50/1 -12/0 32/0 -48/0  ت ظیمیبد

ررصاد از  ال واریاانس     2R ،7اررهد  ر باا توجار بار مقاد    نشان می 4نتایج جدول 

شاور.  ی عدم تحمال آشافتگی تبیاین مای    سازی شده  ور ان بر وسیلرفتارهای برونیر

ساازی بار اساا  عادم تحمال آشافتگی نیاز        همچ ین مدل رگرسیون مشکالت برونای 

رهاد  ار   گرسیون نیز نشان می(. نتایج ضرایب ر>01/0p؛ =F 12/3رار بوره است رمع ا

( تواناایی  رمارز باین رر یاا تأییاد     05/0راری ع اا مقیا  عدم تحمل باا ساطح م  ت ها خرره

 (. >05/0p؛ =89/1tی  ور ان را رارر رسازی شدهی برونیبی ی رفتارهاپیش

 گيریيجهنت بحث و

پژوهش حاضر، با هد  بررسی نقش   ترل توجار و عادم تحمال آشافتگی رر     

سازی  ور ان مقطع ابتدایی انجام گرفت. نتاایج ضارایب   بی ی رفتارهای برونیپیش

ی  لی   ترل تتگی پیرسون نشان رار  ر میزان تمر ز توجر، ت ییر توجر و نمرههمب

(، 2006سازی ارتباط م فی رارر. این نتایج، با نتاایج ماوریس ر  توجر، با عالی  برونی
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اساپورتل و همکااران   (، 2011(، ویروورت و همکااران ر 2008موریس و همکاران ر

تاوان گفات   با توجر بر نتایج حاصلر می باشد.( همتو می1381رار رسمین( و 2011ر

توان اد بار ایتراای    محرک خاصی را ندارند و یا نمای  بر ور انی  ر توانایی توجر 

مویعیت از محر ی بر محرک ریگر ت ییر توجر ره د، بر رلیال لازوم تواناایی توجار     

برای تفکر هدفم د، این  ور ان اغلب بدون تفکر ایدام بار عمال نماوره و معماوالً     

سازر. عاالوه بار   سازی میرا متتعد مشکالت رفتارهای برون آنانل بدون تفکر، عم

توان گفت با توجر بر ای کر   ترل توجر بار ع اوان عااملی مها  رر پیشارفت      این می

شور، هر چقدر تحصیلی، بریراری و حفظ روابط و شایتتگی اجتماعی محتوب می

ب و تحمل پایین و ارزیابی م فی آموزان   ترل توجر  متری راشتر باش د، ج رانش

و  اار رر خاور خواه اد راشات  ار ایان عوامال نیاز          از روابط، محایط و تواناایی  

توان د متیری غیرمتقی  برای تأثیر م فی نااتوانی رر   تارل توجار بار رفتارهاای      می

ی نقشاای  اار رر سااازی شااده باشاا د. از طرفاای نیااز عاماال توجاار باار واسااطر بروناای

توانااد رر ( نیااز ماای2005ای م فاای رارر رساایمونز و گاااهر، هااخااورت ظیمی هیجااان

ی توجار، باا   شده نقش راشتر باشاد. بار عباارت ریگار، مهلفار     سازیرفتارهای برونی

گیری و  ار ررهای اجرایی افرار، ارتبااط متاتقی  و   ش اخت، فراش اخت و تصمی 

شکل است  ر عادم  گ ارر. ارتباط متتقی  بر این غیرمتتقی  رارر و بر آنها تأثیر می

شور فرر نتواناد شا اخت ررساتی از متاائل راشاتر      توجر یا نارسایی توجر  باعث می

ی جواناب یاک   گیری، نتواند همرباشد و بر رلیل عدم توجر  افی رر فرای د تصمی 

مویعیت یا موضو  را رر نظر بگیرر. ارتباط غیرمتتقی  نیز بر این شکل است  ر عدم 

بر ریگر جوانب ررون فرری و محیطی فرر تأثیر م فی گ اشتر تواند   ترل توجر می

 سازی را رر فرر بر وجور بیاورر.  و انوا  مشکالت از جملر مشکالت برونی

هاای عادم تحمال و    مقیاا  نتایج ضریب همبتتگی همچ ین نشاان رار  ار خارره   

باشاد.  یساازی مارتبط ما   ارزیابی پایین و ج ب پایین، بر طور مثبت با رفتارهای برونی
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(، باوچ ر و همکااران   2007(، آنتتیک و همکاران ر1993این نتایج نیز با نتایج لی هان ر

توان گفات  باش د. رر تبیین این یافتر می( همخوان می2008(، نوک و م دیس ر2007ر

ی  اور ی اسات   از آنجایی  ر آشفتگی و ناراحتی یکی از هیجانات معمول رر روره

آیاد، نااتوانی رر تحمال    ر ارضاای نیازهاا بار وجاور مای      ر اغلب بار علات نا اامی ر   

هاای  آشفتگی و ارزیابی ضعیف و نا ارآمد هیجان م فی  ار اغلاب بار رلیال نااتوانی     

تواناد باعاث شاور  ار  ور اان      آید، مای ی  اری رفعال( بر وجور میاجرایی حافظر

ازی نشان سی نا امی را بر صورت مشکالت برونیوسیلرر هیجانات م فی ایجار شده ب

 ره د. 

سازی بر اسا    ترل توجر نشان نتایج آزمون تحلیل رگرسیون مشکالت برونی

ی   ترل توجر شده بر وسیلرسازیررصد از  ل واریانس رفتارهای برونی 27رار  ر 

(، ماوریس و همکااران   2006شور. این نتیجر همخاوان باا نتاایج ماوریس ر    تبیین می

رار ( و سامین 2011(، ویروورت و همکاران ر2008ر ررپین و همکاران(، وان2008ر

هاایی اسات  ار بیاان     باشد. همچ ین این یافتار همتاو باا نتاایج پاژوهش     ( می1381ر

هااایی رر  ار ررهااای اجرایاای، باار    ااد ناااتوانی رر تمر ااز توجاار و نارساااییماای

ی اول رر توجار، مرحلار  (. 2012، 1شاور رباار لی  ساازی م جار مای   مشکالت برونای 

تواناد جریاان   باشد، توانایی ضعیف رر   ترل توجر می د پررازش اطالعات میفرآی

گاررر را  هاای انطباایی باا محایط م جار مای      به جار پررازش اطالعات  ر بر وا  ش

 مختل ساختر و باعث ایجار ناسازگاری رفتاری رر فرر شور.  

ت ررصد از  ال واریاانس مشاکال    7ی پژوهش حاضر این بور  ر آخرین یافتر

شور. این نتیجر، باا نتاایج   بی ی میی عدم تحمل آشفتگی پیشسازی، بر وسیلربرونی

(، ناوک و  2007(، بوچ ر و همکااران ر 2007(، آنتتیک  و همکاران ر1993لی هان ر

ساز  ات آشفتری  ورک با هیجانباشد. چگونگی مواجهر( همتو می2008م دیس ر

                                                                                                              
1 . Barkley 
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تواند بار ع اوان یاک ساپر     ی  ور ی میبر ویژه یدرت باالی تحمل آشفتگی روره

فعاالی، لجباازی و   ویاژه بایش  ساازی بار  رفاعی رر برابر بروز مشکالت جبرانی برونی

شاور  پرخاشگری عمل   د؛ برعکس توانایی پایین برای تحمل آشفتگی باعاث مای  

 سازی متوسل شور.  ر  ورک بر رفتارهای برون

تار  ناایی  م ی برای   ترل توجار و توا رر  ل نتایج این مطالعر نشان رار  ر ناتوان

ی  ور ان نقش رارر. محادور  شدهسازیبرای تحمل آشفتگی، رر رفتارهای برونی

طارح پاژوهش   آماوزان مقطاع ابتادایی، اساتفاره از     راناش ی آمااری بار   بورن جامعر

هااای ایاان همبتاتگی و ناااتوانی رر   تاارل برخای مت یرهااای ماازاح ، از محادوریت   

هاای آموزشای   ی برنامار آمد. بر اسا  نتایج این پژوهش ارائرپژوهش بر حتاب می

ویژه آشفتگی و ات م فی برهای مقابلر با هیجانبرای تقویت توجر و آموزش مهارت

هایی برای افزایش یدرت تحمل آشفتگی برای پیشگیری از مشکالت آموزش برنامر

 گررر. سازی پیش هار میبرونی
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