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 چکيده

 پژوهش فاز عوامل تأثیرگذار در اختالالت رفتار ایذایی است. هد ،پردازش هیجانی مقدمه:

ای در ی پردازش هیجانی در نوجوانان پسرر ارا و اردون اخرتالف نافرمرانی مقاا ره      مقایسه حاضر،

 .  شهرستان آمل اود

ن دارای اختالف نوجوا 18 ،ی پژوهشای اود. نمونهمقایسهر    ّیروش پژوهش از نوع ع روش:

د کره ارا   ارو در شهرسرتان آمرل   ای نوجوان ادون اختالف نافرمانی مقاا ره  18ای و نافرمانی مقاا ه

 خودگزارشری  از مقیرا   ،هرا آوری دادهشدند. ارای جمر  انتخاب ای گیری خوشهروش نمونه

کر و ( و مقیا  پرردازش هیجرانی نسرخه کوتراه )ارا     1991آخنباخ ) نوجوانان رفتاری مشكالت

چنردمتییری   از تل یرل واریران    ،هرا ( استفاده شد. ارای تجزیره و تل یرل داده  2010همكاران، 

 .   استفاده شد

هیجرانی،   یم، از عرد  تن ر  ایها نشان داد که نوجوانان اا اخرتالف نافرمرانی مقاا ره   یافته ها:یافته

سربت اره نوجوانران اردون     نجانی و پردازش هیجرانی مخترل ایشرتری    های عد  پردازش هینشانه

  .  ای ارخوردار اودنداختالف نافرمانی مقاا ه

وجوانران  ننقش مهمی در توجه اره کرارکرد پرردازش هیجرانی مخترل در       ،نتایج گيری:نتيجه

 .کندای ایفا میدارای اختالف نافرمانی مقاا ه

 ایرفتار ایذایی، نافرمانی مقاا هپردازش هیجانی، اختالف : هاكليدواژه

 

                                                                                                              
 شناسی االینی، دانشگاه ملقق اردای یکارشنا  ارشد روان. 1

 اله آم ی: کارشنا  ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد آیتی مسئولنویسنده. 2

 (a_gh_1985@yahoo.com ) 

 تثنایی، دانشگاه عالمه طباطباییدانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان اس. 2
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 مقدمه

تررریا اخررتالالت اررالینی در (، یكرری از رایررجODD) 1ایاخررتالف نافرمررانی مقاا رره

قررار    2اخرتالالت رفتراری ایرذایی    یدر طبقه ،کودکان و نوجوانان است. ایا اختالف

ن و گیرد که از ازرگتریا گروه اختالالت ارجاعی اه مراکز سالمت روان کودکامی

های تشخیصی استه اه نوع ارزیاای و مالک ،نوجوانان است. میزان شیوع ایا اختالف

یرا  و داسرتانی  در سرنیا پریش   %16تا  2وسیعی ایا  شود، در اازهکه اه کار گرفته می

آزاد فرال  و رسروف زاده    )خیریره، شرعیری،   اوایل سا مدرسه گرزارش شرده اسرت   

شود پزشكی در ن ر گرفته میختالف شای  روان( و اه عنوان سومیا ا1388طباطبایی، 

شود )هف ینگر و ساله اه دفعات تشخیص داده می 17تا  3که در کودکان و نوجوانان 

(. کودکان و نوجوانان مبرتال اره ایرا اخرتالف، اره آسرانی خشرمگیا        2008، 3هامفریز

اعتنایی دارند، نسبت اه خواست و مقررات ازرگساالن ای ه، اا دیگران ستیزشوندمی

کننرد و اره عمرد کارهرای     زی مری رودهند و از طرفی کینهیا عد  همكاری نشان می

(. 1388دهند )هاشمی، ایرامی، اقبالی، واحدی و رضایی، مزاحمت ارانگیز انجا  می

جای یک ع ت واحد، عوامل گوناگونی افرراد را در  رشناسان معتقدند که اهاکثر کا

دهند که اه طور ک ی ایا عوامل شامل یذایی قرار میاتال اه اختالالت امعرض خطر ا

شررناختی یررا شخصرریتی  ای از خصوصرریات و گرایشررات کنتیكرری، زیسررت مجموعرره

 (. 1388کودک، فرزندپروری ناکارآمد و شرایط ملیطی است )خیریه و همكاران، 

روان که تاکنون کمترر  های روانشناختی تأثیرگذار مهم ار سالمتلفهاز جم ه مؤ

تروان اره   شناسی اختالالت رفتار ایذایی مورد توجه قررار گرفتره اسرت، مری    بدر سب

در ن رر  فراینردی   پرردازش هیجرانی را  ( 1980) 1راچمااشاره کرد.  4پردازش هیجانی

                                                                                                              
1. Oppositional Defiant Disorder 
2. disruptive behavior disorders 
3. Heflinger & Humphreys 
4. emotional processing 
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رو ای جذب و اه انردازه  ،هیجانیعاطفی و های آشفتگی ،که اه موجب آنگیرد می

و آشرفتگی  و ادون مران    فتهفزایش یاهای دیگر اروند تا رفتارها و تجراهاه زواف می

 دارند وجود عوامل دسته ( چهار1980) راچما ن ر از (.7200 ،2)ااکر شكل اگیرند

 از: عبارتنرد کره   شروند  منجرر  پرردازش هیجرانی   در مشركالتی  اه است ممكا که

 و عقایرد  افسرردگی  مردت،  کوتراه  خروگیری  یتجراره  عرد   شرناختی،  اجتنراب 

، از هیجرانی  پرردازش  للرا   از کره  افررادی  ددهر مری  شانن شده. نتایج اهادادهایش

 خویش مالمت و آمیزیفاجعه نشخوارگری، مانند تریضعیف های شناختیسبک

 پذیرآسیب هیجانی مشكالت اراار در ایشتر افراد، سایر نسبت اه کنند،می استفاده

 ددمجر  ارزیراای  ماننرد  دیگرر  مط وب هایسبک که از افرادیدرمقاال،  .ااشندمی

ی قررار دارنرد )اشرارت،    کمترر  پرذیری آسریب در معررض   کننرد، مری  استفاده مثبت

دهد که اشكاف در خصوص اختالالت روانشناختی نشان می(. شواهد جدید در1387

پردازش هیجانی، ممكا است عامل مهمی در ایجراد و ترداو  ایرا اخرتالالت ااشرد      

( نشان دادنرد کره کودکران    2013) 3(. اوون، مورگان، موری و وانگوزن2007)ااکر، 

نقص ایشرتری نسربت اره     ،در اازشناسی و پردازش هیجانات ،مبتال اه اختالف س وک

کودکان اهنجار دارنرد. نترایج پرژوهش ایردرما، اس،نسرر، لومیردوکو، دی، پیتری و        

   سراف مبرتال اره     18ترا   6( حراکی از آن ارود کره کودکران و نوجوانران      2012) 4فارون

 ؛  ای در کارکردهای مراوط اه خرودتن یمی هیجرانی دارنرد   عمده ناتوانی ،فعالیایش

ارا مشركالت اساسری و     ،اه طوری که در درک و مهار هیجانات و احساسرات خرود  

گرری  ( اظهرار داشرتند کره تكرانش    2010) 5ای روارو هسرتند. ارارک ی و فیشرر   عدیده

تال اره  هیجانی و نقص در کنترف و مدیریت هیجانات در کودکران و ازرگسراالن مبر   

                                                                                                              
1. Rachman 
2. Backer 
3. Bowen, Morgan, Moore & Van Goozen  
4. Biederman, Spencer, Lomedico, Day, Petty & Faraone 
5. Barkley & Fischer 



 
                 
 

  

 1393شناسي باليني كودك و نوجوان، بهار و تابستان ی رواندوفصلنامه 28
 

ااعر  ایجراد    ،که ایرا عوامرل  طوریهفعالی مشهود اوده، ااختالف نقص توجه / ایش

 1یسرت و دادز شرود. ل  ایا افراد مری  یمشكالتی در کارکردها و عم كردهای روزمره

در پرردازش و   ،( دریافتند که کودکان و نوجوانان اا رفتارهرای ضرداجتماعی  2009)

ااعر    ،هرا نقص عم كرد دارند که ایا نقص ،اازشناسی هیجانات غم، تر  و خشم

  شود.در ایا دسته از کودکان و نوجوانان می ییرفتارها چنیاتشدید و تداو  

تال و های روانشناختی است که نقش مهمی در االفهاز جم ه مؤ ،پردازش هیجانی

سری  د. هرچنرد شرواهد پژوهشری ایرانگر نقرش اسا     کنتداو  اختالالت روانی ایفا می

پژوهش  اما اا توجه اه اینكه است؛شناسی اختالالت روانی هیجانی در سبب پردازش

ای نوجوانران  ی اررسی نقش ایا متییرر در نافرمرانی مقاا ره   در داخل کشور در زمینه

شناسری  روانشرناختی در سربب   یلفره ایرا مؤ  یاهمیرت قاارل مالح ره    ملدود شده،

ت. اره خروای ارجسرته نشرده اسر     آمروزان کشرور مرا    ای دانرش اختالف نافرمانی مقاا ه

پژوهش حاضر اا توجه اه ایا ضرورت پژوهشری، اره اررسری پرردازش هیجرانی در      

 ه تره اسرت کر   ایرانی پرداخ یای در یک نمونهنوجوانان دارای اختالف نافرمانی مقاا ه

خرتالف  روانشرناختی در نوجوانران پسرر ارا  و اردون ا      یلفره ایا مؤ یاز طریق مقایسه

 ای صورت گرفت. هنافرمانی مقاا

 روش

 ،ای ارود. در ایرا پرژوهش   مقایسره  ر   ایا پژوهش از نوع ع ّری  روش تحقيق: 

ف ون اخرتال پردازش هیجانی اه عنوان متییر وااسته در دو گروه از نوجوانران ارا و ارد   

 .ای مورد مقایسه قرار گرفتنافرمانی مقاا ه

ت اود از ی آماری پژوهش حاضر عبارجامعه كنندگان در تحقيق:شركت

تلصی ی های دولتی شهر آمل که در سافآموزان نوجوان پسر دایرستانکل دانش

                                                                                                              
1. Leist & Dadds 
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ای گیری در ایا پژوهش اه شكل خوشهمشیوف اه تلصیل اودند. نمونه 1391ر92

اوف و دو   یآموزان پسر پایهاز ایا دانش ،صورت گرفته است. پژوهشگران

 یو اا اجرای پرسشنامه کرده های شهر آمل، یک مدرسه را انتخابدایرستان

ااالتر از  یآموزان که نمرهنفر از دانش 18فر  نوجوانان،  1اختالالت رفتاری آخنباخ

 را اختالالت رفتاری آخنباخ یای پرسشنامهنقطه ارش در مقیا  نافرمانی مقاا ه

ی اختالف نافرمان عالئم ای اه عنوان نوجوانان دار ،(69ااالتر از  Tگرفته اودند )

    آموز که کمتریا نمره را در ایا مقیا  کسب کرده اودنددانش 18ای و مقاا ه

(T  اه عنوان نوجوانان ادون 64کمتر از ،) ای انتخاب کرده و نافرمانی مقاا ه عالئم

 حجم ،رفتاری ع و  یحیطه از ن ر پردازش هیجانی، مورد اررسی قرار گرفتند. در

                    تلقیقات در معموالً و دارد اهمیت نتایج پذیریتعمیم ارای نمونه

 پیشنهاد نفر 15ها زیرگروه از یکهر ارای نمونه حجم حداقل ،ایمقایسه ر ع ّی

ها و همچنیا اما اا در ن ر گرفتا احتماف اُفت آزمودنی؛ (1385است )دالور،  شده

 گرفته ن ر در نفر 18 هازیرگروه  هریک از ارای نمونه یاعتبار ایرونی ااال، اندازه

    ای عالوه ار سامعیارهای ورود ارای نوجوانان مبتال اه نافرمانی مقاا ه .شد

     اسا  ای ارساف( و جنسیت پسر، عبارت اودند از تشخیص نافرمانی مقاا ه 14ر16)

ویراست  ر های اختالالت راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانیمالک

اختالالت رفتاری آخنباخ فر   یپرسشنامه یطریق نمرهاز  2(TR-IV-DSM) چهار 

( و تمایل و 69ااالتر از  Tای ااالتر از نقطه ارش )نوجوانان در مقیا  نافرمانی مقاا ه

رضایت آگاهانه ارای شرکت در پژوهش. معیارهای خروج ارای ایا گروه از 

ی استری در هشامل مصرف داروهای روان،زشكی، داشتا سااقنیز نوجوانان 

 . معیارهای ورود ارای نوجوانان اهنجاراود ایمارستان روانی و ایماری جسمی عمده

                                                                                                              
1. Achenbach 
2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders-IV-Text Reversion 
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کمتر از  T یساف( و جنسیت پسر، عبارت اودند از کسب نمره 14ر16عالوه ار سا )

اختالالت رفتاری آخنباخ فر  نوجوانان در مقیا  نافرمانی  یدر پرسشنامه 64

ری و رضایت آگاهانه. معیارهای خروج ارای ایا گروه از ای، تمایل اه همكامقاا ه

ی استری در ایمارستان روانی شامل مراجعه اه روان،زشک، داشتا سااقهنیز نوجوانان 

 و داشتا ایماری جسمی عمده اود.

 ور دو گروه همتاسازی شدند. همچنیا اه من ،شایان ذکر است که ار اسا  سا

می ارودن شررکت در پرژوهش، از تمرا     داوط بانهضما اعال   ،رعایت مسائل اخالقی

رج کنندگان درخواست شد که نا  و نا  خرانوادگی خرود را در پرسشرنامه د   شرکت

 چیاره هر   ود اود د که اطالعات آزمون ملرمانه خواهاطمینان داده ش ننكنند و اه آنا

 . قرار نخواهد گرفت یلو تل  یهمورد تجز یصورت فرده عنوان ا

هرا از  اررای گرردآوری داده   ،در ایا پژوهشها: ی دادهابزارهای گردآور

 اازارهای زیر استفاده شد: 

 آخنباخ نوجوانان رفتاری مشکالت خودگزارشي مقياسـ الف

(YSR)1: ای نافرمانی مقاا ه سنجش ارای پرسشنامه از ایا ،حاضر پژوهش در

عسگرآااد،  شده است )حبیبی تهیه( 1991آخنباخ ) توسط که شد استفاده نوجوانان

ساف اا حداقل  18تا  11ارای سنیا  ،(. ایا مقیا 1388اشارت، فدایی و نجفی، 

دقیقه قاال پاسخگویی  15ی پنجم ااتدایی در مدت زمان تلصیالت در حد پایه

پزشكی در سنیا نوجوانی روان تاست و از اازارهای غراالگری رایج ارای اختالال

ها (. در ایا پرسشنامه، مقیا 1388همكاران،  )حبیبی عسگرآااد و آیداه شمار می

ویراست چهار   ر ار اسا  اختالالت راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی

از مشكالت عاطفی،  ند( تن یم شده که عبارتDSM-IV-TRاا تجدید ن ر در متا )

                                                                                                              
1. Achenbach Youth Self-Report Scale  
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 ای و مشكالت، نافرمانی مقاا هس وککنشی، طراای، ادنی، نارسایی توجه/ فزوناض

 معموالً، کامالًای های ایا پرسشنامه، اه صورت سه گزینههای مقیا . گویههنجاری

کنند. روایی ایا نمرات دو، یک و صفر را دریافت می ،است که اه ترتیب اصالًو 

مكرراً مورد اررسی قرار گرفته است. حبیبی عسگرآااد و همكاران  ،پرسشنامه

 1ی شخصیتی نوجوانان آیزنکشنامهاا پرس YSR( ضریب همبستگی مقیا  1388)

اه دست آورند و ضریب پایایی ایا پرسشنامه را ارای مشكالت  68/0تا  39/0ایا 

( میزان 1386گزارش کردند. کاکاارایی، حبیبی عسگرآااد و فدایی ) 93/0ک ی 

و در پسران  92/0در دختران  را اا استفاده از آلفای کرونباخ YSRاعتبار آزمون 

اا  YSRمیزان اعتبار  ان. عالوه ار ایا، آننمودندگزارش  82/0کل نمونه و در  95/0

، ارای 93/0آموزان ساف اوف دایرستان ارای دانش را استفاده از آلفای کرونباخ

و اا استفاده از  95/0سو  آموزان ساف دانشارای و  94/0آموزان ساف دو  دانش

و  86/0موزان ساف دو  آدانش ،67/0آموزان ساف اوف ارای دانش ،سازیدونیمه

ادست آوردند. در پژوهش کاکاارایی و همكاران  87/0آموزان ساف سو  دانش

حاکی از  2اندی کانرز( نتایج همبستگی ایا مشكالت رفتاری اا مقیا  درجه1386)

ی آموزان دورهدانش یدر جامعه YSRاخش اودن روایی مالکی همگرای رضایت

ای در پژوهش حاضر اا استفاده از خرده مقیا  نافرمانی مقاا ه دایرستان اود. پایایی

 دست آمد.ها 71/0آزمون آلفای کرونباخ 

توسط که  مقیا ایا  :3كوتاه ینسخه مقياس پردازش هيجانيـ ب

، ساخته شده است( 1020) 4، توما ، توما ، گاور، سانتوناستاسو و وایت یساااکر

های پردازش گیری سبککه ارای انداره است ایگویه 25 دارایخودگزارشی 

                                                                                                              
1. Eysenck 
2. Conner's 
3. The Emotional Processing Scale Short Version 
4. Thomas, Thomas, Gower, Santonastaso & Whittlesea 
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اه = 1ای )درجه 5ار اسا  مقیا  لیكرت  ،گویهشود. هر هیجانی استفاده می

 یلفهؤم 5دارای  ،شود. ایا مقیا اندی مینهایت( درجهای= 5وجه تا هیچ

های عد  پردازش نشانه ،3هیجانی یعد  تجراه ،2عد  تن یم هیجان ،1فرونشانی

شده  کوتاه یهای روانسنجی در نسخهااشد. ویژگیمی 5جتناباو  4هیجانی

است. ضرایب  کنندهها امیدوارخصوص در رااطه اا تشخیص تفاوت ایا گروها

 استگزارش شده  79/0و  92/0آلفای کرونباخ و اازآزمایی ایا مقیا  اه ترتیب  

)ااکر و  ( وجود داردr= -54/0) ارادهمبستگی منفی معن ،ایا ایا دو مقیا و 

( اعتبار مقیا  ار اسا  روش همسانی 1389در پژوهش لطفی ) (.2010همكاران، 

و روایی ایا مقیا  از طریق همبستگی ایا  95/0آلفای کرونباخ  یدرونی اا دامنه

 یها مط وب گزارش شده است. اعتبار مقیا  پردازش هیجانی نسخهخرده مقیا 

 دست آمد.ها 84/0لفای کرونباخ از طریق ضریب آ ،کوتاه در پژوهش حاضر

 ملل تلصیل  یپ  از مشخص شدن مدرسه روند اجرای پژوهش:

 نوجوانان رفتاری مشكالت خودگزارشی مقیا  ،پژوهشگران ،آموزاندانش

های آموزشی قرار دادند. ( پژوهش را در اختیار نوجوانان در کال 1991) آخنباخ

زان اه عنوان نوجوانان دارای آمودانشنفر از  18ها، آوری پرسشنامهپ  از جم 

 عالئم آموز اه عنوان نوجوانان ادون دانش 18ای و م اختالف نافرمانی مقاا هعالئ

)ااکر  کوتاه ینسخه مقیا  پردازش هیجانی س،  ؛ای انتخاب شدندنافرمانی مقاا ه

ای مراوط هداده ،( در اختیار هر دو گروه قرار داده شد. در نهایت2010و همكاران، 

                                                                                                              
1. suppression 
2. unregulated emotion  
3. impoverished emotional experience  
4. signs of unprocessed emotions  
5. avoidance 
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   اا استفاده از آزمون و تل یل واریان  چندمتییری و اا نر  افزار ،اه دو گروه

SPSS-16 .تجزیه و تل یل شدند 

 هایافته
انی آموزان اا نافرممعیار سنی دانشفنتایج توصیفی نشان داد که میانگیا و انلرا

اود.  11/15 ± 67/0ای آموزان ادون نافرمانی مقاا هو دانش 16/15 ± 51/0ای مقاا ه
آموزان اا و ادون مستقل نشان داد که ایا دو گروه از دانش tنتایج حاصل از آزمون 

                          ای از ن ررررر سررررنی تفرررراوت معنرررراداری وجررررود نرررردارد      نافرمررررانی مقاا رررره 
(08/1- =t ،34=df ،28/0<pمیانگیا و انلراف .)     معیار سنی کل نمونره نیرز اراارر ارا

ر د پرژوهش، کننردگان در  شررکت  تما  ،اود. همانطور که گفته شد 13/15 ± 59/0
مشیوف اه تلصیل اودند. میانگیا  1391ر92تلصی ی ی اوف و دو  دایرستان سافپایه

ارره همررراه آزمررون   ،هررای آنلفررهؤو انلررراف معیررار نمرررات پررردازش هیجررانی و م 
دون ار و گروه نوجوانان ارا و  ها در دف جهت نرماف اودن دادهواسمیرن ر  ک مگروف

 نشان داده شده است. (1)ای در جدوف نافرمانی مقاا ه
معیرار نمررات   انلرراف  ±میرانگیا   ،شرود مشاهده می( 1همانطور که در جدوف )

 40/14±44/69ای در پردازش هیجانی اره ترتیرب   نوجوانان اا و ادون نافرمانی مقاا ه
در  K-S)اسرمیرنوف  ر     مگرروف ن کداری آزمرو اود. سرط  معنرا   58/12±61/59و 

ده، لرذا  ازرگتر او 05/0جدوف( ارای توزی  نمرات تمامی متییرهای مورد اررسی از 
دهرد کره   نشران مری   (2)جردوف  فرض نرماف اودن توزیر  رعایرت شرده اسرت.     پیش
ه مثبرت و  انری رااطر  ور، اا  افسرردگی، اضرطراب و فشرار    ناسازگار اولیهی وارهطر 
 (. p >01/0داری دارد )معنا
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 ون : ميانگين، انحراف معيار و بررسي توزیع نرمال داده ها در پردازش هيجاني با آزم1جدول 
 اسميرنوف در نوجوانان با و بدون نافرماني مقابله ایـ گروف كلم

 متغيرها
 بدون نافرماني مقابله ای با نافرماني مقابله ای

 K-S P ميانگين SD K-S P X ميانگين
نیفرونشا  77/12  96/4  70/0  71/0  66/10  77/3  53/0  93/0  

94/14 عد  تن یم هیجان  40/3  49/0  96/0  61/11  61/2  78/0  56/0  

83/11 عد  تجراه هیجانی  86/3  73/0  66/0  16/11  54/2  66/0  76/0  

نشانه های عد  پردازش 

 هیجانی
11/14  54/4  64/0  80/0  55/10  10/3  1 26/0  

77/15 اجتناب  66/5  70/0  71/0  61/15  71/4  96/0  31/0  

44/69 نمره کل  40/14  55/0  91/0  61/59  58/12  05/1  22/0  

 

فررض  از استفاده از آزمون پارامتریک تل یل واریان  چنردمتییری، پریش   پیش
رد هرا ارا آزمرون اراک  مرو     کواریان ها اا آزمون لویا و همگنی همگنی واریان 

هرا در  فررض همگنری واریران    پریش  (2)اررسی قرار گرفتند. اراسا  نتایج جدوف 
چكردا   ، ارای هیهای آن در دو گروه تأیید شد. ایا آزمونلفهؤپردازش هیجانی و م

هرای   فرض همگنری مراتری  ااک  نیز پیش Mدار نبود. نتایج آزمون از متییرها معنا
اده از استف ،مدهآدست هرا مورد تأیید قرار داد. اا توجه اه نتایج ا کواریان رواریان 
 (.2های پارامتریک االمان  شناخته شد )جدوف آزمون

 دو گروه  : نتایج آزمون های لوین و باكس برای نمرات متغيرهای مورد مطالعه در2جدول

 متغيرها
 نتایج آزمون لوین

F df1 df2 Sig (P) 
 158/0 34 1 088/2 فرونشانی

 347/0 34 1 908/0 عد  تن یم هیجان
 067/0 34 1 561/3 یعد  تجراه هیجان

 095/0 34 1 941/2 نشانه های عد  پردازش هیجانی
 189/0 34 1 795/1 اجتناب
 745/0 34 1 107/0 نمره کل

 F df1 df2 Sig (P) مقدار باكس
543/26 486/1 15 421/4654 101/0 
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جانی و روی پردازش هیار نتایج تل یل واریان  چندمتییری )مانووا(  (3)جدوف 
ر کره  دهد. همانطوای نشان میهای آن را در نوجوانان اا و ادون نافرمانی مقاا هؤلفهم

هرای عرد  پرردازش    یم هیجانی، نشرانه ، ایا میانگیا نمرات عد  تن شودمشاهده می
 ،ایاا ره ک ی پردازش هیجانی در نوجوانان ارا و اردون نافرمرانی مق    یهیجانی و نمره

یرانگیا  وان گفت کره م تها میجدوف میانگیا تفاوت معناداری وجود دارد. ار اسا 
ک ری پرردازش    یهای عد  پردازش هیجانی و نمرهیم هیجانی، نشانهنمرات عد  تن 

ارردون  ایشررتر از نوجوانرران ،ایهیجررانی مختررل در نوجوانرران دارای نافرمررانی مقاا رره 
جتنراب  هیجرانی و ا  یایا فرونشانی، عرد  تجراره   کهدر حالیای اود. نافرمانی مقاا ه

 نشد.  مشاهده ای تفاوت معناداریایا دو گروه از نوجوانان اا و ادون نافرمانی مقاا ه
: نتایج تحليل واریانس چندمتغيری بر روی نمرات متغيرهای مورد بررسي در 3جدول 

 نوجوانان با و بدون نافرماني مقابله ای

 F Sig (P) (MSميانگين مجذورات ) متغيرها

11/40 فرونشانی  06/2  16/0  

85/10 100 عد  تن یم هیجان  002/0  

هیجانی یعد  تجراه  4 37/0  54/0  

های عد  پردازش هیجانینشانه  77/113  49/7  01/0  

25/0 اجتناب  009/0  92/0  

25/870 نمره کل  75/4  03/0  

 [ p ،74/2 =(5،30 )F ،=686/0=Wilks >30/0]المبدای ویك ز  توجه:

 گيریبحث و نتيجه
های آن در نوجوانان لفهؤپردازش هیجانی و م یمقایسه ،ژوهش حاضرهدف از پ

ای در شهرسرتان آمرل ارود. نترایج حاصرل از ایرا       ا و ادون اختالف نافرمرانی مقاا ره  ا
ای از پژوهش نشان داد که ایا دو گروه از نوجوانان اا و ادون اختالف نافرمانی مقاا ه

ک ری پرردازش    یزش هیجرانی و نمرره  های عرد  پرردا  ن ر عد  تن یم هیجانی، نشانه
که میرزان و سرط    اه طوری ؛هیجانی مختل و ناکارآمد تفاوت معناداری وجود دارد

 ای ایشتر از نوجوانران اهنجرار ارود.   ایا متییرها در نوجوانان اا اختالف نافرمانی مقاا ه



 
                 
 

  

 1393شناسي باليني كودك و نوجوان، بهار و تابستان ی رواندوفصلنامه 36
 

نی و های عد  پردازش هیجاادیا معنی است که عد  تن یم هیجانی، نشانه ،ایا یافته
 یای دورهاا اختالف نافرمانی مقاا ره  ،ک ی پردازش هیجانی مختل و ناکارآمد ینمره

ی اراالتر عرد  تن ریم    در نوجوانان اا نمره ،نوجوانی در ارتباط است. اه عبارت دیگر
ک ری پرردازش هیجرانی مخترل و      یهای عد  پردازش هیجانی و نمرههیجانی، نشانه

، در راسرتای نترایج   هرا ترر اسرت. ایرا یافتره    ای شای مقاا ه اختالف نافرمانی ،ناکارآمد
(، اارک ی و فیشر 2012(، ایدرما و همكاران )2013های اوون و همكاران )پژوهش

های خود در پژوهش ،( قرار داشت. ایا پژوهشگران2009( و لیست و دادز )2010)
نامناسرب   یاسرتفاده نشان دادند که ناتوانی در اازشناسی و پردازش هیجانی اه همراه 

شرده  سرازی عوام ی مهم در اارتال اره اخرتالالت ارونری     ،از راهبردهای تن یم هیجانی
 فعالی در دوران کودکی و نوجوانی هستند. همچون اختالف س وک و ایش

کمتر از راهبردهای مثبرت تن ریم    یکه استفاده گفتتوان در تبییا ایا یافته می
شوند ارخری از  می موجببردهای منفی تن یم هیجانی هیجانی و کارارد ایشتر از راه

آمادگی ایشتری ارای ااتال اه اختالالت روانشناختی همچون اختالف جسرمانی   ،افراد
 .( تبییا کرد2007) 1توان ار اسا  دیدگاه گرو شكل داشته ااشند. ایا یافته را می

سازماندهی رفترار  رشد هیجانی و عاطفی نااسنده، دشواری در  ،ار اسا  ایا دیدگاه
و هیجان اه شكل مثبت و سازگارانه، سطو  پاییا تجارب هیجرانی مثبرت و داشرتا    

ار قدرت  ،فرد یشود که احساسات و عواطف ناسازگارانههیجانات منفی، ااع  می
تنهرا   ،های مخت فمنطق و استدالف وی غ به داشته ااشند و فرد در شرایط و موقعیت

سرری و عوامررل ملیطرری ناسررازگارانه و ارردون توجرره ارره اررا در ن ررر گرررفتا جررو احسا
(. 2007گیری کند و دست اه عمل ازند )گرو ، تصمیم ،های منطقی ممكاحلراه

ملتمرل دانسرتا اسرتفاده از راهبردهرای منفری و       ،(2007) گررو   ،ار همیا اسرا  
اره   ناکارآمد تن یم هیجانی و عد  توانایی استفاده از راهبردهای مثبت تن یم هیجانی

همراه ناتوانی در پردازش هیجانات اه طور سازگارانه و کارآمد را از عوامرل مهرم و   

                                                                                                              
1. Gross 
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داند. عالوه ار دیدگاه گررو ،  روانی و رفتاری می تساز خطر ااتال اه اختالالزمینه
ها اا دیدگاه فرموف اندی عمومی پرردازش هیجرانی مطااقرت دارنرد )اراکر،      ایا یافته

ساز ظهرور  زمینه ،یافتهنپردازش هیجانی مختل و سازش ،سازی(. در ایا مفهو 2007
ا پرردازش هیجرانی مناسرب و    امّ ؛شناسی روانی هستندشكاف مخت ف آسیبو تداو  اَ
ی (. شریوه 2007کننرد )اراکر،   کننده عمل مری اه عنوان عوامل ملاف ت ،یافتهسازش

د و رشد ارخی از اا ایجا ،زااستفاده از پردازش هیجانی در شرایط و موقعیت استر 
ارزیراای و   ینتیجره (. انراارایا در 2007دارد )ااکر،  مستقیم یروانی رااطه تاختالال

اه دلیل کمبرود اطالعرات،    ،زاپردازش هیجانی نادرست از شرایط و موقعیت استر 
راهبررد   ،منطرق و نادرسرت، فررد   ها و اعتقرادات اری  ارزیاای و تعبیر اشتباه و یا فرض

گزینرد.  ای خود را ارای روارو شدن ارا آن موقعیرت و شررایط ارر مری     هیجانی مقاا ه
ساز در ااعاد شناختی، عاطفی ای ناکارآمد و خودناتوانانتخاب راهبرد هیجانی مقاا ه

ای ناسرازگارانه و  و رفتاری، عالوه ار افزایش استفاده از راهبردهرای هیجرانی مقاا ره   
هش اهزیسرتی روانشرناختی اثرگرذار    غیرسودمند، ار عد  ارتقای سالمت روان و کا

 (. 2007؛ ااکر، 2009؛ لیست و دادز، 2013)اوون و همكاران،  خواهد اود
آن پرردازش هیجرانی مخترل و ناکارآمرد      یهای اساسی در زمینره یكی از فرضیه

مفررط از پرردازش    یو اسرتفاده  اتنراتوانی و نارسرایی در پرردازش هیجانر     است که
سرازی  ن یم هیجانی، مكانیسم زیرانایی مشكالت ارونیهیجانی منفی همچون عد  ت

؛ گارفنسركی،  2013ااشرد )اروون و همكراران،    شده در نوجوانان مری سازیو درونی
منفرری و  اتاررا افررزایش هیجانرر ،(. پررردازش هیجررانی مختررل2005، 1کرررایج و وانررا تا

کره   تروان گفرت  نتیجه مری . در(2013رااطه دارد )اوون و همكاران،  2ورینارساکنش
نفی را اه دنبراف  یافته و استفاده از راهبردهایی که عواطف مهای هیجانی رشدنمهارت

ارای رشد و تداو  مشكالت و اختالالت روانشناختی اره شرمار    دارند، خطر ازرگی

                                                                                                              
1. Garnefski, Kraaij &  Van Etten 
2. dysfunction  
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ای گیرری اخرتالف نافرمرانی مقاا ره    توانند از عناصر ک یدی و اص ی شركل می آمده و
 ااشند.

 ،ای هنی مقااایا دو گروه از نوجوانان اا و ادون نافرما نتایج پژوهش نشان داد که
اری معنراد  تفراوت  ،هیجرانی و اجتنراب   یهای فرونشانی، عد  تجراره لفهؤاز للا  م

( و 2013در راسرتای نترایج پرژوهش اروون و همكراران )      ،هرا وجود ندارد. ایا یافتره 
 انرد ناشری از  تو( قرار نداشرت. دلیرل عرد  همسرویی مری     2012ایدرما و همكاران )

 یا خطرای سرنجش ااشرد   و کننده در ایا پژوهش های فرهنگی، افراد شرکتتفاوت
د ورت گیرصهای دیگر است. اناارایا تعمیم نتایج ااید اا احتیاط نیازمند پژوهش که

 و تكرار نتایج در ایا زمینه الز  و ضروری است.
 یجم هازود که روارو اهایی ملدودیتاا  ،هاایا پژوهش همچون سایر پژوهش

اره توان اه ملدودیت انجا  در شهرستان، مقط  تلصی ی و جنسیت خاص اشآن می
 . از سروی هرا را اره دنبراف دارد   پرذیری یافتره  ملتاط اودن در تعمیم ایا امر، کرد که

ملدودیت حجم نمونه در پژوهش حاضر، عامرل دیگرری اسرت کره تعمریم       ،دیگر
ترایج  توانند ار مبنرای ن د. اناارایا پژوهشگران میسازنتایج را اا ملدودیت روارو می

هرای  ودیتااال نمایند. ملد یاا حجم نمونه آناقدا  اه اجرای  ایا پژوهش، یاولیه
 شامل ایا پژوهش نیز اوده است. ،دهیهای خودگزارشمراوط اه مقیا 

ی اا نافرمران  نتایج پژوهش حاضر ایانگر ایا مط ب اود که نوجوانان ،در مجموع 
از پرردازش هیجرانی مخترل و منفری اسرتفاده      ایشتر از همتایان عادی خرود   ،ایمقاا ه
هرای مراروط اره ارروز     ها و پژوهشریزیشود در ارنامهکنند. اناارایا پیشنهاد میمی

اره   ،آمروزان و نوجوانران  ای و سالمت روان در دانرش مشكالت رفتار نافرمانی مقاا ه
گونه مشكالت رفتاری روانشناختی ار ایجاد ایا یلفهؤچگونگی و فرایند تأثیر ایا م

ت ویلات مهمی  ،ای داشته ااشند. نتایج ایا پژوهشتوجه ویژه نو سالمت روانی آنا
آموزان و نوجوانان دارای ای اه دانشپیشگیری، درمان و خدمات مشاوره یدر زمینه

از پردازش هیجانی مختل جم ه اینكه ارای کاهش استفاده ؛ ازای داردنافرمانی مقاا ه



                 

 
 و بدون اختالل ... وانان پسر بای پردازش هيجاني در نوجمقایسه 39

هرای مبتنری ارر پرردازش هیجرانی،      از درمران  ،ایدر نوجوانان دارای نافرمرانی مقاا ره  
     انجررا   گررردد. همچنرریا  راهبردهررای تن رریم هیجررانی و هرروش هیجررانی اسررتفاده    

هرای تلصری ی   آموزان دورهتر، دانشهای پژوهشی متنوعهای ایشتر اا نمونهپژوهش
تری را ارای تواند شواهد مستلكمآموزان دختر مییی و دانشدیگر همچون راهنما

نقش پردازش هیجانی در اروز یا عد  اروز اختالالت رفتار ایذایی همچون نافرمانی 
 آموزان فراهم آورد.ای دانشمقاا ه

 منابع
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