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 چکیده
خود ار و افک شناختیعامل شناختی/ عصببه عنوان  کارکردهای اجرایینقش  پژوهش حاضر تعیینهدف 

اری . جامعه آماستدشواری در تنظیم هیجان نوجوانان در  شناختیروانبه عنوان عامل شناختی/  منفی آیند
 59 – 59سال تحصیلی که در  ی دوره اول شهر بوشهرآموزان پسر متوسطهدر این پژوهش شامل کلیه دانش

 16ثر و حداک 12حداقل  هاآننفر )دامنه سنی  121آموزان تعداد مشغول به تحصیل بودند. از بین این دانش
 ها از پرسشنامه دشواریآوری دادهانتخاب شدند. برای جمع ایچندمرحلهای گیری خوشهبود( از طریق نمونه

کرد افزارهای کامپیوتری ویسکانسین، استروپ و عملفی و نرممن خود آینددر تنظیم هیجان، پرسشنامه افکار 
ی این پژوهش نیز از روش آماری هااستفاده شد. برای تحلیل داده جهت سنجش کارکردهای اجرایی مداوم

اجرایی،  کارکردهای هایمؤلفهنشان داد که از بین پژوهش استفاده شد. نتایج  گامبهگامسیون همزمان و ررگ
منفی  خود آیند افکار هایمؤلفهکننده فقدان آگاهی هیجانی بود و همچنین از بین  بینیپیششناختی بازداری 

، عدم پذیرش پاسخ هیجانی، دشواری در رفتار هدفمندتمام ابعاد شامل کننده  بینیپیشناسازگاری شخصی 
 خود پنداشتنین و عدم وضوح هیجانی است و همچ دسترسی محدود به راهبردهافقدان آگاهی هیجانی، 

و  نفیم خود آیند ، نقش افکارپژوهش حاضرست. نتایج اکننده فقدان آگاهی هیجانی  بینیپیشمنفی 
ژوهش های این پلذا یافتهکند، های تنظیم هیجانی نوجوانان را برجسته میرا در دشواری کارکردهای اجرایی

 واقع شود. رمؤث نآموزشی مربوط به تنظیم و کنترل هیجا هایبرنامهبالینی داشته و در  کاربردهای تواندمی

 .دشواری در تنظیم هیجان، نوجوان ،منفی خود آیندافکار  کارکرد اجرایی، کلیدی: گانواژ
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 مقدمه
ی روانی، اجتماعی و زیستی دچار تحول بنیادین ای است که در آن سه حیطهدوره نوجوانی،

که  است عصب زیست شناختییک دوره بحرانی برای رشد فرایندهای همچنین  شود،می
-گلونیوررود )زیربنای کارکردهای شناختی عالی و رفتار اجتماعی و هیجانی به شمار می

، انواع مناطق کارکردی و ساختاریدر مغز نوجوان دستخوش تغییرات وضعیتی (. 2112 ،1تود
، 2سباستین هویت و -احمد، بیتنکورتشود )مناطق قشر لیمبیک و مناطق فرونتال می ویژهبه

 جاناتشیهدر تنظیم موفق نوجوان منجر به کاهش توانایی این مغز در حال رشد،  (.2119
دهد )پاورز و اختالالت مرتبط با اضطراب و استرس قرار می درخطررا شود و نوجوان می

 هیجاناتاغلب با  نوجوان اجتماعی -روانی و جسمی همچنین تغییرات (.2119، 3کیسی

ای از همواره با دامنه با توجه به اینکه در این دوره افراد (.1319است )یوسفی،  همراه شدید
ند ککنند که راهبردهای مختلف تنظیم هیجان را طلب میمشکالت هیجانی برخورد می

 در طی رفتاری و عاطفی هایاختالل ظهور در مهمی مبنای تنظیم هیجان ،(2112، 9)تروی

 همچنین نقش؛ (2111، 9)کال، دنیس، اسمیت سیمون و کوهن شناخته شده است نوجوانی

اختالل های  (،1359اختالل استرس پس از ضربه )صمیمی و حسنی،  در هیجان تنظیم
 یادگیری و هایتوانمندی و روانی هایبیماری (1359اضطرابی )علیلو، خانجانی و بیات، 

 تأیید (2112، 6چانگ، اسچوآرز، دودجکام و بریدچانگ) نوجوان آموزان دانش عملکردی

 است. شده
 استمرار یا شدت بروز، در تغییر یا تعدیل و حفظ، آغاز، فرایند عنوانبه هیجانی تنظیم

 رساندن انجام به در روانی و فیزیکی-اجتماعی فرایندهای با مرتبط هیجان و درونی احساس

 آن واسطهبه افراد که ( و مکانیسمی است2111، 2پینا و شود )ویمزمی تعریف اهدافِ فرد،

آلدوآ، ) دهندتغییر می موردنظر پیامد به رسیدن برای را هیجاناتشان )آگاهانه یا غیرآگاهانه(
( منظور از تنظیم هیجان، 1519بر طبق دیدگاه سارنی )(. 2111، 1نولن هوکسما و اسچیزر
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 بخش هیجان نظیمکه تمدیریت رفتار بیانگر فرد است. ازآنجایی وسیلهبهتنظیم تجربه هیجان 

 در آشفتگی که نیست آورتعجب دهد،اختصاص می خود به را فرد هر زندگی از مهمی

(. 2111، 1شود )آمستادر روانی آسیب حتی و اندوهگینی به منجر تواندهیجان می تنظیم
است  دهشتعریفناسازگارانه پاسخ به هیجانات  هایروش عنوانبه دشواری در تنظیم هیجان،

ص قفاقد پذیرش، دشواری در کنترل رفتارها در بستر پریشانی هیجانی و ن هایپاسخکه شامل 
(. دشواری 2119، رومهرگراتهز و )عات است الاط عنوانبهدر استفاده عملکردی از هیجانات 

ها جاندهی به هیکارگیری راهبردهای سازش نایافته برای پاسخدر تنظیم هیجان باعث به
شود. عدم پذیرش پاسخ هیجانی، دشواری در کنترل رفتارها هنگام مواجهه با می

های هیجانی، عدم وضوح هیجانی، دسترسی محدود به راهبردها و نقص در استفاده آشفتگی
 (.2115و همکاران،  2ای از این راهبردها هستند )تالاز اطالعات هیجانی نمونه کارآمد

تعریف تنظیم هیجانی شامل مدیریت رفتار عالوه بر تنظیم تجربه هیجان است،  کهازآنجایی
فقط شامل فرایندهای عاطفی نیست، بلکه دشواری در تنظیم هیجان روشن است که 

ندگی هیجانی گیری ززیرا توانایی شناختی به شکل .گیردبرمی درنیز را فرایندهای شناختی 
 (.2119، 3کند )براندون، اسچیمیچل و تانگدر انسان کمک می

اند که در آن ( مدلی ارائه داده2112در زمینه فرایندهای شناختی، زیالزو و کاینگام )
هیجان یک جنبه انگیزشی از شناخت برای حل مسأله مرتبط با هدف است. در این مدل، 
تنظیم هیجان در دو ساختار اولیه و ثانویه معرفی شده است که در هر دو سطح حداقل به 

در اغلب موارد، تنظیم هیجان با اجرایی مغز مرتبط است.  صورت سهمی با کارکردهای
ها یا توانایی سرکوب کردن حلفراهم آوردن انگیزه یا خودکنترلی برای ادامه دادن به راه

 ؛کندناکامی و ناامیدی در جریان حل مسأله، نقشی ثانویه در کارکردهای اجرایی مغز ایفا می
د، خیلی پرتنش و آشفته است که در این موارد ابتدا ای که قرار است حل شواما گاهی مسأله

سازی است، در اینجا تنظیم هیجان نقشی اولیه دارد، اما همچنان با کارکردهای نیاز به آرام
ه کنند کشناختی رشدی نیز تأیید میهای عصب(. یافته2115)دیلن، اجرایی مرتبط است 

حلیل اند و برای تقیم به هم مرتبطغیرمست صورتبهتنظیم هیجان و کارکردهای اجرایی 
 .(2119کنند )بل و ولف، ها، همکاری میاطالعات و اجرای فعالیت
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 از وسیعی گستره دربرگیرنده که است کلی عبارت یک اجرایی کارکردهای

 توجه، استدالل، مسأله، حل توانایی نظیر رفتاری هایو توانایی شناختی فرایندهای

 تغییر آمایه، حفظ تکانه، کنترل کنترل بازدارنده، فعال، حافظه ریزی،برنامه دهی،سازمان

 اجرایی کارکردهای دیگر نگاهی از (.2113، 1)اسکوت و گیوا است پاسخ و بازداری آمایه

 رفتاری عملکردهای دادن انجام« چه وقت»و « چگونه»برای  شاخصی عنوانبه توانمی را

 خودگردانی، اهداف، ریزیافراد برای برنامهکه به  (1152، 2)لوفتیز کرد توصیف عادی

(. 2115، 3کند )گارنرکمک می مدار آینده رفتار و پذیریانعطاف پاسخ نامناسب، بازداری
( 2116و همکاران ) النتریپدر زمینه نقش کارکردهای اجرایی در تنظیم هیجانی نوجوانان، 

رای های تازه را باز ارزیابی کارکردهای اجرایی بهتر، استفادهبه این نتیجه رسیدند که 
ناختی بیشتری منبع ش ،کنندنوجوانانی که بر ارزیابی تازه تکیه میکند و نوجوانان تسهیل می

زندگی  شان درکنند که به تنظیم بهتر هیجاناترا برای کمک به توجه پایدار خود فراهم 
تنظیم که رشد  کنندمیتأکید ( 2113) 9شود. همچنین روساریو و پدرومیشان منجر روزمره
وسیله چندین هسته از کارکردهای اجرایی از قبیل کنترل توجه، طور قوی بهبه هیجانی

مایت ، حسطح باالگیری و دیگر فرایندهای شناختی بازداری رفتار نامناسب، تصمیم
وان های نوجبرای تبیین دشواری شوند. در پژوهش حاضر تعدادی از کارکردهای اجراییمی

، بازداری 9پذیری شناختیانعطاف اند که عبارتند ازنظیم هیجانی در نظر گرفته شدهدر ت
ای تزاع و تغییر راهبردهپذیری شناختی، توانایی ان. منظور از انعطاف2و توجه پایدار 6شناختی

تجوی ریزی، جسبازخوردهای محیطی است که مستلزم برنامهدر تغییر  شناختی بر اساس
باشد انایی استفاده از بازخوردهای محیطی برای تغییر آمایه شناختی مییافته و توسازمان

(. بازداری به توانایی متوقف کردن افکار، اعمال و 2113، 1و پاریخ )ارتگا، تریسی، گلد
(. بازداری شناختی نیز شامل فرایند جلوگیری از 1552، 5شود )بارکلیاحساسات اطالق می
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، 2؛ ویلسون و کیپ2111، 1تکلیف، به حافظه کاری است )نیگورود اطالعات نامربوط به 
توجه پایدار نیز توانایی حفظ پاسخ رفتاری پایدار در حین فعالیتی تکراری منظور از (. 1551

 (.2111، 3یا مداوم است )سوبرگ و متییر

یکی دیگر از فرایندهای شناختی درگیر در دشواری نوجوانان برای تنظیم هیجانی، افکار 
منفی است. زیرا مواجهه نوجوان با تغییرات عاطفی، جسمانی و اجتماعی با افزایش  د آیندخو

زای زندگی، زمینه ایجاد افکار منفی اضطراب و نگرانی فرد در برخورد با شرایط استرس
( معتقد است افکار خود آیند 1513) 9(. بک1311هارینگتون، ) آورندخود آیند را فراهم می

زای زندگی هستند و دربرگیرنده سوگیری در پردازش رخدادهای استرسمنفی ناشی از 
هایی است که در شامل جمالت و عبارت 9اطالعات شخصی است. افکار خود آیند منفی

دهند، طول عمر این افکار فقط تا زمانی هست که فرد نسبت به جریان هوشیاری روی می
(. در واقع این 1352تبار، دهند )ولیی میهوشیار است و بعد از یک رویداد سریعاً رو هاآن

و همکاران،  6های زندگی است )ایکس دوافکار ناشی از شکست در پاسخ دادن به استرس
این فرایندهای فکری ناکارآمد در طول زندگی تحت تأثیر عوامل فرهنگی و محیطی  (.2119

شود د میتضاد در زندگی فرها به عنوان منبع نگرانی و شود و منجر به تبدیل شناختایجاد می
 خود آینددر زمینه نقش افکار (. 1319؛ به نقل از واتیلو و بیرشک، 1525)بک و همکاران، 
 ین باورهای غیرمنطقی با رها کردن فردهای تنظیم هیجان باید گفت که امنفی در دشواری

رجمندنیا، رویتوند ا؛ به نقل از 2115باریگا و همکاران، )، همدلی را خنثی کرده قیدوبندهااز 
 (.2113گردد )گیبس، و منجر به کاهش همدلی و احساس گناه می (1359و شریفی، 

های ی( و پرخاشگر2113همچنین افکار خود آیند منفی نقش مهمی در افسردگی )سینز، 
محمدیان شعرباف، مدرس غروی و کارشکی،  فیزیکی و کالمی )رحیمی احمدآبادی، آقا

هایی ممکن است از طریق تأثیر بر فرایند تنظیم هیجان در افراد، دشواری( دارند، که 1353
 را در تنظیم هیجانی ایجاد نماید.
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بر همین اساس با توجه به اینکه در تبیین تنظیم هیجانی بیشتر به عوامل محیطی و تربیتی 
 و شناختیروانپرداخته شده است و خأل پژوهشی زیادی در زمینه سازوکارهای شناختی 

نفی م خود آیندافکار شود، همچنین نوجوانان عادی دیده میمورد شناختی به ویژه در عصب
نوان و کارکردهای اجرایی مغز به ع شناختیروانبه عنوان یک فاکتور شناختی با خاستگاه 

وند و نیا، رویتمنداند )ارجروانشناختی مطرح شدهفاکتوری شناختی با خاستگاه عصب
های نوجوان شناختی در دشواری عواملنقش  تعیینبا هدف وهش حاضر پژ (،1359شریفی، 

ار در تنظیم هیجانی مورد بررسی قر نقش هر دو عامل را در تبیین دشواریدر تنظیم هیجانی، 
ان نوجوانهای کاهش دشواریتا بتواند گامی در جهت توسعه آگاهی و مداخله برای  دهدمی

ین اهایی که در پذیری که در معرض خطر هستند، فراهم آورد. لذا فرضیهعادی اما آسیب
. دشواری در تنظیم هیجان نوجوانان را 1گیرند، عبارتنداز: پژوهش مورد بررسی قرار می

. دشواری در تنظیم هیجان نوجوانان 2 بینی کرد.توان بر اساس کارکردهای اجرایی پیشمی
ن بینی کرد. همچنین این پژوهش به دنبال ایوان بر اساس افکار منفی خود آیند پیشترا می

یک از متغیرهای کارکردهای اجرایی و افکار خود آیند پاسخ به این سؤال است که کدام
 بینی دشواری در تنظیم هیجانی نوجوانان دارند.تری را در پیشمنفی، نقش مهم

 روش پژوهش
یق از نوع همبستگی است که متغیرهای کارکردهای اجرایی و روش پژوهش در این تحق

وان متغیر مالک عنبین و دشواری در تنظیم هیجان بهعنوان متغیر پیشافکار منفی خود آیند به
  در نظر گرفته شدند.

آموزان جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش: گيرینمونهروش و جامعه  
مشغول به تحصیل بودند.  59 – 59سال تحصیلی که در  شهر بوشهری دوره اول پسر متوسطه

انتخاب  ایچندمرحلهای گیری خوشهاز طریق نمونهنفر  121آموزان تعداد این دانش از بین
مراحل بود.  19/1و انحراف معیار  13/19کنندگان میانگین سنی گروه مشارکت شدند.
منطقه انتخاب شد  9اطق مختلف شهر بوشهر به این صورت است که از میان من گیرینمونه

مدرسه انتخاب شد. با توجه با اینکه تعداد نمونه در تحقیقات پژوهشی  9و از میان این مناطق 
 32برای افزایش اعتبار بیرونی از میان هر یک از این مدارس  ،(1311نفر است )دالور،  31

بایستی  هانمونه، با توجه به اینکه هانمونهپس از انتخاب تصادفی  انتخاب شدند. آموزدانش
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نفره وارد محیط آزمون  9به صورت ، در محیطی آرام، دادندمیکامپیوتری پاسخ  افزارنرمبه 
 ها از ابزارهای زیر استفاده شد.آوری دادهجهت جمع .دادندمیو به ابزارها پاسخ  شدندمی

 خود آیندمنفی  افکار پرسشنامۀ زا پژوهش این در :خود آیندپرسشنامه افکار منفی 

(ATQ)  منفی  فراوانی اظهارات ارزیابی برای است آزمونی پرسشنامه این .گردید استفاده
 درونی است. ثبات شده اختهس (1511) کندال و هولون به وسیلۀ که خود دربارۀ خود آیند

(. این 1511بسیار خوب است )هولون و کندال،  52/1ضریب آلفای  با پرسشنامه این
 تغییر، به تمایل و شخصی شامل ناسازگاری خود آیندپرسشنامه چهار جنبه از این افکار 

 1فیسچر و کورکورانسنجد. می را ناامیدی و پایین نفساعتمادبه پنداشت منفی، خود
دانشجو هنجار کردند که میانگین  312از  ( پایایی این پرسشنامه را روی نمونه مرکب1559)

سال بوده است، این نمونه از آزمودنی ها به صورت اقسرده یا غیر افسرده  21 -22 هاآنسنی 
نمره میانگین پرسشنامه افکار منفی خود آیند  MMPIبراساس پرسشنامه افسردگی بک و 

با با انحراف  91/92غیر افسرده  بود و در نمونه 25/22با انحراف معیار  69/25در نمونه افسرده 
برخوردار  52/1 کرونباخ آلفای بسیار خوبی با ضریبثبات درونی و از  بود 15/11معیار 

گزارش  61/1 بک افسردگی پرسشنامۀ و مقیاس این نمرات بین همبستگیاست؛ همچنین 
)فیسچر و شود می گرفته نظر در همگرا شاخصی مطلوب برای روایی عنوانشده است که به

( ثبات درونی این پرسشنامه را با استفاده 1311در نمونه ایرانی کیمیایی ) (.1559کوکران، 
پایایی باز آزمایی با فاصله زمانی یک گزارش نموده است.  51/1از ضریب آلفای کرونباخ، 

در مطالعه گل پرور و جوادی (. 2112 و همکاران، است )کاویانی شده مشاهده 16/1 ماه
(، روایی صوری و محتوایی این مقیاس مورد تایید واقع شده است. در پژوهش حاضر 1319)

، خود 21/1های ناسازگاری شخصی و برای خرده مقیاس 59/1میزان آلفای کرونباخ 
 برآورد شده است. 61/1و ناامیدی  21/1اعتماد به نفس پایین  ،12/1 منفیپنداشت و انتظار 

آیتمی است که توسط  36این مقیاس یک ابزار  مقياس دشواری در تنظيم هيجان:
این مقیاس  ( برای ارزیابی دشواری در تنظیم هیجان ساخته شده است.2119) 2گراتز و روئمر

عدم پذیرش پاسخ هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری  یمؤلفهزیر  6شامل 
عدم  هبردهای تنظیم هیجانی ودر کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به را

                                                           
1  . Fischer & Corcoran 

2  . Gratz & Romer 
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ای لیکرت درجه 9دهی به این مقیاس بر اساس یک مقیاس وضوح هیجانی است. نحوه پاسخ
ازندگان، های ساست. نمرات باالتر به معنای دشواری بیشتر در تنظیم هیجانی است. بررسی

اساس آلفای  و همسانی درونی مقیاس را بر 11/1، آزمایی باز بر اساسپایایی این مقیاس را 
 برایگزارش کردند.  11/1ها باالی و برای خرده مقیاس 53/1کرونباخ برای کل مقیاس 

عاملی  تحلیل بر عالوه (2111آدامز ) هیجانی تنظیم در دشواری روایی مقیاس بررسی
 مرکز افسردگی فراخلقی و مقیاس هایرگه مقیاس با مقیاس این ارتباط مجدد، تأییدی

 را( PCL) سانحه از پس استرس اختالل فهرست( و CESDS(ناسیگیرشهمه مطالعات

 افسردگی مقیاس با هیجانی تنظیم در های دشواریکرد و نشان داد که زیرمقیاس بررسی

 هایرگه هایبا زیرمقیاس و معنادار و مثبت ارتباط سانحه، از پس استرس فهرست اختالل و

. همچنین است ابزار این مطلوب سازۀ روایی دهندۀنشان داشت؛ که منفی ارتباط فراخلقی،
ری و چاروایی این آزمون با استفاده از تحلیل عاملی در پژوهش خانزاده، سعیدیان، حسین

( بررسی شده است که تأییدکننده روایی سازه ابزار بود، روایی همگرای این 1351ادریسی )
یجانی دشواری در تنظیم ههای آزمون نیز از طریق بررسی ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس

های افسردگی و اضطراب بک، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین روایی همگرا و با سیاهه
تشخیص افتراقی این مقیاس از طریق اجرای همزمان سالمت روانی، پرسشنامه تنظیم شناختی 

یر غهای مختلف از دو گروه بالینی و هیجان و فهرست عواطف مثبت و منفی در مورد نمونه
بالینی بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت )بشارت، دهقانی، مسعودی، پورخاقان و مطهری، 

 است. 21/1(. در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ این مقیاس 1353
های توجه انتخابی که یکی از پرکاربردترین آزمون 1آزمون استروپ آزمون استروپ:

یک مدل آزمایشگاهی و  ،(2116، 2ان، چن و الویا توجه متمرکز و بازداری پاسخ است )چ
پژوهش حاضر نوع  درباشد. ی پیشانی مغز مییک آزمون پایه برای عملکرد قطعه عنوانبه

ل بر که مشتم اجرا شد هایآزمودن یرو یوتریکامپ صورتبه( گرن )کلمه/ آزمون استروپ
ه در نظر گرفت بازداریدر تحقیق حاضر معرف  ینرم افزارآزمون این باشد. سه مرحله می

از این مقیاس برای سنجش بازداری شناختی در برخی مطالعات استفاده شده است  شده است.
 ،؛ صالحی فدردی و ضیایی1353؛ مرادیان و همکاران، 1351)میردورقی و همکاران، 

                                                           
1  . Stroop test 

2  . Chan, Chen & Law 
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 هایپاسخاز: دقت )تعداد  اندعبارتدر این آزمون  موردسنجشهای شاخص .(1315
صحیح در برابر محرک برحسب هزارم  هایپاسخصحیح( و سرعت )میانگین زمان واکنش 

در آزمایی  به روش باز( 2119) 1لزاکپژوهش  بر اساسثانیه(. پایایی آزمون استروپ، 
 ،های انجام شده پیرامون این آزمونپژوهش. گزارش شده است 51/1تا  11/1ای از دامنه

باشد. می (2119، 3( و کودکان )بارن1551، 2لئودنشانگر پایایی و روایی در بزرگساالن )مک
چی و نقل از آجیل؛ به 1319قدیری، جزایری، عشایری و قاضی طباطبایی ) همچنین

؛ 61/1، پایایی هر سه کوشش این آزمون را به ترتیب آزمایی باز( با روش 1352همکاران، 
 کردند.گزارش  52/1و  13/1

 هایکارت بندیدسته آزمون های ویسکانسين:بندی کارتآزمون دسته

 پذیری انتزاعی، انعطاف استدالل که است شناختی روان عصب آزمون یک ویسکانسین

 آزمون فرضیه توانایی مجموعه، تغییر مفاهیم، تشکیل مساله، حل درجاماندگی، شناختی،

سنجد  می را توجه نگهداری و عمل توقف و شروع راهبرد خطاها، بازخورد از استفاده و
های کارت بندینسخه اولیه آزمون دسته(. 1553، وکرتیس کای تالی، )هیتون، کلن،

این آزمون برای سنجش  .آمد وجود به (1591) و همکارانش 9توسط برگ 9ویسکانسین
ی های محیطاستدالل انتزاعی و توانایی سازگار کردن راهبردهای شناختی فرد با چالش

ای از گستره پیچیده آزمون ویسکانسینطراحی شد. بدین علت، عقیده بر این است که 
، استدالل انتزاعی، دهیسازمانریزی، سنجد که شامل برنامههای اجرایی را میکنش
ای است کانهت هایپاسخگیری مفهوم، حفظ قوانین شناختی، توانایی تغییر و بازداری شکل

، به 1591، و همکاران کارت پاسخ )برگ 61شامل  WCST ینسخه اصل (.2119، 6)لزاک
( در مقابل 1591برگ،  و پاسخ )گرانت تکار 69 ای( 1353چی و همکاران، نقل از آجیل

تأکید می کند ( 1353، به نقل از عبدی و همکاران، 1522) 2ستیم بود. دیکارت محرک کل 9
ر از در مطالعه حاض شناختی استفاده می شود.که از این آزمون برای سنجش انعطاف پذیری 

                                                           
1  . Lezak 

2  . MacLeod 

3  . Baron 

4  . Wisconsin card sorting 

5. Berg 

6. Lezak 

7. Satim 
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و به عنوان شاخصی  است غیرمشابهکارت  69آزمون استفاده شد که دارای  ایرایانهنوع 
ود ش. چندین نمره از این آزمون حاصل میبرای انعطاف پذیری شناختی در نظر گرفته شد

لزاک  ست.ا قرارگرفتهپذیری شناختی معرف انعطاف عنوانبهکه در اینجا نمره تعداد طبقات 
 یباال ،یمغز بیبه دنبال آس یشناخت صیسنجش نقا یآزمون را برا نیا ییروا زانیم (2119)

دگان در کننیابیتوافق ارز بیضر بر اساسآزمون  نیاعتبار اهمچنین دست آورند. به 16/1
. همچنین نادری در سال است دهیگزارش گرد 13/1 بابرابر  1و استراوس نیریمطالعه اسپ

ذکر نموده است  19/1 ،باز آزماییبا روش  یرانیا تیآزمون را در جمع نیاعتبار ا 1323
(، 1353همچنین در پژوهش فاضلی و همکاران ) (.1352چی و همکاران، نقل از آجیل)

 ( از این آزمون استفاده شده است.1351( و  شاهقلیان و همکاران )1353عبدی و همکاران )

 (1596) و همکاران 3توسط رازولد 2آزمون عملکرد پیوستهآزمون عملکرد پيوسته: 
شود بازداری استفاده می نقایصبرای یافتن اختالالت در عملکرد توجه مداوم و و  شد هیته

(. یک سری اعداد با فاصله 2111و همکاران،  9؛ گوکالسینگ2111، 9)کورنبالت و ملهوترا
ا کننده باید بشود. شرکتمحرک هدف تعیین می عنوانبهو دو محرک ر زمانی معین ظاه

تر کلید مربوطه را بر روی صفحه ( هر چه سریع9مشاهده اعداد مورد نظر )در این مطالعه عدد 
ادیانفرد هکامپیوتر فشار دهد. محرک هدف نسبتاً کمیاب و نهفتگی ارائه نسبتاً کوتاه است. 

به تهیه و ساخت فرم فارسی آزمون عملکرد پیوسته پرداختند  ( در تحقیقی1325و همکاران )
رهای متغیو نقش این آزمون در سنجش مراقبت توجه و بازداری را مورد تأکید قرار داده اند. 

مورد سنجش در این آزمون عبارتند از خطای حذف، خطای اعالم کاذب، پاسخ صحیح و 
فاده است معرف توجه پایدار عنوانبه تعداد پاسخ صحیحزمان واکنش. در پژوهش حاضر از 

ای از اختالالت شده است. از این آزمون برای سنجش خطاهای توجه در طیف گسترده
بعالوه، در پژوهش عبدی و (. 2119، 6روانی نیز استفاده شده است )ریکو، رینولدز و لو

ستفاده ا پایدار( از مقیاس کامپیوتری عملکرد پیوسته برای سنجش توجه 1353همکاران )
( پایایی 1352چی و همکاران، )به نقل از آجیل 1316فر در سال حسنی و هادیانشده است. 

                                                           
1  . Spreen   & Strauss 

2  . continuous performance test 

3  . Rosvold 

4  . Cornblatt & Malhotra 

5  . Gokalsing 

6  . Riccio, Reynolds & Lowe 
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گزارش  53/1تا  95/1های مختلف بین برای قسمت باز آزماییاین آزمون را از طریق 
وجه تدر تحقیق حاضر از نسخه رایانه ای این آزمون استفاده شد و به عنوان معرف  اند.کرده
 ر نظر گرفته شد.د مداوم

وپرورش الزم از اداره کل آموزش پژوهشگران پس از کسب مجوزهای شيوه اجرا:
بوشهر، به مدارس رفتند و ضمن ارائه توضیحاتی در مورد موضوع و اهمیت آن به مدیران 
مدارس، مالحظات الزم برای اندازه گیری متغیرها در نظر گرفته شد. بر همین اساس، پس 

ش معلمان، داناز هماهنگی با مدیر و معلمان کالس ها، ابتدا بر اساس لیست حضور و غیاب 
 نفره 9آموزان کدگذاری شدند، سپس در یک روز از دانش آموزان خواسته شد به صورت 

در محل نمازخانه مدرسه که به وسیله مدیر مدرسه جهت اجرای آزمون در نظر گرفته شده 
رد ویسکانسین، استروپ و عملککامپیوتری شامل  و آزمون های نرم افزار کردهبود، مراجعه 

آزمون گیرنده در نمازخانه  9) با استفاده از لب تاب آزمون گیرنده، اجرا نمایندرا  مداوم
رای جمع آوری همچنین ب. لب تاب  تدارک دیده شده بود( 9حضور داشتند و تعداد 

 اطالعات در زمینه متغیرهای افکار منفی خود آیند و دشواری در تنظیم هیجان، پرسشنامه
کمیل تو دشواری در تنظیم هیجان به وسیله دانش آموزان  افکار منفی خودآیند مداد کاغذی

 قبل و یکی از این پرسشنامه ها بعد از از پرسشنامه ها،شد. به این ترتیب که یکی از این 
اجرای آزمون های نرم افزاری تکمیل می شد. جهت جلوگیری از تأثیر اجرای آزمون های 

و  پرسشنامه های افکار خودآیند منفی نرم افزاری در عملکرد مشارکت کنندگان در تکمیل
دشواری در تنظیم هیجان، ترتیب ارائه این دو پرسشنامه به صورت تصادفی تغییر داده می 

 ،)شایان ذکر است که پرسشنامه دانش آموزان به وسیله کدهایی مشخص گردیده بودشد. 
نین همچا دارا بود(. لذا هر آزمودنی یک کد مشابه برای آزمون های نرم افزاری و پرسشنامه ه

العات که اط اطمینان داده شد مشارکت کنندگانبه به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش، 
 ها کامال محرمانه خواهد ماند. آن

 ی پژوهشهایافته
 33در ابتدا به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان پرداخته شده است. 

نفر در کالس نهم مشغول به تحصیل بودند. دامنه  31و نفر کالس هشتم  92نفر کالس هفتم، 
در ادامه به  بود. 13/19 هاآنسال بود و میانگین سنی  12-16سنی شرکت کنندگان نیز 
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( 1جدول شماره )بررسی شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش پرداخته شده است. 
های پژوهش، کارکردهای اجرایی، دشواری در های توصیفی مربوط به زیر مقیاسشاخص

 دهد.را نشان می خود آیندتنظیم هیجان و افکار منفی 

 های پژوهشمیانگین و انحراف معیار زیر مقیاس .1جدول 
 انحراف معیار میانگین هامؤلفه متغیر

 
 کارکردهای اجرایی

 

 63/1 213/3 پذیریانعطاف
 112/16 21/39 بازداری

 91/9 69/96 توجه پایدار

 دشواری در تنظیم هیجان

 9//96 19/19 دشواری در کنترل تکانه
 16/3 29/12 عدم وضوح هیجانی

 59/9 52/11 دسترسی محدود به راهبردها
 13/9 11/11 فقدان آگاهی هیجانی

 62/3 91/13 دشواری در رفتار هدفمند
 21/9 29/19 عدم پذیرش پاسخ هیجانی

 منفی خود آیندافکار 

 62/9 12/6 ناسازگاری شخصی
 21/9 11/6 منفی خود پنداشت

 61/2 22/1 پایین نفساعتمادبه
 31/2 11/2 نامیدی

قبل از انجام تحلیلی رگرسیونی، الگوی روابط متغیرها به وسیله ماتریس همبستگی 
ار منفی های حل تعارض با افکبه ترتیب نتایج روابط بین تاکتیک 3و  2بررسی شد، جداول 

قبل از انجام تحلیلی رگرسیونی،  .دهدان میو دشواری در تنظیم هیجانی را نش خود آیند
به ترتیب نتایج  3و  2الگوی روابط متغیرها به وسیله ماتریس همبستگی بررسی شد، جداول 

را نشان  دآین خودافکار منفی  کارکردهای اجرایی و با دشواری در تنظیم هیجانروابط بین 
 .دهدمی
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 هایمؤلفهزیر  دشواری در تنظیم هیجان و هایمؤلفهزیر پیرسون بین  همبستگیضریب  .2جدول 
 کارکردهای اجرایی

 هایمقیاسزیر دشواری در تنظیم هیجان و  هایمؤلفهزیر ضریب همبستگی پیرسون بین  .3جدول 
 خود آیندافکار منفی 

 1 2 6 9 9 3 2 1 زیر مقیاس

عدم پذیرش  -1
 هیجان

1 

دشواری در  -2
 رفتار هدفمند

**339/1 1 

دشواری در  -3
 کنترل تکانه

**295/1 **911/1 1 

فقدان آگاهی  -9
 هیجانی

111/1 191/1 121/1 1 

دسترسی  -9
محدود به 
 راهبردها

**312/1 **311/1 **996/1 115/1 1 

عدم وضوح  -6
 هیجانی

122/1- 129/1 *155/1 *226/1 192/1 1 

 1 -163/1 /119 192/1 -121/1 112/1 112/1 پذیریانعطاف-2
 1 151/1* 115/1 129/1 211/1* -122/1 193/1 151/1 بازداری -1

 191/1 319/1** 169/1 -126/1 111/1 -121/1 113/1 -/132 توجه پایدار -5

 5 1 2 6 9 9 3 2 1 زیر مقیاس
عدم پذیرش -1

 هیجان
1 

دشواری در -2
 هدفمند رفتار

**339/1 1 

دشواری در -3
 تکانه کنترل

**295/1 **911/1 1 

فقدان آگاهی -9
 هیجانی

111/1 191/1 121/1 1 

دسترسی محدود -9
 به راهبردها

**312/1 **311/1 **996/1 115/1 1 
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 جاندشواری در تنظیم هی بینیپیشی ی اول پژوهش در زمینهبررسی فرضیهبه منظور 
ایج نت از روش آماری رگرسیون همزمان استفاده شد. اجرایی کارکردهای نوجوان بر اساس

 ارائه شده است. 9این تحلیل در جدول شماره 

 بر اساس بینی دشواری در تنظیم هیجان نوجواناننتایج تحلیل رگرسیون همزمان، پیش .4جدول 
 کارکردهای اجرایی

عدم وضوح  -6
 هیجانی

122/1- 129/1 *155/1 *226/1 192/1 1 

ناسازگاری  -2
 شخصی

**322/1 **313/1 **321/1 162/1 **391/1 *122/1 1 

خود پنداشت -1
 منفی

**263/1 *111/1 **331/1 191/1- *223/1 139/1 **219/1 1 

 نفساعتمادبه -5
 پایین

**316/1 *153/1 *226/1 122/1- *159/1 119/1 **959/1 **611/1 1 

 969/1** 211/1** 991/1** 91/1 111/1 -132/1 213/1 121/1 191/1 نامیدی -11

 غیراستانداردضریب  بینپیشمتغیر  متغیر مالک
ضریب 
 T P R 2R استاندارد

B Std.eror Beta 

عدم 
پذیرش 
پاسخ 
 هیجانی

 121/1 192/1 322/1 559/1 159/1 316/1 319/1 پذیریانعطاف
 121/1 192/1 311/1 111/1 153/1 131/1 131/1 بازداری

 121/1 192/1 356/1 -192/1 -111/1 152/1 -121/1 توجه پایدار

دشواری در 
رفتار 
 هدفمند

 111/1 112/1 995/1 611/1 192/1 211/1 122/1 پذیریانعطاف
 111/1 112/1 211/1 395/1 133/1 121/1 112/1 بازداری

 111/1 112/1 911/1 691/1 161/1 163/1 191/1 پایدارتوجه 

دشواری در 
 انهتک کنترل

 119/1 123/1 561/1 -195/1 -119/1 26/1 -113/1 پذیریانعطاف
 119/1 123/1 166/1 -165/1 -116/1 126/1 -119/1 بازداری

 119/1 123/1 921/1 -212/1 -162/1 121/1 -196/1 توجه پایدار

فقدان 
آگاهی 
 هیجانی

 191/1 229/1 526/1 131/1 113/1 252/1 115/1 پذیریانعطاف
 191/1 229/1 121/1 393/2 211/1 125/1 161/1 بازداری

 191/1 229/1 611/1 911/1 192/1 111/1 199/1 توجه پایدار

دسترسی 
محدود به 
 راهبردها

 113/1 116/1 195/1 121/1 112/1 399/1 161/1 پذیریانعطاف
 113/1 116/1 396/1 526/1 119/1 139/1 131/1 بازداری

 113/1 116/1 311/1 -112/1 -159/1 113/1 -119/1 توجه پایدار
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اجرایی،  کارکردهای هایمؤلفهاز بین زیر شود مشاهده می( 9جدول )همانگونه که در 
 ؛تاس کننده فقدان آگاهی هیجانی در نوجوانان بینیپیش( 19/1p≤ ،21 = /β) بازداری تنها

دشواری در  ندهکن بینیپیشاجرایی، تنها بازداری،  کارکردهای هایمؤلفهبنابراین از بین زیر 
دشواری  بینیپیشبه منظور بررسی فرضیه دوم پژوهش در زمینه  .استتنظیم هیجان نوجوانان 

در تنظیم هیجان نوجوان بر اساس افکار منفی خود آیند، از روش آماری رگرسیون همزمان 
 دهد.نتایج این تحلیل را نشان می 9جدول شماره  استفاده شد.

افکار  بر اساس دشواری در تنظیم هیجان نوجوانان بینیپیشنتایج تحلیل رگرسیون همزمان،  .5جدول 
 خود آیندمنفی 

عدم وضوح 
 هیجانی

 112/1 111/1 311/1 -112/1 -159/1 119/1 -119/1 پذیریانعطاف
 112/1 111/1 251/1 296/1 123/1 111/1 119/1 بازداری

 112/1 111/1 393/1 592/1 151/1 199/1 192/1 توجه پایدار

 غیراستانداردضریب  بینپیشمتغیر  متغیر مالک
ضریب 
 T P R 2R استاندارد

B Std.eror Beta 

خ 
اس

ش پ
ذیر

م پ
عد

نی
جا

هی
 

 

ناسازگاری 
 شخصی

322/1 139/1 339/1 21/2 116/1 355/1 195/1 

 خود پنداشت
 منفی

111/1 132/1 112/1 125/1 532/1 355/1 195/1 

 نفساعتمادبه
 پایین

363/1 236/1 111/1 931/1 122/1 355/1 195/1 

 195/1 355/1 212/1 -299/1 -191/1 223/1 -393/1 ناامیدی

در 
ی 

وار
دش

ند
فم

هد
ار 

رفت
 

 

ناسازگاری 
 شخصی

229/1 152/1 391/1 13/2 119/1 321/1 112/1 

 خود پنداشت
 منفی

191/1- 151/1 121/1- 919/1- 619/1 321/1 112/1 

 نفساعتمادبه
 پایین

151/1 165/1 121/1 911/1 963/1 321/1 112/1 

 112/1 321/1 621/1 1-/916 -191/1 159/1 -111/1 ناامیدی

دشواری در 
 انهتک کنترل

 

ناسازگاری 
 شخصی

151/1 112/1 151/1 622/1 112/1 361/1 131/1 

 خود پنداشت
 منفی

212/1 115/1 221/1 221/1 121/1 361/1 131/1 
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، ناسازگاری خود آیندافکار منفی  هایمؤلفهدهد، از بین ( نشان می9نتایج جدول )
دشواری ( 19/1p≤ ،33/1= β)کننده، عدم پذیرش پاسخ هیجانی  بینیپیششخصی به ترتیب 

، دسترسی (19/1p≤ ،39/= β)فقدان آگاهی هیجانی  ،(19/1p≤ ،39/1= β) در رفتار هدفمند
 است.( 19/1p≤ ،39/1= β) و عدم وضوح هیجانی (19/1p≤ ،31/1= β) به راهبردها محدود

، ≥19/1p) کننده فقدان آگاهی هیجانی بینیپیشمنفی  طوربهمنفی  خود پنداشتهمچنین 

35/1-= β ).است 

 نفساعتمادبه
 پایین

192/1- 219/1 131/1- 299/1- 255/1 361/1 131/1 

 131/1 361/1 955/1 -621/1 -113/1 236/1 -161/1 ناامیدی

نی
جا

 هی
هی

گا
ن آ

دا
فق

 
 

ناسازگاری 
 شخصی

313/1 132/1 395/1 119/2 116/1 311/1 159/1 

 خود پنداشت
 منفی

399/1- 135/1 359/- 991/2- 112/1 311/1 159/1 

 نفساعتمادبه
 پایین

211/1- 231/1 193/1- 129/1- 292/1 311/1 159/1 

 159/1 311/1 321/1 556/1 129/1 229/1 229/1 ناامیدی

دها
هبر

 را
 به

ود
حد

ی م
رس

ست
د

 

ناسازگاری 
 شخصی

912/1 196/1 312/1 131/3 112/1 361/1 131/1 

 خود پنداشت
 منفی

199/1 191/1 192/1 391/1 239/1 361/1 131/1 

 نفساعتمادبه
 پایین

121/1 221/1 112/1 113/1 511/1 361/1 131/1 

 131/1 361/1 221/1 -232/1 -191/1 319/1 -316/1 ناامیدی

نی
جا

 هی
وح

وض
دم 

ع
 

ناسازگاری 
 شخصی

221/1 112/1 339/1 691/2 115/1 292/1 195/1 

 خود پنداشت
 منفی

156/1- 111/1 123/1- 159/1- 226/1 292/1 195/1 

 نفساعتمادبه
 پایین

139/1- 191/1 111/1- 159/1- 323/1 292/1 195/1 

 195/1 292/1 616/1 912/1 169/1 129/1 111/1 ناامیدی
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ان دشواری در تنظیم هیجان نوجوان بینیپیشی پژوهش در زمینه سؤالبه منظور بررسی 
اجرایی از روش آماری تحلیل رگرسیون  کارکردهایمنفی و  خود آیندبا استفاده از افکار 

 ارائه شده است. 6نتایج این تحلیل در جدول  استفاده شد. گامبهگام

جرایی و ا کارکردهای دشواری در تنظیم هیجان بر اساس بینیپیش گامبهگامتحلیل رگرسیون  .6جدول 
 خود آیندافکار منفی 

 B T P R 2R F بینپیشمتغیر  متغیر مالک

 پاسخ عدم پذیرش
 هیجانی

 ناسازگاری -گام اول
 شخصی

919/1 912/9 111/1 362/1 139/1 91/15 

دشواری در رفتار 
 هدفمند

ناسازگاری  -گام اول
 شخصی

292/1 699/3 111/1 311/1 156/1 21/13 

کنترل دشواری در 
 تکانه

 پنداشت خود -گام اول
 منفی

295/1 515/3 111/1 331/1 115/1 213/19 

دسترسی محدود به 
 راهبردها

ناسازگاری  -گام اول
 شخصی

935/1 112/9 111/1 339/1 115/1 13/16 

 211/9 191/1 211/1 129/1 21/2 169/1 بازداری -گام اول هی هیجانیافقدان آگ

 عدم وضوح هیجانی
ناسازگاری  -گام اول

 شخصی
129/1 122/2 191/1 113/1 133/1 31/9 

های کارکردهای اجرایی و افکار منفی دهد؛ از بین زیرمقیاس( نشان می6نتایج جدول )
، ≥19/1p)است  عدم پذیرش پاسخ هیجانیکننده  بینیپیش، ناسازگاری شخصی خود آیند

91/1= β) صی تنها ناسازگاری شخ که توان گفتمی هدفمند،دشواری در رفتار . در رابطه با
تکانه،  دشواری در کنترلدر ارتباط با  و ؛(19/1p≤ ،29 = /βنقش دارد ) آن بینیپیشدر 

آن دارد  بینیپیشبیشترین نقش را در  منفی خود پنداشت فقطتایج بیانگر این است که ن
(19/1p≤، 29/1 =β .) نتایج تحلیل رگرسیون هیجانیفقدان آگهی همچنین در ارتباط با 

، ≥19/1p)داشت آن  بینیپیشدر بیشترین نقش را  بازداری فقطبیانگر این است که 
16/1=β .) نها،تنیز نتایج بیانگر این است که در  دسترسی محدود به راهبردها،در ارتباط با 

همچنین در ارتباط با کننده آن است.  بینیپیش(. 19/1p≤ ،93/1 =β)ناسازگاری شخصی 
عدم وضوح هیجانی نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر این است که فقط ناسازگاری شخصی 

 (.19/1p≤ ،12/1= β) استآن  کنندهبینیپیش
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 گیرینتیجهبحث و 
با  یندخود آپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین کارکردهای اجرایی و افکار منفی 

 ینیبپیشصورت گرفت. فرضیه اول پژوهش، نقش  نوجواناندشواری در تنظیم هیجان 
از بین زیر کند. بیان می دشواری در تنظیم هیجانبرای  را کارکردهای اجرایی گیکنند
عد ب کننده دشواری در تنظیم هیجان در بینیپیشبازداری،  اجرایی، کارکردهای هایمؤلفه

ا که نوجوانانی که دارای مشکالت به این معن نوجوانان است، فقدان آگاهی هیجانی در
 های بیشتری در زمینه آگاهیبیشتری در زمینه بازداری شناختی/مغزی هستند، دشواری

( 2113(، روساریو و پدرو )2119ی کریستال و همکاران )هایافتهاین یافته با هیجانی دارند. 
بازداری به توانایی  همانگونه که قبالً مطرح شد،( همخوان است. 2119و اسچیمیچل و تانگ )

( و شامل فرایند 1552شود )بارکلی، متوقف کردن افکار، اعمال و احساسات اطالق می
؛ ویلسون 2111جلوگیری از ورود اطالعات نامربوط به تکلیف، به حافظه کاری است )نیگ، 

ت گفت، افرادی که قادر به توقف افکار، احساسا توانمیافته درتبیین این ی (.1551و کیپ، 
توانند جریان پویای ظهور و رشد هیجانات خود را شناسایی ستند، نمینیو اطالعات نامربوط 

اهی فقدان آگافرادی که دارای  شوند، زیراکنند، لذا در آگاهی هیجانی با دشواری مواجه می
 ارندمشکل دخود و دیگران انات و شناسایی هیج ، توصیفدر توجه کردن هستند هیجانی

( 2112در همین راستا کارلسون و وانگ ) (.1353، دقاق زاده و فرزاد، پور علی)محمدی، 
نشان دادند که بازداری و تنظیم هیجانی حتی زمانیکه سن و توانایی کالمی افراد کنترل شود، 

هم هیجانات  مثبت وبا یکدیگر مرتبط هستند،، همچنین این لینک هم برای تنظیم هیجانات 
منفی وجود دارد. در زمینه رابطه کارکردهای اجرایی با تنظیم هیجانی الزم است به این نکته 

( 2112شناختی و همینطور مدل زیالزو و کاینتگام )تأکید شود که بر اساس دیدگاه عصب
ا ر ای دارند و هر یک قادرند دیگریفهرکارکردهای اجرایی و تنظیم هیجانی روابط دو ط

( معتقدند افرادی که 2112اوربک و همکاران )تحت تأثیر خود قرار دهد. بر همین اساس 
 هانآدر رابطه با توجه کردن و شناسایی  خصوصبهسطوح باالیی از نقایص در تنظیم هیجان 

مختلف اضطراب و استرس  هایموقعیت، بیش از دیگران احتمال دارد در دهندمیرا بروز 
که از این جایبهتا فرد  شودمیسبب  کنند. این استرس و اضطراب زیاد زیادی را تجربه

 اضطراب و استرس استفاده کند، به توقف وفصلحلراهبردهای مناسب تنظیم هیجان برای 
 فرد ، لذاو قطع ناگهانی آن عمل بپردازد و آن احساس یا عمل را سرکوب و خاموش کند



 101                                                  ...در دشواری تبیین در منفی آیند خود افکار و اجرایی کارکردهای نقش

 
 

جتناب ا نوعیبهرا اعمال کند و در ابراز هیجانات  در روبرو شدن با هیجانات بیشتر بازداری
 .نماید

نقش افکار منفی خود آیند را در این پژوهش که به دوم فرضیه در رابطه با  همچنین
از بین  نشان دادند که هایافته، دهدمورد تأکید قرار میدشواری در تنظیم هیجان  بینیپیش

ذیرش کننده معنادار عدم پ بینیپیشمنفی، ناسازگاری شخصی  خود آیندافکار  هایمؤلفه
پاسخ هیجانی، دشواری در رفتار هدفمند، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به 

قدان کننده ف بینیپیشمنفی  خود پنداشتراهبردها و عدم وضوح هیجانی است. همچنین 
نفی فت، با افزایش افکار مناسازگاری شخصی باید گ در زمینه نقشآگاهی هیجانی است. 

 آگاهی)های نوجوان در زمینه پذیرش پاسخ هیجانی مبتنی بر ناسازگاری شخصی، دشواری

 هستند، که همانگونه حواس و احساسات آن، در که حال زمان به معطوف و قضاوتی غیر

 در ( انجام و پیگیری رفتاری هدفمند )توانایی1555، 1)شاپیرو و اسوارتز شوند می پذیرفته

)گراتز و  منفی با هیجانات شدن رو روبه هنگام هدفمند فعالیتهای انجام بر تمرکزکردن
)الن  دیگران و خود توصیف هیجانات و شناسایی ، آگاهی هیجانی )توانایی(2119رؤیتمر، 

استفاده از راهبردهای کارآمد در تنظیم هیجان و ، دسترسی به راهبردها )(1512، 2و اسوارتز
ساما هوک-)آلدائو، نولن استفاده از راهبردهای ناکارآمد مانند سرکوبی و نشخوار ذهنیعدم 

گذاری هیجانات، تمایز آشکار قائل شدن توانایی نام( و وضوح هیجانی )2111و اسوارتز، 
 (2119، 3)منین، هامبرگ، تارک و فرسکا هاآننهفته  ها و پیامهای انگیزشیبین هیجان
منفی، زمانی که فرد در یک چارچوب  خود آیندبا توجه به اینکه افکار یابد. افزایش می

ط توانند توسآیند و میذهنی منفی قرار دارد، سریعاً به طور خودکار و غیرارادی به ذهن می
(، در تبیین این 1525، 9وقایع بیرونی یا درونی برانگیخته شوند )بک، راش، شاو و ایمری

لی و ن با تغییرات فیزیولوژیکی، نیاز به استقالل، فشارهای تحصینوجوانا ها باید گفت،یافته
های هیجانی و استرس العملاند که اغلب با افزایش عکسنوسان در روابط اجتماعی مواجه

(. 2119، 6هویت و سباستین -؛ احمد، بیتنکورت2111، 9)هیلت، هانسن و پوالک همراه است

                                                           
1  . Shapiro & Schwartz 

2. Lan & Schwartz 

3  . Mennin, Heimberg, Turk   & Fresco 

4  . Beck, Rush, Shaw & Emery 

5  . Hilt, Hanson &Pollak 

6  . Ahmed, Bittencourt-Hewitt & Sebastian 
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 منفی مبتنی بر ناسازگاری خود آیندهای درونی و بیرونی با فرخوانی افکار این چالش
ایی در زمینه ناتوانی برای برقراری روابط سازگارانه را در شخصی، چارچوب ذهنی منفی

هایی را در نوجوان باورها و نگرش کند. فعال شدن این باور منفی،نوجوانان ایجاد می ذهن
اه و خوبی نسبت به هیجاناتش، آگند در ارتباطش با دیگران بهبه وجود آورند که فرد نتوا

تواند در دهد و در نتیجه ناسازگاری شخصی می نشان واکنش هاآنهوشیار باشد و نسبت به 
بینی کننده دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان باشد. یکی دیگر از بسیاری از ابعاد، پیش

. انی استفقدان آگاهی هیج بینیپیشدر منفی  نداشتپهای این بخش نقش معنادار خودیافته
باشد، در درک و آگاهی به این معنا که نوجوانی که دارای خودپنداره منفی از خود می

است  خود پنداشت عبارتگفت،  توانمی شود. در تبیین این یافتههیجانی دچار ضعف می
کل وجود خود دارد. این تصور و پندار تمام ابعاد خود  یدربارهاز تصور و پنداری که فرد 

گیرد. افرادی که دارای  دربرمیجسمانی، ذهنی، اجتماعی، عاطفی، هیجانی و اخالقی را 
 ود پنداشتخاز کسانی است که دارای  پسندترمثبت هستند، رفتارشان جامعه خود پنداشت

(. خود پنداشت منفی 1352ن، ، به نقل از ضیایی و همکارا1311منفی هستند )محمدی، 
و میزان  کندمیناامنی ایجاد  معموالًو  شودمیسازی را شامل  شرمنده خودسرزنشگری و 

و با مشکالت رفتاری و شخصیتی رابطه دارد  سازدمیسازگاری فردی و اجتماعی را مختل 
خود  دکه فرد نسبت به کل وجو شودمیمنفی سبب  خود پنداشتلذا (. 1311)نوابی نژاد، 

تصوری منفی در مورد خود داشته باشد که این تصور  ،در ابعاد عاطفی و هیجانی خصوصبه
نسبت  و ارزیابی توجه کردن ک، تشخیص، برچسب زدن،درتا فرد در  شودمیمنفی سبب 

، بر همین ددهاز یکدیگر تمایز  خوبیبهرا  هاآنبه هیجاناتش با دشواری روبرو شود و نتواند 
 ند.ک بینیپیش، فقدان آگاهی هیجانی در افراد را تواندمیمنفی  پنداشتخود اساس 

یرهای یک از متغکدامبود که  پژوهش سؤالبعالوه، پژوهش حاضر به دنبال بررسی این 
 بینی دشواری درتری را در پیشکارکردهای اجرایی و افکار خود آیند منفی، نقش مهم

خ که در تبیین عدم پذیرش پاسنشان داد ر این مورد، د، نتایج تنظیم هیجانی نوجوانان دارند
ه ک ناسازگاری شخصیهیجانی، عدم وضوح هیجانی و دشواری در رفتار هدفمند، متغیر 

 دارد. همانگونه که قبالً مطرحاهمیت به سزایی  منفی است، خود آیندیکی از انواع افکار 
شد، فعال شدن باور منفی در زمینه ناتوانی نوجوان در برقراری ارتباط با دیگران، زمینه 

های دهد و منجر به افزایش دشواریتوجهی یا انکار ابعاد هیجانی/ روانی را افزایش میبی
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اهی یین فقدان آگهمچنین نتایج این بخش نشان داد در تبشود. فرد در تنظیم هیجان می
اهمیت به سزایی که یکی از انواع کارکردهای اجرایی مغزی است، بازداری  هیجانی،

در واقع اگر نوجوان از لحاظ کاکرد مغزی کنترل توجه به متغیرهای نامرتبط مشکل . استدار
تواند بر حاالت خود و دیگران تمرکز نماید و لذا در شناسایی و توصیف داشته باشد، نمی

های بعد فقدان آگاهی هیجانی است )محمدی، علی انات خود و دیگران که از مؤلفههیج
دشواری در کنترل تبیین همچنین در شود. (، دچار مشکل می1353پور، دقاق زاده و فرزاد، 

فا منفی است، نقش مهمی ای خود آیندکه یکی از انواع افکار خود پنداشت منفی تکانه، 
د خود تا فرد تصوری منفی در مور شودمیخود پنداشت منفی سبب نماید. لذا باید گفت، می
تایجی را ن تواندمیکه این تصور منفی  در ابعاد ذهنی، اخالقی و عاطفی داشته باشد ویژهبه

ور منفی هستند. در نتیجه این تص بخشزیانبالقوه  طوربهبرای فرد به دنبال داشته باشد که 
فرد نفی دید م. با توجه به اینکه این شودمیروبرو  هاییریدشوابا  هاتکانهفرد در کنترل 

، خدایاری فرد) استسازی همراه ری و خود شرمندهبا خود سرزنشگنسبت به خودش، 
به بدترین  تواندای می، بلکه هر تکانهمقاومت کنند هاتکانهدر مقابل  توانندمینفرد (، 1351

در مقابل آن نتواند خود را کنترل نماید، زیرا ترین حالت توصیف شود و فرد آمیزو فاجعه
منفی، زمانی که فرد در  خود آیندافکار  در شناختی که از خود دارد، فردی ناتوان است.

ا آیند. بیک چارچوب ذهنی منفی قرار دارد، سریعاً به طور خودکار و غیرارادی به ذهن می
یخته شوند قایع بیرونی یا درونی برانگتوانند توسط ومنفی می خود آیندتوجه به اینکه افکار 

 خودهای درونی و بیرونی با فرخوانی افکار این چالش(، 1525، 1)بک، راش، شاو و ایمری
کنترل  ایی در زمینه ناتوانی درمنفی مبتنی بر خودپنداشت منفی، چارچوب ذهنی منفی آیند

 کند.نوجوانان ایجاد می تکانه را در ذهن
 افکار منفی خود آیندکه  دهدمینتایج این پژوهش نشان در نهایت باید گفت که 

نقشی که  داشته باشند وتأثیر بینی دشواری در تنظیم هیجانات نوجوانان توانند در پیشمی
ی که د، به جز اثرنهیجانی داشته باشهای تنظیمدشواری بر دنتوانمیکارکردهای اجرایی 
که بر همین اساس با توجه به این. کند، اندک استهی هیجانی ایفا میبازداری بر فقدان آگا

 منفی به عنوان عوامل شناختی مهم در تنظیم خود آیندمتغیرهای کارکردهای اجرایی و افکار 
خود فکار ا شناختیروان/عامل شناختی بررسی قرار گرفتند، باید گفت نقشهیجان مورد 

                                                           
1  . Beck, Rush, Shaw & Emery 
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امل عشود، نسبت به نقش زای زندگی ایجاد میدر نتیجه رویدادهای استرسمنفی که  آیند
تر های مغزی مرتبط است، مهمشناختی کارکردهای اجرایی که به کنشعصبشناختی/

أکید شده ت نکتههای داخلی نیز به این است. از سوی دیگر با توجه به اینکه در سایر پژوهش
تواند دلیل جوانان عادی رواج زیادی دارد، که میاست که باورهای غیرمنطقی در میان نو

(، 1359آن سیستم فرهنگی/ تربیتی حاکم بر جامعه ما باشد )ارجمندنیا، غیاثوند و شریفی، 
رای هایی که نوجوان بمنفی در دشواری خود آینددر زمینه نقش افکار نتایج پژوهش حاضر 

باشد. ته داش برادی درزی بالینی ربردهایکا تواندمیشود، اش با آن مواجه میتنظیم هیجانات
ر زمینه د آموزشی مربوط به تنظیم هیجان و کنترل هیجانات هایبرنامهدر به این ترتیب که 

های توجه به بازسازی الگوهای فکری ناکارآمد با استفاده از انواع تکنیک نوجوانان،
بر  که خود و مرور افکار ای، تحلیل محاورههای شناختی/ رفتاریدرمانی یا درمانشناخت

 ثرؤهای نوجوان در تنظیم هیجانی متواند در کاهش دشوارییمتغییر افکار متمرکز هستند، 
مونه نتمرکز بر گروه این پژوهش،  هایمحدودیتاز شایان ذکر است که یکی واقع شود. 
ا بو نوجوانان دختر سنی  هایگروهسایر به نتایج تعمیم  روازاین، پسر استنوجوانان 

 هایروهگبر روی سایر  های دیگریپژوهش شودمیپیشنهاد  بنابراینمحدودیت روبروست، 
ر آموزان پسانجام گیرد. این پژوهش روی گروهی از دانشو نوجوانان دختر بالینی و سالم 

اه است. های همربه هر دو جنس و جمعیت بالینی با محدودیت هایافتهتعمیمبهنجار انجام شد. 
استفاده است که ممکن است با  گزارشی خودهای همچنین در این پژوهش از پرسشنامه

شود در تحقیقات بعدی از مصاحبه استفاده ، توصیه میروازاینجواب داده شوند؛  دقتیبی
 ،انجام شده استنوع همبستگی . همچنین با توجه به اینکه پژوهش حاضر به روش شود

 است.رو روبهمحدودیت با  علّی گیرینتیجه

 منابع

(. بررسی رابطه 1359) .اکبر؛ رویتوند غیاثوند، صغری؛ شریفی، علیارجمندنیا، علی
فصلنامه کارکردهای اجرایی و باورهای غیرمنطقی در نوجوانان بزهکار و عادی. 

 .1-19(، 2) 6شناختی، های کاربردی روانپژوهش
 میان هیجان، تنظیم (. مقایسۀ1359) .می، حسنای، جواد؛ غالمی لواسانی، مسعود و کراژه

 .132-196(، 2)15 ،روانشناسی مجلهعادی.  و سوءمصرف مواد دارای افراد
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 نور. پیام تهران: درمان. شناسی وسبب اعتیاد، (.1315) .ثریا دوست، اسالم
(. کارکردهای اجرایی در 1352) .آجیل چی، بیتا؛ احدی، حسن؛ نجاتی، وحید و دالور، علی

 .11-22(، 2) 9مجله روانشناسی بالینی. افسرده و غیر افسرده. 
 . دفتر فرهنگ اسالمی، تهران.روانشناسی نوجوانان(. 1315) .گرد، اسماعیلبیابان

های ین دشواری در تنظیم هیجان، سبک(. رابطه ب1351) .حیدری، علیرضا و اقبال، فرشته
در اهواز.  کوشیهای سختبستگی و رضایت زناشویی در صمیمیت زوجین با سبکدل

 .132 -113، های نو در روانشناسییافته
(. ساختار 1351) .چاری، مسعود و ادریسی، فروغخانزاده، مصطفی؛ سعیدیان، محسن؛ حسین

، علوم رفتاری. هیجانی بخشینظمواری در مقیاس دش سنجیهای روانعاملی و ویژگی
6 (1 )33-29. 

، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات: مسائل نوجوانان و جوانان(. 1351) .خدایی فرد، محمد
 انجمن اولیا و مربیان.

 (. پنج1351) .اله ولی نقی و رمضانی، محمد فراهانی، محمدحسن؛ علی؛ عبداللهی، خدایی،

(، 92) 19 مجله روانشناسی،و هوش هیجانی در مردان معتاد و غیر معتاد.  شخصیت عامل
96-91. 

. چاپ سوم، تهران؛ مبانی نظری پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(. 1311) .دالور، علی
 انتشارات رشد.

محمدیان شعرباف، حمیدرضا؛ مدرس غروی، مرتضی و  رحیمی احمدآبادی، سمیه؛ آقا
 رفتاری در کاهش-شناختی درمانیگروهبررسی اثربخشی  (.1353) .کارشکی، حسین

 .32-99(، 2)21 ،مجله علمی پزشکی قانونی. به ضربه سر مبتالیانخشم 
(. ارتباط بین 1315) .قلیلو، کلثوم؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمدزاهد، عادل؛ اله

، د پژوهیاعتیا. کنندگان موادراهبردهای تنظیم هیجان و رفتار بین فردی در سو مصرف
3(11 )55 – 113. 

(. 1351) .شاهقلیان، مهناز؛ آزاد فالح، پرویز؛ فتحی آشتیانی، علی؛ و خدادادی، مجتبی
طراحی نسخه نرم افزاری آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین: مبانی نظری، نحوه 

 .111-133(، 9)1، فصلنامه روانشناسی بالینیساخت و ویژگی های روانسنجی. 
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 و ضمنی شناختی فرآیندهای(. 1315) .لحی فدردی، جواد و ضیایی، سیده سلسلصا
آزمون استروپ  کاربرد و ساخت معرفی، :اعتیادی رفتارهای سمت به توجه سوگیری

 .391-15(، 1)12، مجله اصول بهداشت روانیاعتیاد. 
راهبردهای تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی در (. 1359) .صمیمی، زینب؛ حسنی، جعفر

نامه مطالعات فصل. تنطیم شناختی هیجان نوجوانان مبتالبه اختالل استرس پس از ضربه
 .132-113، 23، روانشناسی بالینی

های شناختی (. رابطه طرحواره1352) .ضیایی، پریسا؛ سپهری شاملو، زهره و مشهدی، علی
فعال شونده، افکار خود آیند منفی و محتوای افکار خود آیند با کنشوری جنسی در 

 .12-59(، 21)2مجله اندیشه و رفتار، دانشجویان متأهل. 
 هایبازی بخشی (. اثر1353بر )عبدی، اکبر؛ عربانی دانا، علی؛ حاتمی، جواد و پرند، اک

 کودکان در انعطاف پذیری شناختی و توجه کاری، حافظۀ بر بهبود شناختی ایرایانه

 .15-33(، 1)19، فصلنامه کودکان استثنایی. ADHD به مبتال
 فشارزاهای هیجانی، ی تنظیم(. رابطه1315) .مریم امینیان، غالمرضا؛ پاشا، پرویز؛ عسکری،

(، 13)9 رفتار، و اندیشه مجلۀزنان.  در خوردن اختالالت با بدن یرتصو و زندگی روانی
21-69. 

بینی اختالالت هیجانی پیش(. 1359) .علیلو، مجید محمود؛ خانجانی، زینب؛ بیات، احمد
های ای و نشانهمرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله

 .121-112، 29 ،مطالعات روانشناسی بالینیفصلنامه . اختالل شخصیت مرزی

 درمان بخشی اثر(. 1353) .فاضلی، مژگان؛ احتشام زاده، پروین؛ هاشمی، شیخ شبانی

(، 39)5، مجله اندیشه و رفتارافسرده.  شناختی افراد پذیری انعطاف بر رفتاری -شناختی
51-22. 

 (.1319) .طباطبایی، محمودقدیری، فاطمه؛ جزایری، علیرضا؛ عشایری، حسن؛ و قاضی 

 1 علوم شناختی، هایتازهوسواسی.  -نقایص کارکردهای اجرایی در بیماران اسکیزو
(3،) 29-11. 

( مقایسه 1353) .محمدی، نرگس؛ علی پور، احمد، دقاق زاده، حامد و فرزاد، ولی اله
وجه به تپذیر با ی تحریکهای تنظیم هیجان در بیماران مبتال به سندروم رودهدشواری

 .1-12(، 9) 12مجله تحقیقات علوم رفتاری، دست برتری. 
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 .مرادیان، زهرا؛ مشهدی، علی؛ آقامحمدیان شعرباف، حمید رضا؛ اصغری نکاح، سید محسن
 و برنامه بازداری بهبود بر اجرایی های کنش بر مبتنی درمانی قصه (. اثربخشی1353)

مجله کنشی.  فزون/نارسایی توجه اختالل به مبتال آموزان دانش ریزی/ سازماندهی
 .116-219(، 2)3، روانشناسی مدرسه

(. رابطه باورهای فراشناختی در 1353) .مظلوم، مریم؛ یعقوبی، حمید و محمدخانی؛ شهرام
 .119-113(، 2) 1مجله علوم رفتاری، تنظیم هیجان با اختالل استرس پس از ضربه. 

 شناختی (. بازداری1351) .علی؛ مشهدی، علیمیردورقی، فاطمه؛ قنبری هاشم آبادی، بهرام 

، مجله طب نظامیسانحه.  از پس تنیدگی اختالل بدون و -با جانبازان در رفتاری و
19(1 ،)92-91. 
رابی ت اضطتالالبه اخال های هیجانی میان افراد مبتمقایسه طرحواره. (1351) .محسنمیرزایی، 

تو کارشناسی ارشد انستی نامهپایان .عملی ول وسواس فکری البه اختال و افراد مبت
 .و روانشناسی تهران پزشکیروان

 هایراهبهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوان و  رفتارهای(. 1311) .شکوهنوابی نژاد، 
 .و مربیان اولیا. تهران. نشر انجمن هانابهنجاریپیشگیری و درمان 

حافظه هیجانی و اثربخشی آن بر ی آموزش مدیریت تدوین برنامه(. 1352) .تبار، زهراولی
 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.پایان کاهش افسردگی.

(. 1325) .هادیان فرد، حبیب؛ نجاریان، بهمن؛ شکرکن، حسین؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز
 .311-919(، 9)9، مجله روانشناسیتهیه و ساخت فرم فارسی آزمون عملکرد پیوسته. 

حسن  . ترجمهدرمان افسردگی کودکان و نوجوانان هایروش(. 1311) .ینگتون، ریچاردراه
 .جانی و نسرین کمالی. تهران: پیک فرهنگتوزنده 

(. بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با افسردگی و 1319) .یوسفی، فریده
در حیطه پژوهش اضطراب در دانش آموزان مراکز راهنمایی استعدادهای درخشان. 

 .121-152(، 9)6کودکان استثنایی، 
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