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 چکیده

مدیریت خشم و تنظیم هیجان بر شناخت  یآموزشهای برنامه اثربخشی هدف پژوهش حاضر مقایسه

 انفجار خشم متناوبتنبیه و رفتارهای خودآسیبی در زندانیان مبتال به اختالل /اجتماعی، حساسیت به پاداش

آزمون چندگروهی بود. جامعه آماری شامل کلیه  پس-آزمون از نوع پیش ،آزمایشی طرح نیمهاین بود. 

زندانی مبتال  45زندان مرکزی رشت بود. نمونه پژوهش  انفجار خشم متناوبمبتال به اختالل مرد زندانیان 

دفی به سه شناسایی و به صورت تصا دارای اختالل بود که از میان زندانیان انفجار خشم متناوببه اختالل 

ها  آوری داده ( گمارده شدند. جهت جمعنفر 81هر گروه شامل  و یک گروه کنترلگروه )دو گروه آزمایشی 

، مصاحبه بالینی ساختاریافته، (7182) نکوکارو و همکارا انفجار خشم متناوبل از پرسشنامه اختال

های مقیاس سیستم ،(7112) کوکارو و همکارانهیجانی -پرسشنامه پردازش اطالعات اجتماعی

( 8221)و پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران ( 8225)بازداری رفتاری کارور و وایت /سازیفعال

 21جلسه  1مدیریت خشم و تنظیم هیجان در های آموزشی برنامههای آزمایشی،  برای گروهاستفاده شد. 

ای دریافت نکرد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری  در حالی که گروه کنترل مداخله ؛ای برگزار شد دقیقه

خت موجب بهبود شنا توانستندهای مدیریت خشم و تنظیم هیجان  و تک متغیری نشان داد آموزش

(. نتایج آزمون بنفرونی نیز نشان P<14/1تنبیه و رفتارهای خودآسیبی شوند )/اجتماعی، حساسیت به پاداش

داد آموزش مدیریت خشم در مقایسه با آموزش تنظیم هیجان سهم بیشتری در بهبود شناخت اجتماعی 

تنبیه بهتر عمل /پاداشاما آموزش تنظیم هیجان نسبت به آموزش مدیریت خشم در بهبود حساسیت به  ؛دارد

های مدیریت خشم و تنظیم هیجان بر رفتارهای  همچنین بین میزان اثربخشی آموزش (.≥14/1P) کرد

ای برای بکارگیری  تواند پشتوانه این نتایج می (.≥14/1P) خودآسیبی تفاوت معناداری مشاهده نشد

این زندانیان مبتال به  درهای خودمراقبی  های مدیریت خشم و تنظیم هیجان در کنار سایر آموزش آموزش

 برای پیشگیری از مشکالت رفتاری باشد. اختالل
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