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 دهيچک
 

جداد نمدوده کده    يروز مدره ا  يرا در زنددگ  يناکارآمد در افراد، مشکالت يريگ ميتصم يها و سبک يجانيه يها يينارسانه و هدف: يزم

. پدژوهش حاردر بدا هددف     باشدد  يمد تدر   ان زن ملمدو  يژه زنددان يوه ان، بيزندان يبرا يين نارسايا ها ماندگار است. آثار آن تا مدت

 د.شانجام  اسوجي شهر زن انيزندان در يريگميتصم يهاسبک و يبرتکانشگر يجانيه ميتنظ آموزش

 

 ان اهدداف مطالعده،  يد بدود کده پدز از شدرب و ب     ينفر از زنان زندان 30 شاملهش وپژ نمونه، يا مداخلهدر اين مطالعه : يروش بررس

برنامده   تحت ،شیماص داده شددند. گدروه آز  يل تخصکنتروش یمادردو گروه آز يداوطلب شرکت در طرب بودند و به صورت تصادف

رت ودد ص ياچ مداخلده يوه شداهد هد  گرروي  بر وگرفتند ارقربرمددل گدرا     يمبتند  يجدان يم هيتنظد  يهامهارت ،يا جلسه 8 يآموزش

 يهدا مدورد اسدتفاده شدامل پرسشدنامه     يابزارهدا مد. آ عمل بهآزمدون  آزمدون و پدز   شي، سپز از گروه آموزش و شداهد پد  نگرفت

ل يد ه و تحليد تجزآزمدون تحليدل واريدانز     ها با اسدتفاده از  اسکات و برو  بودند. داده يريگميتصم يهابارات، سبک يتکانشگر

 شدند.

 

 يو تکانشددگر (>05/0p)يکلدد يبددر کدداهش تکانشددگر يجددانيم هيتنظدد يبرنامدده آموزشددر يانگر تددأثيددمطالعدده ب يهدداافتددهيهددا: افتددهي

بدر   يجدان يم هيتنظد ن آمدوزش  يچند  د. هدم يد ان زن گرديزندان در (>05/0p)نشده يزيرو برنامه( >05/0p)ي، رفتار(>001/0p)يشناخت

، (>05/0p)ياجتندداب يريد گميتصدم  يهدا و کداهش سددبک  (>01/0p)يو شدهود  (>001/0p)يدي عقال يريددگميتصدم  يهدا ش سدبک يافدزا 

 داشته است. يدار ير معنيتأث (>05/0p)يو آن (>05/0p)وابسته

 

در  يريد گ ميمعقول تصدم  يها ش سبکيو افزا ي، باعث کاهش تکانشکريجانيم هيق که آموزش تنظيج تحقيبا توجه به نتا :يريگجهينت

 يهدا  مهدارت افدراد در کنتدرل تکدانش     ش داندش و يباعث افزا يجانيم هيدر قالب آموزش تنظ يا توان با ارتباط حرفهي، مشدان يزندان

 د.ش ييعقال يريگميتصم يهاش سبکين افزايچن و هم يمنف

 

 ، زندانيريگميتصم يها، سبکي، تکانشگريجانيه ميتنظ: يديکل يهاواژه

 
 يروانشناس گروه ،اسوجي واحد ، يمآزاداسال دانشگاه اسوج،ي، يسنده مسئول: خسرو رمضانيون*

Email: kh.ramezani@iauyasooj.ac.ir 
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 مقدمه 

مانند حضدور   يطيل داشتن شرايان به دليزندان

شتن حبزاز خانواده، دا يط بسته زندان، دوريدر مح

، يدن برچسدب مجرمد  يدک کشيمدت و به يطوالن يها

مانندد   ياز زندان، از مشکالت رواند  يپز از آزاد يحت

، اخددتالل در يجانددات منفدد ي، هياسددتر ، پرخاشددگر 

             رندددج  ير سدددبک زنددددگييدددو تغ يکدددارکرد اجتمددداع

کدده  ياز مشددکالت يکدديان يددن ميدددر ا (.1و 2برنددد)يمدد

ر هسدتند  يد بدا آن درگ  يان زنددان ژه زنيوان و بهيزندان

در مددت   يمنف يها جانيم هيت و تنظيريدر مد يناتوان

علدت   ياديد ن مسدأله تدا حددود ز   يد باشد که ايحبز م

ز بدوده اسدت.   يد ها به زنددان ن ارتکاب جرم و ورود آن

مختلد  زنددگي نظيدر     يهاجنبه در  يمهيجان نقش مه

 زا سازگاري با تغييدرات زنددگي ورويددادهاي تنيددگي    

هداي  تدوان واكدنش  يمد  هيجدان را  اصدوالا  .كندد ايفا مي

يد    را دانسدت كده آن   ييهاتيشناختي به موقعزيست

ايدن   كنديم و ارزيدابي مدي   زيد برانگفرصت مهم ياچالش

پاسدخي كده بده آن رويددادهاي      هاي زيستي باواكنش

نشدان   هدا  ه(. مطالعد 3شوند)همراه مي دهيم،محيطي مي

 ياز نداتوان  يکه ناش يجانيهم ين تنظيياند سطح پاداده

هاسدت در  ت آنيريهدا و مدد  جدان يدر مقابله مؤثر با ه

م مختلدد  و مصددرف مددواد مخدددر نقددش يبددروز جددرا

 ؛جانددات عبددارت اسددت از يت مددؤثر هيري(. مددد4دارد)

، اعمدال  ين و آرام ساختن خود به هنگام نداراحت يتسک

هددا، ابددراز ت خشددم، کنتددرل تکانددهيري، مددديخددودکنترل

رش ي، پذيمان و مکان مناسب، تحمل ناکامجان در زيه

يها نشدان مد  ي(. بررس5و ارزش گذاشتن به خودمان)

که باعث بروز جدرم و ورود   ياز عوامل اصل يکيدهد 

گدردد  يهدام ژه زنان به سطح زنددان يوافراد مختل  به

و  جدددانيبددده ه ين افدددراد در نظدددم دهددديدددا ينددداتوان

آنح و مناسب يت صحيريخود و عدم مد يها احسا 

 يياسدت تنظديم هيجدان و نظدم جدو      يهي(. بد6هاست )

اسدت كده بده مدديريت      يمد همراه هميشدگي آد  يجانيه

كندد و بده انسدان    كم  مي هاجانيياتنظيم عواط  و ه

تجدارب   از خصدو  بعدد   بده  توان سدازگاري بيشدتر  

از  يکددي(. 7دهددد)يزا را مددهيجدداني منفددي و اسددتر  

بيجدرم آسد   که افراد را نسبت بده ارتکداب   ييرهايمتغ

م و يفدرد در تنظد   يامد نداتوان يتواند پير نموده و ميپذ

اسدت.   يگدر  باشد، تکانشش يخو يجانات منفيکنترل ه

نه يبدون زم يهاساز واکنشنهيعنوان زمبه يگر تکانش

 يهدا ع بده محدرک  يبدون برنامده و سدر   يهاو واکنش

بده   يمنفد  يامددها يبدون توجده بده پ   يرونيا بي يدرون

 يگدر  (. تکدانش 8شدده اسدت)    يد ران تعرگد يا ديخود 

و  يفدرد  يهدا بيص انواع آسيدر تشخ يامحور عمده

ز يد است که ارتکاب جرم و ورود بده زنددان ن   ياجتماع

گدر بددون در نظدر     (. افدراد تکدانش  9هاسدت) از آن يکي

ت و کار خود، دست به اقددام عاجدل   يگرفتن اثرات فعال

ل دارندد و  ن افراد در مهار پاسخ خود مشدک يزنند. ايم

(. 10دهندد) يح مد يتدرج  يريامد تأخيرا به پ يپاداش آن

ا يد ان دو يد ک راهکار از ميانگر انتخاب يب يريگميتصم

منظور حصول  رانه و بهيشگيک رفتار پينه در يچند گز

ن يسک ممکن است؛ بندابرا يک هدف خا  با حداقل ري

يل مد يرا تشک يزيربرنامه يهسته مرکز يريگميتصم

يق مدديددعم يت فکددريددک فعاليددنگر ايدددهددد کدده ب 
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معتقدنددد  يرواندد يشناسددبي(.محققددان آسدد11باشددد)

، ي، پرخاشددگريعملکددرد ندداموفق در تعددامالت اجتمدداع

 يو گنداه، نداتوان   ي، احسا  شدرمندگ يخشونت تکانش

م يک تصددميددو گددرفتن  يک مسددأله چندبعددديدددر حددل 

پاسدخ  يم ناکداف يجه تنظيمناسب در زمان مناسب درنت

م ين عددم تنظد  يچن (. هم12گردد)ياد مجيا يجانيه يها

زا مانندد  بيآسد  يجاد رفتارهدا يتواند باعث ايجان ميه

گراتدز و   (.13د)شدو خشونت و ارتکاب جرم در افدراد  

-يرنده چهار مؤلفه مد يگ بر جان را دريم هيروئمر تنظ

رش يهددا؛ پددذ دن آنيددو فهم  جددانياز ه يداننددد: آگدداه 

و رفتدار   يانشد تک يکنتدرل رفتارهدا   ييتوانا ها، جانيه

جدان  يکده ه  يکردن مطابق با اهداف مطلدوب در زمدان  

ر يپذانعطاف يريکارگبه ييشود و توانايتجربه م يمنف

م يمنظور تنظت بهيجان متناسب با موقعيم هير تنظيتداب

بده   يابيدسدت  يبدرا  يجدان يه يهدا کردن مطلوب پاسخ

 (.14)يطيمح يهاو احترام به خواست ياهداف شخص

ن مورددوع را مطددرب يددا يمتعدددد يهدداهيددنظر

طددور مددؤثر تواننددد بددهيکدده نمدد يانددد کدده افددرادکددرده

روزمدره   يدادهايد خود نسبت به رو يجانيه يها پاسخ

تدر رندج   يدتر و طدوالن يشد يهات کنند، دورهيريرا مد

تدوان  ي، مد يطدور کلد  (. بده 15کنندد) يرا تجربه م يروان

ه در نظدر گرفدت کد    يندد يعنوان فرآجان را بهيم هيتنظ

پاسدخ متناسدب    يجانات خود را برايق آن فرد هيازطر

ار يا ناهشد يد ار يطدور هشد  بده  يطد يمح يهابه خواسته

 يمتعدددد يهددا(. پددژوهش16)دکندديم مدديل و تنظدديتعددد

 يگونداگون  يجان و اختالالت رواند يم هين تنظيارتباط ب

جان يم هيکه اشکال در تنظ ياگونه اند، بهرا نشان داده

ن مددددل يدر چندددد يديدددکل ک مؤلفدددهيدددعندددوان  بددده

 ؛اخدتالالت خددا  ماننددد  يبددرا يرواند  يشناسدد بيآسد 

عمددده،  ي، اخددتالل افسددردگيت مددرزياخددتالل شخصدد

ه يد ارا افتده ي مياختالل ارطراب تعمد  و ياختالل دوقطب

 (.17شده است)

 يينده نارسدا  يخدود در زم  يدر بررسد  بشارت

کده   يافت، افدراد يدر يريگ ميتصم يها و سبک يجانيه

 يشددناخت يهددا از سددبک يجددانيازش هپددرد از نظددر

و  ي، فاجعدده انگدداريماننددد نشددخوارگر يتددر  يرددع

ر افدراد،  يکنند نسبت بده سدا   يمش استفاده يمالمت خو

 ،ر هسدتند يپدذ  بيآسد  يجانيشتر در برابر مشکالت هيب

گر مانندد  يمطلوب د يکه از سبکها ين حال افراديدر ع

 يريپدذ  بيکنندد آسد   يمد مجدد مثبت، اسدتفاده   يابيارز

کنددد افددراد بددا  يمددشددنهاد ين پيدارنددد. بنددابرا يکمتددر

 يهددا ازمنددد مداخلدده ي ، نيرددع يجددانيه يينارسددا

(. در 18باشدند)  يمد  يروانشدناخت  يو درمدان  يآموزش

ر آمدوزش  يتدأث  يتابش و زارع با بررس يگريمطالعه د

 يريد گ ميتصدم  يبر سبک ها يجانيهوش ه يها مهارت

از  يکد يان بده عندو   يجدان يم هينشان دادند آموزش تنظ

ش بده  يباعدث افدزا   يجدان يهدوش ه  يهدا  ا يد خرده مق

و  يو شدهود  ييعقال يريگ ميتصم يها وهيش يريکارگ

، ياجتنداب  يريد گ ميتصدم  يها وهيش يريکاهش به کارگ

بدا   يو ملک ينجاتن يچن هم (.19گردد) يم يوابسته و آن

با عملکرد  ييو تأمل گرا ين تکانشگريرابطه ب يبررس

ان دانشگاه زنجان نشان دادندد  يوحل مسأله در دانشج

و  يمنف ي، همبستگين عملکرد حل مسأله و تکانشگريب

 ياز بده شدناخت همبسدتگ   يد ن عملکرد حل مسأله و نيب
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کنندد   يمد شدنهاد  ين پيبنابرا ،دار وجود دارد يمثبت معن

 يتکانشددگر يو درمددان يآموزشدد يهددا د بددا روشيددبا

آنها ان را کاهش داد تا عملکرد حل مسأله در يدانشجو

 يق خدود اثربخشد  يد در تحق يمدان ي(. نر20د)شوت يتقو

بدر پدردازش    يجدان يم هيآموزش کنتدرل تکانده و تنظد   

 آمددوزان را دانددش يو حواسددپرت ي، تکانشددگريجددانيه

 يافددت برنامدده درمددانيقددرار داده و در يمددورد بررسدد

 يتکانشدگر  ،يجانيجان بر پردازش هيکنترل تکانه و ه

 (.  21)ر دارديتأث يپرت و حوا 

 يو همکدداران بددا بررسدد    يمدداعظ در مطالعدده

بر مددل گدرا     يجان مبتنيم هيآموزش تنظ ياثربخش

م ينشان دادندد کده آمدوزش تنظد     يبر کاهش تکانشگر

مؤثر باشد  يم تکانشگريتواند در کاهش عال يمجان يه

 (.10د)کند  يريشدگ يو عجوالنه پ يآن يريگ ميو از تصم

ان يزنددان  ج پژوهش کلرک و همکاران نشان داد کهينتا

نسدبت بده    يانتخداب تکانشد   يدار يخشن به طور معند 

ن تعدداد  يدهند. عالوه بر ا يمر خشن نشان يان غيزندان

 يهددا ان بددا تعددداد پاسددخيزندددان يتکانشدد يهددا پاسددخ

ن يدارنددد و بدد   يدار يمعندد يپرخاشددگرانه همبسددتگ 

ان رابطده  يو پرخاشدگرانه در زنددان   يتکانش يرفتارها

 يهدا  توان با آمدوزش مهدارت   يمن يوجود دارد. بنابرا

از  ياديد ، بخدش ز يتکانشد  يجان و رفتارهدا يکنترل ه

در  (.22ان را کداهش داد) ين دسدته از زنددان  يمشکالت ا

ن يو همکدداران ارتبدداط بدد  يگددر برودسددک يد يقدديتحق

ان يدر زنددان  يو اقدام به خودکشد  يتکانش يها يژگيو

دند کده  يجه رسين نتيقرار دادند و به ا يرا مورد بررس

ن عوامددل مددرتبط بددا ياز مهمتددر يکددي يفتددار تکانشددر

 (.23ان است)يپرخاشگرانه در زندان يرفتارها

 يق کنت و همکاران با هددف بررسد  يج تحقينتا

 يو پرخاشددگر ي، پرخاشددگرين تکانشددگريرابطدده بدد

در زنددان   يت مرزيدر زنان با اختالل شخص يتکانش

 يو تکانشدگر  ين پرخاشدگر يب ينشان داد، رابطه اندک

 يا امدا رابطده   ،وجدود دارد  يت مرزياختالل شخصدر 

 يو پرخاشگر يتکانش يپرخاشگر يها ن اندازهيب يقو

تواندد   يم يجانيم هيوجود دارد و برنامه تنظ ييبه تنها

  يد ان را تخفين زنددان يد ا ياز پرخاشدگر  ياديبخش ز

 يبرا يديدگاه مفيجان ممکن است ديم هي(. تنظ24دهد)

تن از آنهددا در افددراد و کاسدد يتکانشدد يدرک رفتارهددا

، بخدش  يک راهکدار اصدل  يد مختل  باشد و بده عندوان   

از مشددکالت آنهددا ماننددد سددوو مصددرف مددواد،  ياديددز

و  يآندد يهددا مي، وسددوا  و تصددمييجنددا ييرفتارهددا

در فهددم و  ي(. تکانشددگر25عجوالندده را کدداهش دهددد) 

باشدد. بدر اسدا      يمار مهم يبس يپرخاشگر ينيب شيپ

 يهددا تددوان بددا برنامدده يمددن پژوهشددگران يددا يابيددارز

 يجانات را در مجرمان جنسيکنترل ه يجانيآموزش ه

، يجددانياخددتالل ه ي(. افددراد دارا26در دسددت گرفددت)

زا و  بي، اجتناب آسيدر تکانشگر ينمرات باالتر يدارا

ن عددم  يبودند کده بدر رابطده بداال بد      ياستدالل شناخت

د يد تأک يريگ ميند تصميو فرآ يجان، تکانشگريم هيتنظ

ن يددرا در بهبددود ا يجددانيم هيوده و آمددوزش تنظددنمدد

ش يبا توجه به مطالدب پد   (.27کند) يمشنهاد يمشکالت پ

و  يمنفد  جاندات يهکده عددم کنتدرل     ييها بيگفت و آس

ن يد اهدف از ، دارد ييعقال يريم گيبر تصم ينشگرتکا
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بدر   يجدان يم هيآمدوزش تنظد   ريثأتبا هدف  مطالعهاين 

ان زن يدر زنددان  يريگميتصم يهاو سبک يگر تکانش

 انجام شد.اسوج يشهر 

 

  يبررسروش 

 و ينيبدددال ييکارآزمدددا ن مطالعددده از ندددوعيدددا

آزمون همدراه بدا گدروه    آزمون و پزشيبا پ يا مداخله

م ير مسددتقل پددژوهش آمددوزش تنظدديددکنتددرل بددود. متغ

 يهدا و سدبک  يگر وابسته تکانش يرهايو متغ يجانيه

ه يد را کل ن پدژوهش يد ا يبود. جامعه آمار يريگميتصم

ل يد ل دادندد کده بده دل   ياسدوج تشدک  يان زن شهر يزندان

ق در کانون اصالب يتحق يجرائم مختل  در مدت اجرا

طددور خددا  در بنددد   اسددوج و بدده يت شددهر يددو ترب

ان به نام بندد نسدوان   ين زندانياز ا يمخصو  نگهدار

شدده از   هيد تحمل حبز نمودند که بر اسدا  آمدار ارا  

راحمد يه و بويلويتان کهگاس يهاطرف اداره کل زندان

ر بدوده اسدت کده    يد نفدر متغ  100تا  70ن يها بتعداد آن

و کسددب  و اهددداف مطالعدده يح چگددونگيپددز از توردد

در  يريددگ نفددر بدده روش نموندده 30ت آگاهاندده، يررددا

 دستر  انتخاب و در طرب شرکت داده شدند.

 نيد ا ن مطالعده ، زن بدودن و  يار ورود در ايمع

در زنددان بسدر    يآموزشد  يهدا  هد در طول جلسيکه با

ت باشدند  يدر دوره محکوم حاايل ترجين دليببرند به هم

 يافراد نمونده عالقمندد بده همکدار     نه قرار بازداشت و

بوده و حداقل سواد خواندن و نوشدتن داشدته باشدند.    

افراد  يز عدم همکاريار خروج از مطالعه نين معيچن هم

ل ن مطالعده بدر اسدا  اصدو    يد در ا ياصول اخالقبود.

گدروه   يبدوده و در آن اعضدا   ينکيه هلسيانيب ياساس

اد شده و اهداف آن شدناخت  ينه پژوهش ينمونه در زم

ن يد در ا نيد عدالوه بدر ا   د.کردند الزم را کسب  يو آگاه

شد که در پاسدخ دادن   يادآوريمطالعه، به افراد نمونه 

کده قدادر بده     يو هر زمان ها آزاد هستند به پرسشنامه

توانندد گدروه نمونده را تدرک      يد منباشن يادامه همکار

 يک سداعت يد جلسه  5گروه کنترل  يبرا کنند. در رمن

 د.شبرگزار  يکال  آموزش بهداشت فرد

 يهدا اطالعات مورد نياز از طريدق پرسشدنامه  

 .گرديد يآورر جمعيشده به شرب ز يو بوم استاندارد

سدن،   ؛ک، شدامل يپرسشنامه اطالعات دموگراف

ت يالت، وردع يزان تحصد يد م نوع جرم، سابقه زنددان، 

 خانواده. يت اقتصاديتأهل و ورع

ق حارددر يدددر تحق، يپرسشددنامه تکددانش گددر

بده  کده   يا  تکانشدگر يبر اسا  مق يزان تکانشگريم

تم چهدار  يد آ 30 يبدارات سداخته شدده و حداو     وسيله

 ايدن قدرار گرفدت. در    يابيد باشد مورد ارز يم يا نهيگز

 يشد يدوراند فقددان  و شتابزده رييگ ميتصم که مقيا 

 اسدت  شده يطراح اي گونه به ها ماده رديگ يم اندازه را

 يشددگر تکددان ؛شددامل  تکانشددگري عامددل سدده کدده

 وارد)يرفتدار  تکانشگري ،(عيسر يها ميتصم)يشناخت

 تکانشددگري و( نيشدديپ ميتصددم بدددون شدددن عمددل

مدورد سدنجش    را( نگدري  ندهيآ عدمنشده) يزير برنامه

 (.18دهد) يمقرار 

 تکانشگري از نشان ا يمق نيا در شتريبنمره 

 صدورت  بده  هدا  آيدتم  ايدن  بده  ها وآزمودني دارد باالتر

= اغلدب  3اوقدات،   ي=گاه2هرگز، =1)يکرتيل يبند درجه
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ن يتر نيين پايبنابرا. دهند يمشه( پاسخ ي= هم4اوقات و 

 120و  30ب يد ن آزمدون بده ترت  يد ن نمره در ايو باالتر

 (.18باشد) يم

 بدده وسدديله ه ن پرسشددناميددا ينسددخه فارسدد 

ب يشده است. آنها رر يابيو همکاران اعتبار يارياخت

کرونباخ کل پرسشنامه را در دو گروه معتدادان   يآلفا

گدددزارش  83/0و  84/0ب يدددو افدددراد سدددالم بددده ترت 

 ردريب پدورکرد   مقددماتي  تحقيق ي  در(. 28اند) کرده

ک يد )بعدد از  ييبازآزما ييايب پايکرونباخ و رر آلفاي

گدزارش   79/0و  87/0ب يد را بده ترت ا  يد ن مقيد ماه( ا

 يب آلفددايرددر يز در پژوهشدديددن يمدداني(. نر17کددرد)

 (.21به دست آورد)80/0ا  را ين مقيکرونباخ ا

اسدكات و   ،يريد گميتصم يهاپرسشنامه سبک

 يريگميبراي سنجش سب  تصم 1995برو  در سال 

را بده روش   يريد گميتصم يهاافراد، پرسشنامه سبک

ن يددكردنددد. ا يابيددو اعتبددار تحليددل عدداملي طراحددي  

سدؤال(   5سؤال )بدراي هدر بعدد     25پرسشنامه داراي 

ميتصم يهاسبک ؛شامل يريگمياست،  پنج سب  تصم

عقاليي، شهودي، اجتنابي، وابسته و آندي را كده    يريگ

( 5( تا كامالا موافق )1كامالا مخال  ) در طي  ليكرت، از

ن يددا. در کنددديمدد يريددگشددود اندددازهيمدد يبنددددرجدده

از يد ن امتيشدتر يب يکده دارا  ياسيپرسشنامه، خرده مق

بده شدمار    يريگميدر تصم ياست، سبک غالب آزمودن

 (.29)روديم

ن بدار  ياولد  ين پرسشدنامه بدرا  يز ايران نيدر ا

   71/0ران يمدد  يبدرا  ياعتبدار آن در پژوهشد   ترجمه و

ن يان، بدديگددر در دانشدجو يد يان در مطالعده يچندد هدم و 

 (.29)شده استرشگزا 89/0تا  63/0

برنامده آمدوزش   ، يآموزش يها هجلس يمحتوا

بر اسا  مدل گدرا  در سدطح زنددان،     يجانيم هيتنظ

ن يد ا يد که محتدوا يساعته برگزار گردکيجلسه  8 يط

 .آمده است 1در جدول ها  هجلس

ندرم شدده بدا اسدتفاده از     يآور جمدع  يها داده

واريددانز  ز يآنددال يآمددار يهددا و آزمددون SPSSافددزار 

 ه و تحليل شدند.يتجز

 

  هايافته

شدود برنامده    مشداهده مدي   2بر اسا  جدول 

آموزشي تنظيم هيجاني، ميانگين نمرات تکانشگري قبل 

 و بعد از مداخله، کاهش چشدمگيري داشدت و اخدتالف   

 دار بودند. ياد شده معني

سدبک ميانگين نمرات چنان که مشاهده ميشود 

در پددزکلددي در گددروه آزمددايش گيددري هدداي تصددميم

پديش  در ميدانگين نمدرات ايدن متغيدر     از کمتدر  آزمون

تدوان گفدت   مدي  تدر  مشدخص  طدور  به. باشدمي آزمون

 گيددري عقاليددي وهدداي تصددميمميددانگين نمددرات سددبک

ميانگين  آزمون وپيش از آزمون بيشترپز شهودي در

آندي   وابسدته و  گيري اجتنابي،هاي تصميمنمرات سبک

 که اختالف باشدزمون ميآپيش از آزمون کمترپز در

 .داربودند ادشده معنيي
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 (10) گرا  مدل براسا  يجانيه ميتنظ روش يآموزش يها هجلس يمحتوا :1جدول

 

 دستور جلسه هدف موروع جلسه

ان اهداف يب .2و اعضاو  گر و شروع رابطه متقابل رهبر گروهيکدياعضاي گروه با  ييآشنا.1 ييآشنا معارفه اول

ان منطق و مراحل يب. 3،يو جمع يگروه و گفتگوي اعضا راجع به اهداف شخص يو فرع ياصل

 .ان چارچوب و قواعد شرکت در گروهيب .4مداخله 

ها، جانيق آموزش تفاوت عملکرد انواع هيزاننده از طريبرانگ يهاتيجان و موقعيشناخت ه يجانيارائه آموزش ه تيانتخاب موقع دوم

 .هاجانيمدت و درازمدت هجان و اثرات کوتاهيه اطالعات راجع به ابعاد مختل 

و  يريپذبيزان آسيم يابيارز تيانتخاب موقع سوم

 اعضاو يجانيه يهامهارت

ها در جانيها، نقش هد آنيند سازگاري انسان و فوايها در فرآجانيگفتگو راجع به عملکرد ه

زاندن يو برانگ يدهن سازمانيچن ها و همرگذاري روي آنيگران و تأثيبرقرار کردن ارتباط با د

 اعضاو. ياز تجربه واقع يهاان مثالين اعضاو، بيرفتار انسان ب

ت ير در موقعييجاد تغيا تياصالب موقع چهارم

 جانيزاننده هيبرانگ

 و اجتناب يري از انزواي اجتماعيجلوگ. ال 

 آموزش راهبرد حل مسئله. ب

 وجود و حل تعارض(. )گفتگو، اظهار ن فردييب يهاج. آموزش مهارت

 .آموزش توجه. 2 يمتوق  کردن نشخوار فکري و نگران. 1 ر توجهييتغ گسترش توجه پنجم

 يجانيه يهاها روي حالتغلط واثرات آن يهايابيارز ييشناسا.1 يشناخت يهايابير ارزييتغ يشناخت يابيارز ششم

 .مجدد يابيآموزش راهبرد ارز.2

مدهاي رفتاري و اير پييتغ ل پاسخيتعد هفتم

 جانيه يکيولوژيزيف

. 2آن، يجانيامدهاي هيپ يزان و نحوه استفاده از راهبرد بازداري و بررسيم ييشناسا. 1

آموزش . 5،يطيمح يهاکنندهتير تقوييق تغياصالب رفتار از طر. 4جان،يآموزش ابرازه. 3مواجهه،

 .و عمل معکو  يدگيآرم ،يجانيه هيتخل

و  يابيارز هشتم

 دکاربر

مجدد و رفع موانع  يابيارز

 کاربرد

 يهاطيشده در محآموخته يهاکاربرد مهارت. 2يل به اهداف فردي و گروهيزان نيم يابيارز.1

 . يو رفع موانع انجام تکال يبررس.3 خارج از جلسه

 

اسوجيان زن شهر يزنداناز مداخله،  و بعد و کنترل قبل شيآزما يها در گروه آن يها ا يخرده مق و يتکانش گرنمرات  سهيقا: م2 جدول  

 ا  يمق قبل از مداخله بعد از مداخله آزمون

شيگروه آزما يتکانش گر  

انحراف معيار±ميانگين   

کنترلگروه   

انحراف معيار±ميانگين   

شيگروه آزما  

انحراف معيار±ميانگين   

لکنتر گروه  

انحراف معيار±ميانگين   

F= 60/4  , DF=1 , P= 029/0  02/3±40/62 44/3±15/79 44/3±41/75  يکل يتکانش گر 33/4±13/76 

F= 15/4  , DF=1 , P= 001/0  22/2±25/18 90/2±32/20 89/2±45/22 69/2± 19/21  يشناخت 

F= 85/6  , DF=1 , P= 025/0  يرفتار 14/2±44/25 85/3±25/24 87/2±31/26 76/2±50/21 

F= 15/4  , DF=1 , P= 013/0  نشده يزيربرنامه 43/3±58/29 15/3±48/28 92/3±52/32 24/2±65/22 

 
 

                ان زن يزنداناز مداخله،  قبل و بعد شيآزماو شاهد يها در گروه آن يها ا يخرده مق و يريگ ميتصم يها سبکنمرات  سهيمقا :3 جدول

اسوجيشهر   

 يريگميتصم يسبک ها قبل از مداخله بعد از مداخله آزمون

 گروه آزمايش

انحراف معيار± ميانگين  

کنترلگروه   

انحراف معيار±ميانگين   

 گروه آزمايش

انحراف معيار±ميانگين   

  کنترل گروه

  انحراف معيار±ميانگين 
F= 45/27  , DF=1 , P= 001/0  يکل يريگ ميتصم 55/3±42/88 25/4±20/94 32/4±17/95 05/3±04/79 

F= 05/5  , DF=1 , P= 001/0  ييعقال 69/2±22/14 89/2±32/15 90/2±45/15 22/2±25/21 

F= 73/7  , DF=1 , P= 009/0  76/2±35/19 87/2±44/17 85/3±22/17 14/2±85/15  يشهود 

F= 92/4  , DF=1 , P= 03/0  ياجتناب 43/3±15/20 15/3±44/21 92/3±25/22 24/2±65/12 

F= 31/5  , DF=1 , P= 028/0  وابسته 05/2±65/18 22/2±15/19 24/2±55/19 11/2±35/12 

F= 32/6  , DF=1 , P= 017/0  يآن 05/2±55/19 33/3±07/21 45/2±48/20 85/1±44/13 
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 بحث 

زندانيان به دليل داشتن شرايطي مانند حضدور  

در محيط بسته زندان، دوري از خانواده، داشتن حبز

مدت و به يددک کشديدن برچسدب مجدرم،     يطوالن يها

د حتي پز از آزادي از زندان، از مشکالت رواندي مانند  

اسددتر ، پرخاشددگري، هيجانددات منفددي، اخددتالل در    

             کدددارکرد اجتمددداعي و تغييدددر سدددبک زنددددگي رندددج  

در اين ميان يکي از مشکالتي کده زنددانيان    (.2برند)يم

ويژه زنان زنداني با آن درگير هسدتند نداتواني در   و به

يمنفي در مددت حدبز مد    يها مديريت و تنظيم هيجان

تا حدود زيادي علت ارتکداب جدرم    باشد که اين مسأله

ها به زندان نيز بدوده اسدت. هيجدان نقدش     و ورود آن

مختل  زندگي نظيدر سدازگاري بدا     يهاجنبه در  يمهم

                ايفدددا  زا تغييدددرات زنددددگي ورويددددادهاي تنيددددگي   

آموزش تنظديم هيجداني   با هدف ن مطالعه يا(. 3)دكنمي

ي در زندانيان زن گيرهاي تصميمبرتکانشگري و سبک

 د.شانجام  اسوجي شهر

برنامدده ن مطالعدده مشددخص شددد کدده   يدددر ا

و  يکل يباعث کاهش تکانشگر يجانيم هيتنظ يآموزش

نشدده در   يزيد رو برنامه ي، رفتاريشناخت يتکانشگر

ن نمددرات يانگيددن راسددتا ميددد. در ايددان زن گرديزندددان

و در  يقبددل و بعددد از مداخلدده  آموزشدد   يتکانشددگر

بدوده   يدار ياختالف معن يدارا ا گروه کنترلسه بيمقا

 ،يمدان ينر ييهدا  يج بررسينتا ن مطالعه بايج اينتا است.

تز و برنبداوم، درکدزن و   يآبرامدوو  همکاران، و  يماعظ

و  25د27)باشد يبر و همکاران همسو ميو شر همکاران

21 ،10). 

ک مؤلفده  يد عندوان  جدان بده  يم هياشکال در تنظ

 يبددرا يرواندد يشناسددبين مدددل آسدديدر چنددد يديددکل

، اخدتالل  يت مرزياختالالت خا  مانند اختالل شخص

، اخدتالل اردطراب   يقطبد  عمدده، اخدتالل دو   يافسردگ

، اخددتالالت يافتدده، اخددتالل ارددطراب اجتمدداع ي ميتعمدد

خوردن و اختالالت مرتبط با سوومصرف مواد و الکل 

،  يدر مقابددل براکددت و سددالوو (.17ه شددده اسددت)يددارا

خدوب   يامددها ين کارآمدد را مدرتبط بدا پ   جدا يم هيتنظ

و  يلي، ارتباطات مدؤثر و عملکدرد بهتدر تحصد    يسالمت

ن وجود رفتارهداي تكانشدي و   ي(. با ا21دانند)يم يکار

خطرپذيري كه مجموعاا با عندوان رفتارهداي مخداطره    

اي از  شوند، دربرگيرنده طي  گسترده يمآميز خوانده 

عموماا همراه بدا   نايافته، لذت جويانه و رفتارهاي رشد

 درجات خطر باال هستند.

ن رفتارهدا بدا   يد توان ادعا نمدود کده ادامده ا    يم

 يافراد باعدث هنجدار شدکن    يشدت و مدت باال در برخ

ن يد ب ندارد. بر ايمگر زندان و تاد  يمسرانجا ده ويگرد

گدذارد،   يمد  يکده بدر جدا    ياسا  آثدار سدوو اجتمداع   

کندد، بندا    يل مد يرا بر خانواده و جامعه تحم ييها نهيهز

افدراد هنجدار شدکن،     ،يجدان يتوجه به آموزش ه ،نيبرا

ر گدذار  يثأتد  يامدر  ،ا خدارج از زنددان  يچه در زندان و 

جانددات و اصددالب رفتددار يم هيو تنظدد يسددامانده يبددرا

 باشد. يم

ن مطالعده بده وجدود رابطده     يد ج اين نتدا يچن هم

 يهددا جددان و سددبکيم هين آمددوزش تنظدديدار بدد يمعندد

ن يانگيددم ،ان زن اشدداره داردينددداندر ز يريددگ ميتصددم

بعدد از   يشد يدر گدروه آزما  يکلد  يريد م گيسبک تصم
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ر قبدل از مداخلده   ين متغياز نمره ا (04/79مداخله کمتر)

 يدار يت از معند يد اد شده حکايو اختالف  (20/94بود)

د ييد أن رابطده را ت يد وجدود ا  هدا  هج مطالعد ينتدا  .کرد يم

 .(18و 30باشد) يمسو ن مطالعه هميج اياند و با نتا کرده

ج پژوهش کلرک و همکاران نشدان داد کده   ينتا

 يانتخداب تکانشد   يدار يان خشن بده طدور معند   يزندان

دهند. عالوه بدر   يمر خشن نشان يان غينسبت به زندان

ان بددا تعددداد يزندددان يتکانشدد ين تعددداد پاسددخ هددايددا

دارندد و   يدار يمعند  يپرخاشگرانه همبستگ يها پاسخ

ان يو پرخاشددگرانه در زندددان يتکانشدد ين رفتارهددايبدد

تددوان بددا آمددوزش   يمددن يرابطدده وجددود دارد. بنددابرا 

، بخدش  يتکانشد  يجان و رفتارهايکنترل ه يها مهارت

ان را کداهش  ين دسدته از زنددان  يد از مشدکالت ا  ياديز

 (.22داد)

و  يفرد يدر زندگ ييت باالي، اهميريم گيتصم

 يريد گ ميافدراد دارد و اخدتالل در ندوع تصدم     ياجتماع

را  يتکانشد  يو رفتارها يده تکانشگريپد يسته اصله

اسدت،   يا انسان تکانه يشتر رفتارهايدهد. ب يمل يتشک

اظهددار  ينياز روان شناسددان بددال يقددت، بعضدديدر حق

 يا ، مشدکالت تکانده  ينيشتر مشکالت باليدارند که ب يم

 (.29ده رفتدار کدردن هسدتند)   ي، نسنجيمثل شتاب زدگ

 يدر زنددگ  ييت بداال يد همز، ايد آم مخاطره يريگ ميتصم

ن نددوع يددافددراد دارد و اخددتالل در ا يو اجتمدداع يفددرد

و  يتکانشددگر دهيددپد يهسددته اصددل  يريددگ ميتصددم

ا يد  يريد گ ميندد تصدم  يلدذا فرآ  ،است يتکانش يرفتارها

از  يکد يل آنهدا،  يد هدا پدز از تحل   نده ين گزيانتخاب از بد 

د. يد آ يمد بده حسداب    يشدناخت  يها ن پردازشيتر يعال

  ؛کنند کده  يمخطر را جستجو  يجو، زمانافراد مخاطره 

 ،دسدت آورندد  ه خطدر کدردن بد    يبرا يفرصت و زمان

ش و يگدرا  و ن خطرهدا کسدب شدود   ياز انجام ا يمنافع

ن يچند  ل به خطدر کدردن وجدود داشدته باشدد. هدم      يتما

عوامدل   نيمهمتر از باال ين خطر و تکانشگرييادراک پا

 (.29باشند) يمز يآم مخاطره يخطر در رفتارها

 يبدرا  گيدري كته قابل ذكر آن است كه تصميمن

بده مثابده مغدز و سلسدله اعصداب       يهر فرد و سازمان

شود و تحت شرايطي  يدر نظر گرفته م و فرد سازمان

تواند موجب رشد و موفقيت فرد يا سازمان گدردد.  مي

تواندد  در عين حال برعكز تحدت شدرايط ديگدري مدي    

 باعث شكست آنها نيز شود.

مطلدوب بدر    يريد گ ميند تصميآتوان گفت فر يم

ش ي، چدون باعدث افدزا   شدود  يسر مد ياسا  آموزش م

جدداد يا يريادگيددت يدددانددش و نگددرش افددراد و در نها 

وجدود  ه در رفتار بد  يداريپا رات نسبتااييشود و تغ يم

 هددا بياخددتالالت و آسدد  يبرخددآورده کدده در برابددر  

 کند. يجاد ميت ايمصون

از هددايي بددوده،  ايددن مطالعدده داراي محدددوديت

ندام  ه اي محدود و گروهي محددودتر بد   جمله در نمونه

ورود بده زنددان آن هدم     زنان زنداني انجام شده است،

هايي بودو تأخيرهدايي را   به بند زنان داراي محدوديت

در امر آموزش به همراه داشت، تأمين فضاي مناسدب  

هاي ديگر ايدن   جهت آموزش زندانيان زن از محدوديت

يم نتايج حتدي بده زندان زندداني     لذا تعم پژوهش بودند،

بايست با احتياط صورت گيدرد، چدون    ساير مناطق مي
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هدا   هايي از نظر دانش، نگرش و فرهنگ آزمودني تفاوت

 وجود دارد.

 

  يريگ جهينت

الزم،  يهدا  جان با آمدوزش يت هيريم و مديتنظ

دنبدال  ه را بد  يو مهدار تکانشدگر   ييعقال يريگ ميتصم

ثر و ؤارتباط م حل مساله، مهارت مجدد، يابيدارد. ارز

مثبدت و   يکارآمد و کنترل خشم بده عندوان راهبردهدا   

آحداد جامعده بداآموزش     يهستند که برا يا سازگارانه

شددنهاد يپ بنددابراين گددردد،  يسددر مدديجددان ميم هيتنظدد

 يهدا  از مهارت يبه عنوان بخش ها ن آموزشيا شود يم

آحداد جامعده    يان بلکه بدرا يزندان ينه فقط برا يزندگ

 و الت مورد نظر باشدد يتناسب با سن، جنز و تحصم

داشته  ييافرادنقش باال يتواند در اصالب و توانمند يم

 باشد.

 

 

 تشکر  ر و يتقد

ن مطالعده مدارا   يکه در انجام ا يزانياز همه عز

ن مهم را فدراهم نمودندد   يکرده و مقدمات انجام ا ياري

ن پژوهش ي، در رمن اآيد يبه عمل م يتشکر و قدردان

از  يسسه مدال ؤچ ميانجام گرفته و ه ينه شخصيبا هز

 .است ت ننمودهيآن حما
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ABSTRACT 
 

Background and aim: Emotional failure and inefficient styles of decision making tend to create a 
number of difficulties in everyday life with long lasting effects. This failure for prison inmates, 
especially the female ones, is more critical and palpable. This study aimed to teach emotional 
regulation on impulsivity and styles of decision-making among the female prisoners in Yasuj. 
 
Methods: In the present trial-clinical and interventional study, the sample included 30 female 
inmates who voluntarily participated in the study and were randomly assigned to experimental and 
control groups. The experimental group underwent an eight-session Grass-based emotional 
regulation skills training program, but the control group received no intervention. Subsequently, the 
training and control groups were given pretest and posttests. The instruments consisted of Barratt’s 
Impulsiveness and Scott and Bruce’s decision making styles questionnaire. Data were then 
analyzed using SPSS version 22. 
 
Results: The findings showed the effect of emotional regulation training program on reducing 
overall (P<0.05), cognitive (P<0.001), behavioral (P<0.05), and unplanned (P<0.05) impulsivity 
among the female prisoners. The program also increased rational (P<0.001) and intuitive (P<0.01) 
decision making styles among the participants. Likewise, the intervention had a significant impact 
on reducing the avoidance (P<0.05), dependent (P<0.05) and immediate (P<0.05) decision making 
styles. 
 
Conclusion: According to the results, since the teaching of the emotional regulation reduces 
impulsivity and increases styles of rational decision making among the prisoners,  it should be 
noted that professional communication in the form of emotional regulation training can result in the 
enhancement of knowledge and skills in controlling the negative impulsivity styles and increase 
rational decision. 
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