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چکيده
مقدمه :رفتارهای برونی سازی شده ،الگوهای رفتاری غیرانطباایی هتات د ار رر رفتاار بیرونای
ورک ظاهر شده و نمایانگر عمل م فی ورک رر محیط میباش د .پژوهش حاضار باا هاد
بررسی نقش میزان ترل توجر و عدم تحمل آشفتگی رر پیشبی ی رفتارهای برونیساازیشاده
ور ان مقطع ابتدایی انجام گرفتر است.
روش :روش این پژوهش همبتتگی بور .تعدار  180رانشآموز بر روش نمونرگیری خوشارای
انتخاب شادند و مقیاا هاای تارل توجار رریریباری و ریاد )2002،و عادم تحمال آشافتگی
رسیمونز و گاهر )2005 ،را تکمیل ررند .سپس مارران این رانشآموزان بر مقیا

نشاانرهاای

مرضی ورک رگارو و اسپیرافکین )1994 ،پاسخ رارند .سرانجام رارهها با اساتفاره از آزماون-
های همبتتگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چ دگانر تحلیل شد.
يافتهها :نتایج نشان رار ر رفتارهای برونیسازی شده با تارل توجار ،تمر از توجار و ت ییار
توجر ارتباط م فی رارر؛ امّا این رفتارها با عادم تحمال ،ارزیاابی پاایین و جا ب پاایین ارتبااط
مثبت راشت .نتایج تحلیل رگرسایون نیاز نشاان رار ار  27ررصاد از ال واریاانس رفتارهاای
برونیسازی شدهی ور ان بر وسیلری تارل توجار و  7ررصاد آن بار وسایلری عادم تحمال
آشفتگی تبیین میشور.
نتيجه گيری :براسا

نتایج می توان نتیجر گرفت ر ناتوانی رر ترل توجار و تواناایی متار

رر تحمل آشفتگی نقش مهمی رر رفتارهای برونیسازی شدهی ور ان رارر.
كليدواژهها :ترل توجر ،عدم تحمل آشفتگی ،رفتارهای برونیسازی ،ور ان

 .1نويسندهی مسئول :استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ((basharpoor_sajjad@yahoo.com
 .2کارشناس ارش روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واح علو و وحقیقات اردبیل
 .3دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی
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مقدمه
اختالالت رفتاری روره ی ور ی و نوجاوانی ،توجار پژوهشای بتایاری را بار
ویژه رر سالهای اخیر بر خور جلب رره است .رر گ شتر گمان میشاد ار ایان
اختالالت ناشی از نارساییهای رشدی بوره و بر خوری خاور بهباور ماییاب اد؛ امّاا
بتیاری از ور انی ر رر سالهاای اولیاری اور ی رارای مشاکالت رفتااری و
روانی هتت د ،نر ت ها بر سارگی از آن عبور نمی د ،بلکر ممکن است ایان امار تاا
روران بلوغ و بزرگتالی نیز تداوم یابد رگیمپل و هال د .)2003 1،اخاتالالت رورهی
ور ی بر رو طبقری لی اختالالت ررونیسازی شده2و برونیسازی شده3تقتای
ماایشااور .گااروه اول مشااکالتی هتاات د اار رر ررون شااخ

وجااور رارنااد مان ااد

اضااطراب ،افتااررگی ،ااارهگیااری اجتماااعی و شااکایات جتاامانی باادون علاات
جتمانی؛ رر حالی ر اختالالت برونی سازی شده شامل مشکالتی هتت د ر رو بر
بیاارون بااوره و رر تعااارف بااا افاارار ریگاار و محاایط یاارار ماایگیرنااد رآش ا با و
رسکورالر .)2001 4،نشانرهای برونیسازی شده بر طور لی پایداری یابال تاوجهی
طی زمان نشان راره و رر طی تحول رشدی بر شکلهاای مختلفای باروز مای اد.
اَشکال زورر

نشانرهای برونیسازی شده ر از رومین سال زندگی یابل مشااهده

هتت د بر صورت بییراری ،بدیلقی ،گریری زیار و لجبازی ظاهر میشوند رگیلاون
و شاو .)2004 5،رر سالهاای بعادی پرخاشاگری جتامانی ،تراارورزی و نختاتین
شکل های نقض یوانین رر خانر و محیط آموزشگاه رر صدر نشانرش اسی یرار مای-
گیرند ریانگ ،فیتزگرالد ،وونای ،پااتلر و زا ار .)2001 6،رر نهایات رر نوجاوانی،
& Halland

1. Gimpel

2. Internalizing
3. externalizing
4. Achenbach

& Rescolar
& Shaw
6. Young, Fitzgerald, Von Eye, Puttler & Zucker
5. Gilliom
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پرخاشگری المی ،اشکال پ هانتر پرخاشگری مان د سریت ،تقلب ،تخریبگری،
سوءمصر

موار مخدر و رفتارهای ضاداجتمااعی جادی ار مایتوان اد رر تراار

آشکار با یوانین جامعر یرار گیرند و نوجوان را بر سمت بزهکاری سوق ره د ،غلبر
مییابد راستورمونت .)2002 1،اختالالت برونیسازی شده ،رربر گیرندهی رو گروه
از رفتارهای یانون شک انر و پرخاشگرانر است ر رر یالب سر اختالل بایشفعاالی-
/نارسااایی توجاار 2،اخااتالل ساالوک3و اخااتالل نافرمااانی مقابلاارای4رر راه مااای
5

تشخیصی و آماری اختالالت روانی مطرح شدهاند رانجمن روان پزشاکی آمریکاا،
.)2000

عالئ برونیسازی شده رر میان ور ان شایو بااالیی رارناد .حادور  5تاا 13
ررصد مارران ور ان پیشربتتانی گزارش می د ر ور ان آناان رفتارهاای
برونیسازی متوسط تا شدید نشان میره اد؛ ایان میازان بار ویاژه رر خاانوارههاای
6

رارای وضع ایتصاری اجتمااعی نامتااعد ،بااال مایباشاد ر مپبال ،شااو و گیلاون،
2000؛ وبتتر -استراتون و هاموند .)1998 7،عالئ برونیسازی شده ررماان نشاده باا
طیف وسیعی از پیامدهای م فی رر ور ان و نوجوانان همراه میباشا د .بار اساا
مدل آغازگر اولیری مشکالت رفتاری برونیسازی شده ،ایان مشاکالت اغلاب بار
رورهی بزرگتالی بعدی نیز بر صورت مصر

موار ،بایثبااتی شا لی و مشاکالت

ارتباطی تأثیر میگ ارند رمک ماهون ،ولز و وتلر.)2006 8،

1. Stormont
2. Attention

Deficit Hyperactivity Disorder
Disorder
4. Oppositional Defiant Disorder
5. American Psychology Association
6. Campbell, Shaw & Gilliom
7. Webster-Stratton & Hammond
8. McMahon, Wells & Kotler
3. Conduct
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شواهد جدید بیان مای اد ار عوامال مزاجای رر رشاد اخاتالالت ررونای و
برونیساازی شاده ی نقاش مهمای رارناد ر ی اگ ،ماوریس و اول ادیک.)2005 1،
همچ ین بر اسا

شواهد موجور ،ترل توجار بار ع اوان یاک عامال مزاجای ،رر

ت ظی رفتارهای برونیسازی شده نقش مهمی ایفا می د .ترل توجر ،بار تواناایی
تمر ز و برگرراندن آن از محر ی بر محر ی ریگر و از مویعیتی بر مویعیت ریگر
گفتر میشور رروربارت ،الیس و پوس ر .)2004 2،ترل باالی توجار ار بار ع اوان
بخشی از مزاج نظ جویی3رر نظر گرفتر میشور ،تواناایی باازراری پاساخ متالط را
رر فرر موجب میشور رروربارت و بیتس .)1998 4،ب اابراین نوجواناانی ار تارل
توجهی پایی ی رارند بر رلیال ای کار تواناایی ضاعیفی رر ت ییار رارن توجار خاور از
محرکهای برانگیزندهی ررونی یا بیرونی رارند ربرگرراندن توجر) ممکن است رر
برابر اختالالت ررونیسازی شده و برونیسازی شده آسیبپ یر باشا د .ایان افارار
همچ ین رر چ ین مویعیتهایی ،توانایی ضعیفی رر تمر ز توجر خاور بار تکاالیف
5

جاری رتمر ز توجر) خواه د راشت راسپورتل ،نائوتا ،هولو ،ریجانگ و هارتمن،
 .)2011پژوهشهای مقطعی پیشین ارتباط م فی یاوی میاان تارل توجار و عالئا
اضطراب اجتماعی ،اضطراب تعمی یافتر ،اختالل وساوا
پانیک ،اضطراب جدایی و افتررگی و اختالل بیشفعالی/

فکاری– عملای ،اخاتالل
توجهی نشان رارهاند

رمااوریس2006 6،؛ مااوریس ،وانررپ ااین ،ساایگموند و مااایر2008 7،؛ ویااروورت،
وولترز ،هاگنرورن ،پری ز ،ریهان و باوئر .)2011 8،رر مطالعاری اساپورتل ،نائوتاا،
1. King,

Muris & Ollendick
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
2. Rothbart,
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هولو و ریجانگ ر )2013ترل توجر و سیتت های باازراری رفتااری و ج اگ و
گریز ارزش پیشبی ی

دهی عالئ اضطراب و افتاررگی رر طاول یاک رورهی

پیگیری رو سالر راشت د .سیمینرار ر )1381نیز نشان رار ر تمر ز توجر باا عالیا
مرضی رر ور ان زیر  15سال مرتبط میباشد.
مت یر مه ریگر مرتبط با رفتارهای برونیسازی میتواند چگاونگی پاساخرهای
افرار بر احتاسات آشفتگی یا اصطالحاً تحمل آشفتگی1باشد .تحمال آشافتگی بار
چگونگی پاسخرهی افرار بر عاطفری م فای گفتار مایشاور ار اطالعاات اضاافی
ریگری فراتر از آگاهی فرر از میزان عواطاف تجربارشاده را رربار مایگیارر .ایان
رفتار ،پاسخ عاطفی سورم دی اسات ار بار ع اوان تواناایی شاخ

بارای تحمال

حاالت ررونی ناخوشای د تعریف شده است رزوولی تکی ،ووجانوویک ،برنشتاین،
لیرو .)2010 2،افرار با تحمل باالی آشفتگی یاررناد حااالت روانشا اختی م فای را
تحمل نمای د ،رر حالی ر افرار با تحمل پاایین آشافتگی بارای تتاکین تجربیاات
آزارره دهی ررونی گرایش رارند ار بار رفتارهاای جبرانای بپررازناد رسایمونز و
گاهر .)2005 3،رر پژوهش هاای پیشاین ،تحمال آشافتگی باا تعاداری از پیامادهای
مع ی رار بالی ی ارتباط راشتر است .تحمل پایین آشفتگی بر طور خاصی با طیفای از
مشکالت غیرانطبایی چون پرخوری ،مصر
غبدون هد

موار مخدر ،یماربازی و خورزنیهای
4

خو شی راللات ضام ی رارر رآنتتاتیک ،سایلبی ،فی اک و جاوی ر،

2007؛ بوچ ر ،وآ

و اشمیت2007 5،؛ نوک و م ادیس .)2008 6،عاالوه بار ایان،

سطوح پایین تحمل آشفتگی بر تعداری از بیمااریهاای روانشا اختی نظیار اخاتالل

1. distress

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

زوول تکی )2010 1،و اختالل شخصایت مارزی رلی هاان )1993 2،ارتبااط راره شاده
است.
مرور شواهد موجور ،بیانگر این است ر ترل توجار بارای نظا جاویی فکار،
هیجان و رفتار ضاروری اسات و نااتوانی رر تارل توجار مایتواناد رر رفتارهاای
غیرانطبایی نقش راشتر باشد و همچ ین ناتوانی برای تحمال هیجاانهاای م فای نیاز
میتواند افرار را بر رفتارهای برونیسازی بر ع وان وا شهای جبرانی برانگیزاند .با
توجر بر شیو باالی مشاکالت برونایساازی شاده رر ور اان و اهمیات بررسای
عوامل مرتبط با آن و همچ این فقادان شاواهد پژوهشای رر راخال شاور ،هاد
پژوهش حاضر ،تعیین نقاش تارل توجار و عادم تحمال آشافتگی رر پایشبی ای
مشکالت برونیسازی شدهی رانشآموزان مدار

ابتدایی شهر ارربیل میباشد.

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

ایان روش،

ترل توجر و تحمل آشفتگی ،بر ع وان مت یرهای پیشبین و مشکالت برونیسازی
شده ،بر ع وان مت یر مالک ررنظر گرفتر شده است.
شركتكنندگان در پژوهش :لیری رانشآموزان مدار

ابتدایی رخترانر

و پترانر ی مش ول بر تحصیل رر ربتتانهاای شاهر ارربیال رر ساال تحصایلی 92-
 1391جامعااری آماااری ایاان پااژوهش را تشااکیل رارنااد .تعاادار  180نفاار از ایاان
رانااشآمااوزان باار روش نموناارگیااری خوشاارای چ دمرحلاارای انتخاااب شااده و رر
پژوهش شر ت ررند.

Vujanovic, Bonn-Miller, Bernstein & Zvolensky

1. Marshall-Berenz,

Linehan

2.
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ابزارهای گردآوری داده ها :برای جمع آوری اطالعاات نیاز از ابزارهاای
زیر استفاره شد:
الف -مقياس تحمل آشفتگي :مقیا

تحمل آشفتگی ر بر وسیلر سیمونز

و گاهر ر )2005ساختر شده یک ابزار خور گزارشی  16گویرای است ر رر آن از
پاسخده دگان خواستر می شور میزان موافقات یاا مخالفات خاور را باا هار یاک از
گویرهای این پرسش امر رر مقیا
مخالف ر )5ررجرب دی

لیکرت  5ررجرای از امالً موافق ر )1تا اامالً
تحمال آشافتگی باا

د .رر بررسایهاای پیشاین ،مقیاا

س جرهای آشفتگی عاطفی ر )r=0-/59و بدت ظیمیر )r=0-/51رابطری م فای و باا
س جرهای هیجانپ یری مثبت ،رابطری مثبت مع اراری ر )r=0/26نشان راره اسات.
ضرایب آلفای رونبا خررهآزمونهای تحمل ،ارزیابی ،ج ب و ت ظی بر ترتیاب
 0/77 ،0/84 ،0/73و  0/74بر رست آمده است رسایمونز و گااهر .)2005 ،ضاریب
آلفای رونبا خررهمقیا های این آزمون رر پژوهش حاضر رر رام ری  0/68تاا
 0/95و برای ل مقیا

 0/73محاسبر شد .الزم بر ذ ر است رر این پژوهش برای

سااهولت رر ررک نتااایج لیااری گویاارهااای ایاان مقیااا

باار صااورت معکااو

نمرهگ اری شدند تا نشانره دهی عدم تحمل آشفتگی باش د.
ب -مقياس كنترل توجه :مقیا

ترل توجر 1،یک آزماون خورگزارشای

است ر توسط ریریبری و رید2ر )2002ساختر شده و مشتمل بر  20گویر مایباشاد
اار هاار گویاار رر مقیااا

لیکاارت چهااار ررجاارای از  1رهرگااز) تااا  4رهمیشاار)

ررجرب دی میشور .این آزماون میازان تارل توجار افارار را رر رو خاررهمقیاا
تمر ز توجر و ت ییر توجر بین تکالیف و یک نمرهی لی ،اندازه میگیرر .مقیاا
ترل توجر ،واجد ویژگیهای روانس جی افی میباشد رریربیری و رید.)2002 ،
Control Scale
& Reed

1. Attentional
2. Derryberry
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این آزمون همبتتگی مثبتی باا برخای از ج بارهاای هیجاانپا یری مثبات از جملار
برونگرایی ر )r=0/40و همبتتگی م فیای باا برخای از ج بارهاای هیجاانپا یری
م فی ازجملر اضطراب صفت ر )r= -0/53راشتر است و پایایی ررونی خاوبی رارر
رآلفای رونبا برابر با  )0/88رریربیری و رید .)2002 ،ضریب آلفای رونبا این
آزمون رر پژوهش حاضر نیز  0/72بر رست آمد.
ج -سياهه ی نشاانههاای مرضاي كاودك :ایان ابازار توساط گاارو و
اسپیرافکین1ر )1994ساختر شده و یک ابزار ررجرب دی رفتاار اسات ار بار اساا
طبقرب دی ویرایش سوم مجموعری تشخیصی و آماری اختاللهای روانی بر م ظاور
غربالگری  18اختالل رفتاری و هیجانی طراحی شده است .فرم والدین آن  97گویر
رارر ر  18اختالل را رر  11گروه عمده یرار میرهد .گروهها اختاللهای نارسایی
توجر  /بیشفعالی ،ترارورزی گتتاخانر ،اختالل رفتار ه جاری ،اضطراب فراگیار،
افتررگی اساسی ،افتررهخویی ،روانگتیختگی ررخورماندگی ،هرا

اجتمااعی

و اضطراب جدایی را رربر میگیرند رگارو اسپیرافکین .)1997 ،گارو و اسپیرافکین
ر )1997اعتبار گروههاا را باین  0/37رروانگتایختگی) تاا  0/82رنارساایی توجار/
بیشفعالی) گزارش ررهاند .رر ایران نیز پایایی ل این ابزار  0/90گازارش شاده
است رتو لیزاره .)1375 ،رر این پژوهش ،از سر خررهمقیا

نارسایی توجر /بیش

فعالی ،لجباازی /نافرماانی مقابلارای و اخاتالل سالوک اساتفاره گرریاد و مجماو
نمرهی شر ت دگان رر این سر خاررهمقیاا

نیاز بار ع اوان نمارهی رفتارهاای

برونیسازی رر نظر گرفتر شد.
روش اجرای پژوهش :جهت جمعآوری رارهها پس از اخ مجوزهای الزم
از بین رو ناحیری آموزش و پرورش شهر ارربیل یک ناحیر ،سپس از باین مادار

Gadow & Sparfkin

1.
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ابتدایی یک مدرسری رخترانر و یک مدرسری پترانر بر صورت تصاارفی انتخااب
شدند .سپس بر مدار
ال

مربوطر مراجعر و از هر مدرسر یاک اال
شش بر تصار

پ ج و یک ال

چهاارم ،یاک

انتخاب گررید و از اعرای اال هاا

خواستر شد بر پرسش امرهای جمعیت ش اختی ،ترل توجر و تحمل آشفتگی پاسخ
ره د .از آنجایی ر سیاهری نشانرهای مرضی ور ان باید توسط ماارران تکمیال
میشد ،با استفاره از پروندهی تحصیلی رانشآموزان ،نتابت بار اخا تلفان تماا
باا تاک تاک ماارران راناشآماوزان شار ت اده رر

آنان ایدام و پس از تما

پژوهش ،از آنان ررخواست گررید ر با حرور رر مدرسر بر سایاهری نشاانرهاای
مرضی ور ان پاسخ ره د .رارههای بر رست آمده نیز باا اساتفاره از آزماونهاای
همبتتگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چ دگانر با روش ورور تحلیل شد.
يافتهها
تعدار  180رانشآموز با میانگین ر ±انحرا

معیار) س ی  11/05ر )1/5 ±رر این

پژوهش شر ت راشت د ر  47/4ررصد آنها پتر و  52/6ررصد آنها رختر بورناد.
 33/9ررصد آزمورنیها رر پایاری چهاارم 31/7 ،ررصاد رر پایاری پا ج و 34/4
ررصد رر پایری شش مش ول بر تحصیل بورند .جدول  1میانگین و انحارا

معیاار

مت یرهای پیشبین و مالک را نشان می رهد.
جدول  .1ميانگين و انحرافمعيار متغيرهای پيشبين و مالك
مت یرهای مالک

M

SD

مت یرهای پیشبین

M

SD

تمر ز توجر

20/36

5/39

رفتارهای برونیسازی

21/15

12/85

ت ییر توجر

25/4

7/20

نارسایی توجر

6/25

4/54

ترل توجر

45/79

11/37

بیشفعالی

6/82

5/76

عدم تحمل

9/73

2/94

بیشفعالی/نارسایی توجر

13/09

8/91

ارزیابی پایین

18/55

3/80

لجبازی نافرمانی مقابلرای

5/75

4/16

ج ب پایین

9/38

2/88

اختالل سلوک

1/30

1/95
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نتایج جدول  2نشان میرهد ر رفتارهاای برونایساازی شاده باا تارل توجار
رr= -0/52؛  ،)p≤0/001تمر ز توجار رr=-0/45؛ )p≤0/001و ت ییار توجار ر-0/46
=r؛ )p≤0/001ارتباط م فی رارر؛ امّاا باا عادم تحمال رr=0/21؛ ،)p≤0/05ارزیاابی
پایین رr=0/19؛ )p≤ 0/01و ج ب پایین رr= -0/15؛ ،)p≤0/05ارتباط مثبت رارر.
جدول .2ضرايب همبستگي پيرسون بين كنترل توجه ،عدم تحمل آشفتگي و رفتارهای
برونسازی شده

مت یرهای مالک
مت یرهای پیشبین

رفتارهای برونیسازی

بیشفعالی /لجبازی  /اختالل
توجهی بیشفعالی
نارسایی توجر نافرمانی سلوک

تمر ز توجر
ت ییر توجر

**-0/45
**-0/46

**-0/51** -0/33
**-0/45** -0/44

**-0/49
**0/51

**-0/09 -0/30
**-0/04 -0/31

ترل توجر
عدم تحمل
ارزیابی پایین
ج ب پایین
بدت ظیمی
نمرهی لی

**-0/52
**0/21
**0/19
*0/15
-0/05
0/14

**-0/52** -0/44
**0/19
-0/14
*0/17
*0/17
*0/15
0/13
0/04
-0/12
*0/15
0/08

**-0/55
**0/20
**0/19
*0/16
-0/03
0/14

**-0/09 -0/37
*0/10 0/17
**0/009 0/16
0/02
0/09
-0/07 0/05
0/02
0/11
 **>0/01و *>0/05

نتایج جدول  3نشان میرهد ر با توجر بر مقدار  28 ،R2ررصد از ل واریانس
رفتارهای برونیسازی شده ور ان بر وسیلری میزان ترل توجر آنان تبیاین مای-
شاااور .مطاااابج نتاااایج آزماااون تحلیااال واریاااانس ،مااادل رگرسااایون رفتارهاااای
برونیسازیشده بر اسا

ترل توجار مع اارار مایباشاد ر F= 12/96؛.)P<0/001

نتایج مربوط بر ضرایب رگرسیون نیز نشاان مایره اد ار هار رو مهلفاری ت ییار و
تمر ز توجر با سطح مع یراری  ،0/001توانایی پیشبی ی رفتارهای برونیساازی را
بر صورت م فی رارند.
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جدول  .3نتايج ضرايب رگرسيون چندگانه با روش ورود برای پيشبيني مشکالت برونيسازی
شده بر اساس دو مؤلفهی كنترل توجه

مت یر مالک

مت یرهای پیشبین

R2

مشکالت
برونیسازی

مقدار ثابت
تمر ز توجر
ت ییر توجر

0/28

B
47/71
-0/69
-0/55

SEB
6/87
0/19
0/14

بتا
-0/28
-0/30

t
6/94
-3/6
-3/8

p
0/001
0/001
0/001

جدول  . 4نتايج ضرايب رگرسيون چندگانه با روش ورود برای پيشبيني مشکالت
برونيسازیشده بر اساس مؤلفههای عدم تحمل آشفتگي

مت یر مالک

مشکالت
برونیسازی

مت یرهای پیشبین

2R

مقدار ثابت

0/07

بتا

t
1/65

P
0/10
0/05

B
9/42

SEB
5/70

-

عدم تحمل

0/73

5/71

0/17

1/89

ارزیابی پایین

0/38

0/39

0/11

1/30

0/19

ج ب پایین

0/23

0/29

0/05

0/58

0/56

بدت ظیمی

-0/48

0/32

-0/12

-1/50

0/13

نتایج جدول  4نشان میرهد ر باا توجار بار مقادار 7 ،R2ررصاد از ال واریاانس
رفتارهای برونیسازی شده ور ان بر وسیلری عدم تحمال آشافتگی تبیاین مایشاور.
همچ ین مدل رگرسیون مشکالت برونایساازی بار اساا عادم تحمال آشافتگی نیاز
مع ارار بوره است ر F= 3/12؛ .)p<0/01نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان میرهاد ار
ت ها خررهمقیا عدم تحمل باا ساطح مع ااراری  0/05رمارز باین رر یاا تأییاد) تواناایی
پیشبی ی رفتارهای برونیسازی شدهی ور ان را رارر رt=1/89؛ .)p<0/05
بحث و نتيجهگيری
پژوهش حاضر ،با هد

بررسی نقش ترل توجار و عادم تحمال آشافتگی رر

پیشبی ی رفتارهای برونیسازی ور ان مقطع ابتدایی انجام گرفت .نتاایج ضارایب
همبتتگی پیرسون نشان رار ر میزان تمر ز توجر ،ت ییر توجر و نمرهی لی ترل
توجر ،با عالی برونیسازی ارتباط م فی رارر .این نتایج ،با نتاایج ماوریس ر،)2006

66

دوفصلنامهی روانشناسي باليني كودك و نوجوان ،پاييز و زمستان 1392

موریس و همکاران ر ،)2008ویروورت و همکااران ر ،)2011اساپورتل و همکااران
ر )2011و سمینرار ر )1381همتو میباشد .با توجر بر نتایج حاصلر میتاوان گفات
ور انی ر توانایی توجر بر محرک خاصی را ندارند و یا نمایتوان اد بار ایتراای
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
عمل بدون تفکر ،آنان را متتعد مشکالت رفتارهای برونسازی میسازر .عاالوه بار
این می توان گفت با توجر بر ای کر ترل توجر بار ع اوان عااملی مها رر پیشارفت
تحصیلی ،بریراری و حفظ روابط و شایتتگی اجتماعی محتوب میشور ،هر چقدر
رانشآموزان ترل توجر متری راشتر باش د ،ج ب و تحمل پایین و ارزیابی م فی
از روابط ،محایط و تواناایی و اار رر خاور خواه اد راشات ار ایان عوامال نیاز
می توان د متیری غیرمتقی برای تأثیر م فی نااتوانی رر تارل توجار بار رفتارهاای
بروناایسااازی شااده باش ا د .از طرفاای نیااز عاماال توجاار باار واسااطری نقشاای اار رر
خااورت ظیمی هیجااانه اای م فاای رارر رساایمونز و گاااهر )2005 ،نیااز ماایتوانااد رر
رفتارهای برونیسازی شده نقش راشتر باشاد .بار عباارت ریگار ،مهلفاری توجار ،باا
ش اخت ،فراش اخت و تصمی گیری و ار ررهای اجرایی افرار ،ارتبااط متاتقی و
غیرمتتقی رارر و بر آنها تأثیر میگ ارر .ارتباط متتقی بر این شکل است ر عادم
توجر یا نارسایی توجر باعث میشور فرر نتواناد شا اخت ررساتی از متاائل راشاتر
باشد و بر رلیل عدم توجر افی رر فرای د تصمی گیری ،نتواند همری جواناب یاک
مویعیت یا موضو را رر نظر بگیرر .ارتباط غیرمتتقی نیز بر این شکل است ر عدم
ترل توجر میتواند بر ریگر جوانب ررون فرری و محیطی فرر تأثیر م فی گ اشتر
و انوا مشکالت از جملر مشکالت برونیسازی را رر فرر بر وجور بیاورر.
نتایج ضریب همبتتگی همچ ین نشاان رار ار خاررهمقیاا هاای عادم تحمال و
ارزیابی پایین و ج ب پایین ،بر طور مثبت با رفتارهای برونیساازی مارتبط مایباشاد.
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این نتایج نیز با نتایج لی هان ر ،)1993آنتتیک و همکاران ر ،)2007باوچ ر و همکااران
ر ،)2007نوک و م دیس ر )2008همخوان میباش د .رر تبیین این یافتر میتوان گفات
از آنجایی ر آشفتگی و ناراحتی یکی از هیجانات معمول رر رورهی اور ی اسات
ر اغلب بار علات نا اامی رر ارضاای نیازهاا بار وجاور مایآیاد ،نااتوانی رر تحمال
آشفتگی و ارزیابی ضعیف و نا ارآمد هیجان م فی ار اغلاب بار رلیال نااتوانیهاای
اجرایی حافظری اری رفعال) بر وجور میآید ،مایتواناد باعاث شاور ار ور اان
هیجانات م فی ایجار شده بر وسیلری نا امی را بر صورت مشکالت برونیسازی نشان
ره د.
نتایج آزمون تحلیل رگرسیون مشکالت برونیسازی بر اسا

ترل توجر نشان

رار ر  27ررصد از ل واریانس رفتارهای برونیسازیشده بر وسیلری ترل توجر
تبیین می شور .این نتیجر همخاوان باا نتاایج ماوریس ر ،)2006ماوریس و همکااران
ر ،)2008وانررپین و همکاران ر ،)2008ویروورت و همکاران ر )2011و سامینرار
ر )1381میباشد .همچ ین این یافتار همتاو باا نتاایج پاژوهشهاایی اسات ار بیاان
ماای ااد ناااتوانی رر تمر ااز توجاار و نارساااییهااایی رر ار ررهااای اجرایاای ،باار
مشکالت برونایساازی م جار مایشاور رباار لی .)2012 1،توجار ،مرحلاری اول رر
فرآی د پررازش اطالعات میباشد ،توانایی ضعیف رر ترل توجر میتواناد جریاان
به جار پررازش اطالعات ر بر وا شهاای انطباایی باا محایط م جار مایگاررر را
مختل ساختر و باعث ایجار ناسازگاری رفتاری رر فرر شور.
آخرین یافتر ی پژوهش حاضر این بور ر  7ررصد از ال واریاانس مشاکالت
برونیسازی ،بر وسیلری عدم تحمل آشفتگی پیشبی ی میشور .این نتیجر ،باا نتاایج
لی هان ر ،)1993آنتتیک و همکاران ر ،)2007بوچ ر و همکااران ر ،)2007ناوک و
م دیس ر )2008همتو میباشد .چگونگی مواجهری ورک با هیجانات آشفترساز
Barkley

1.
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بر ویژه یدرت باالی تحمل آشفتگی رورهی ور ی میتواند بار ع اوان یاک ساپر
رفاعی رر برابر بروز مشکالت جبرانی برونیساازی بارویاژه بایشفعاالی ،لجباازی و
پرخاشگری عمل د؛ برعکس توانایی پایین برای تحمل آشفتگی باعاث مایشاور
ر ورک بر رفتارهای برونسازی متوسل شور.
رر ل نتایج این مطالعر نشان رار ر ناتوانی برای ترل توجار و تواناایی متار
برای تحمل آشفتگی ،رر رفتارهای برونیسازیشدهی ور ان نقش رارر .محادور
بورن جامعری آمااری بار راناشآماوزان مقطاع ابتادایی ،اساتفاره از طارح پاژوهش
همبتاتگی و ناااتوانی رر تاارل برخای مت یرهااای ماازاح  ،از محادوریتهااای ایاان
پژوهش بر حتاب میآمد .بر اسا

نتایج این پژوهش ارائری برنامارهاای آموزشای

برای تقویت توجر و آموزش مهارتهای مقابلر با هیجانات م فی برویژه آشفتگی و
آموزش برنامرهایی برای افزایش یدرت تحمل آشفتگی برای پیشگیری از مشکالت
برونیسازی پیش هار میگررر.
منابع
انجمن روانپزشکی آمریکا .ر .)2000متن تجدید نظر شده راه مای تشخیصی و آماری
اختالالت روانی .ترجمر محمد رضا نیکخو و هامایاک آواریانس .تهران ،انتشارات سخن.

تو لیزاره ،جهانشیر .ر .)1375بررسی همر گیر ش اسی اختالالت رفتار ای ایی و مبور توجر
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