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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی تنظیم هیجانی بر انحراف جنسی ،اضطراب اجتماعی و خودکنترلی کاربران سایتهای پورنوگرافی
پرداخت .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و ازلحاظ روش ،نیمهآزمایشی بود که در آن از طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه
کنترل استفاده شد .جامعه پژوهش حاضر شامل نوجوانان کاربر فعال شبکههای اجتماعی اینترنتی ساکن شهر آبادان بود که به مراکز
مشاوره مراجعه نموده بودند .جهت اعتیاد به شبکههای مجازی از این جامعه نمونهای شامل  02نوجوان پسر در رده سنی  41الی
 41سال ،که در طول روز بیش از  3ساعت وقت خود را در شبکههای مجازی صرف میکردند انتخاب شدند .افراد در هر دو گروه
بدون سابقه آموزشهای مهارتهای شناختی و هیجانی منظم هستند که داوطلبانه و بهطور تصادفی در گروههای کنترل و آزمایشی
تقسیم و بررسی شد .ابزارهای پژوهش شامل مقیاس پارافیلیا (کورت فرویند ،)4691 ،مقیاس اضطراب اجتماعی براى
نوجوانان SAS-Aﻻجرسا ( )4661و پرسشنامه خود کنترلی تانجی ( )0221بود و جهت آموزش راهبردهای تنظیم هیجان از محتوای
جلسات آموزشی تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس ( )0241استفاده شد .یافتهها نشان داد آموزش تنظیم هیجانی در انحراف جنسی
( ،)F=33/022 ،P>2/24خود کنترلی ( )F=09/23 ،P>2/24و اضطراب اجتماعی ( )F=90/10 ،P>2/24مؤثر بوده است .به این
معنا که آموزش تنظیم هیجانی باعث کاهش انحراف جنسی و اضطراب اجتماعی و افزایش خود کنترلی شده است.
واژههای کليدی :تنظیم هیجانی ،انحراف جنسی ،اضطراب اجتماعی ،خودکنترلی ،پورنوگرافی.
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مقدمه
امروزه در بسیاری از کشورها استفاده از اینترنت بهعنوان یک بخش جدایی ناپذیر از زندگی روزانهی مردم و ابزاری حیاتی برای
فعالیتهای مختلف به حساب میآید .بااینوجود ،دسترسی گسترده به اینترنت پرسرعت و نسبتاً ارزان در هر زمان و مکان منجر به
شیوع مشکالت جدی فردی و اجتماعی مانند افزایش اعتیاد به اینترنت ،نقض حریم خصوصی کاربران ،سهولت دسترسی به
محتواهای غیراخالقی و مستهجن و شیوع گسترده صنعت هرزهنگاری اینترنتی در بیشتر جوامع شده است (اشکرافشان ،عسکری
زاده و باقری4369 ،؛ کوپر اسمیت .)0229 ،سایتهای پورن بهعنوان رسانهای برای افزایش برانگیختگی جنسی تعریف میشود که
معموﻻً شامل تصاویر برهنگی و نمایش بیپرده رفتارهای جنسی است (ماﻻموث .)0244 ،4بسیاری از محققان ،سایتهای پورن را
بهعنوان خطری بالقوه برای سالمت و بهزیستی فردی و اجتماعی معرفی کردهاند .درواقع ،سایتهای پورن به دﻻیل اخالقی ،شخصی،
ارتباطی و اجتماعی میتواند مشکل آفرین باشد .پژوهشهای متعددی نشان دادهاند که تماشای سایتهای پورن با انحرافهای
جنسی ،رفتارهای جنسی پرخطر ،استمنای مزمن ،افسردگی ،کنارهگیری اجتماعی و افزایش احتمال سوءمصرف مواد و الکل رابطه
دارد (رایت ،0تو کاناگا ،3کراوس و کالن0243 ،1؛ سیمانسکی و استیوارت  -ریچاردسونه .)0241 ،همچنین تماشای مکرر این قبیل
تصاویر و محتواها منجر به بروز تغییراتی اساسی در نوع نگرش ،باورها ،رفتارهای انتظارات و خواستههای افراد بهویژه در حوزه
روابط زناشویی میشود (موسوی ،عاطفی کرجوندانی ،رضائی و پرتو .)4369 ،در پژوهشهای انجامگرفته نیز رابطه بین تماشای
هرزهنگاری با خشونت علیه زنان ،شیءانگاری زنان ،پریشانی زناشویی و رضایت جنسی پایین مورد تأیید قرارگرفته است (میالس،2
رایت 9و استالهوفر0246 ،3؛ پری .)0246 ،مطالعات متعددی ازجمله پیتر و والکنبورگ ( ،)0244کارواهیراء قراین و استولهافر
( ،)0242رید ،ل ،گیلی لند ،استن و فونگ ( )0244نشان دادند که افراد با احساس منفی مانند استرس یا اضطراب با مشاهده پورنو
گرافی میتواند بهطور موقت این احساسات را تسکین دهند .خالقیان ،سجادیان ،فاتحیزاده و منشئی ( )4361طی پژوهشی بیان
داشتند که راهبردهای خود کنترلی در موقعیتهای هیجانی و استرس نقش پیش بینی کنندهای برای میل به هرزهنگاری اینترنتی دارد
و پیشنهاد دادند که از راهبردهای خودکنترلی در تدوین برنامههای پیشگیرانه و درمانی در زمینه مقابله با سایتهای پورنوگرافی
استفاده شود.
یکی از عواملی که بهطور مؤثری میتواند در میل به سایتهای پورنوگرافی نقش داشته باشد خودکنترلی است (خالقیان ،سجادیان،
فاتحیزاده ومنشئی .)4361 ،خودکنترلی ظرفیت فرد برای خنثی کردن و بازداری تکانههای نامطلوب و غیرقابلقبول ازلحاظ اجتماعی
و تنظیم رفتار ،افکار و هیجانات خود است (تانجنی ،بامیستر و بون .)0221 ،مطالعات نشان دادهاند که خودکنترلی پایین با گسترهای
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(بابچیشین ،4هانسون0

و هرمن ،)0244 ،3هرزهنگاری از کودکان (کلونگر ،1ناوارو 2و جسینسکی )0249 ،9و هرزهنگاری اینترنتی (استیلمن0244 ،؛ بازل،
فاس و میدلتون )0229 ،و رابطه دارد .بهطورکلی محدودیت در توانایی خودتنظیمی و خودکنترلی رابطهی مستقیمی با ارضای فوری
و تکانشورانهی نیازها دارد (رافضی و یگانه)4361 ،؛ و افرادی با خود کنترلی پایین ،بهاحتمال بیشتری در رفتارهای انحرافی و
مجرمانه ،به خاطر مزایای بالقوهای که فراهم میآورد ،درگیر میشوند (گاتفردسون و هیرسچی .)4662 ،به همین ترتیب استفاده از
سایتهای پورنوگرافی با پیامدهای روانشناختی منفی دیگری ازجمله استرس و اضطراب اجتماعی همراه است (درویس مال و نیک
منش .)4362،اختالل اضطراب اجتماعی ،اختالل روانی شایعی است که میزان شیوع آن در طول زندگی  3تا  43درصد گزارش شده
است (سادوک و سادوک .)4313 ،ویژگی شخصیتی اصلی این اختالل ترس بارز و پایدار از موقعیتهای اجتماعی است که در آنها
احتمال دستپاچگی برای شخص وجود دارد .الگوهای شناختی معاصر اضطراب اجتماعی این فرض را مطرح میکنند که افراد مبتالبه
اضطراب اجتماعی موقعیت اجتماعی را زیانبار میدانند .این افراد بر این باورند که رفتارشان از نظر اجتماعی پیامدهای مصیبت
باری خواهد داشت (هافمن ،0229 ،3به نقل از طاهری فرد ،غرایی .)4316 ،اختالل اضطراب اجتماعی سومین اختالل روانپزشکی
و شیوع آن حدود  43درصد است (تولبور .)0244 ،اضطراب اجتماعی با برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی (سرخ شدن گونه ها،
تعرق ،خشکی دهان و لرزش به هنگام رویارویی با موقعیت نگران کننده) ،ویژگی روانشناختی (شرم ،خجالت ،ترس از اشتباه،
ترس از ارزیابی منفی و ترس از انتقاد) و ویژگی رفتاری (کنارهگیری ،اجتناب از تماس چشمی ،ترس از ابراز وجود و ترس از
صحبت کردن در جمع یا مورد خطاب واقعشدن) مشخص میشود (استراوینسکی .)0221 ،1فرد مبتالبه اختالل اضطراب اجتماعی
سعی میکند از موقعیتهایی که در آنها ممکن است مورد ارزیابی منفی قرار گیرد و نشانههای اضطراب در او ظاهر شود و یا به
روشی رفتار کند که خجالت زده شود ،پرهیز کند .بهبیاندیگر هر کاری که در حضور دیگران انجام دهند میتواند اضطراب شدید و
یا حتی یک حمله وحشتزدگی در آنان پدید آورد (داویدسون ،6نیل 42و کرینگ .)0221 ،44اختالل اضطراب اجتماعی توسط اختالل
در عملکرد در حوزههای شناخت ،بین فردی ،تحصیلی و شغلی مشخص میشود (کاشدان .)0220 ،40با عنایت به اینکه یکی از
عوارض اضطراب اجتماعی ،کاهش ارتباطات و واقعی و پناه بردن به فضای مجازی و ارتباطات مجازی ناشناخته بوده لذا میتوان
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بین اضطراب اجتماعی و وابستگی به اینترنت و فضای مجازی و سایتهای پورنوگرافی رابطهای را تصور کرد .افراد با اضطراب
اجتماعی ،هیجان منفی زیاد ،تنهایی ،افکار خودکشی ،رضایت در روابط و عملکرد تحصیلی و شغلی را کمتر از همتایان غیر مبتال
تجربه میکنند (ویتچن ،4فواتیزچ ،0سانتگ مولر 3وﻻیبووتیز .)0222 ،1بیشتر مخاطبان سایتهای پورنوگرافی دارای اختالﻻت روانی،
انحراف و بیماریهای جنسیاند ،بهصورتی که در بیشتر موارد با هرزه نگارانی روبرو هستیم که ازلحاظ شخصیتی «منحرف جنسی»
به شمار میروند (غفاری چراتی ،هادی تبار و قدسی .)4122 ،انحرافات جنسی یا پارافیلیا ،ابراز ناهنجار تمایالت جنسی است.
پارافیلیا تحت عنوان هرگونه عالقه جنسی شدید و پایدار ،جز عالقه به تحریک دستگاه تناسلی یا نوازش مقدماتی با یک انسان
بهعنوان شریک جنسی که از نظر ظاهری طبیعی و از نظر جسمی بالغ و راضی به این عمل باشند شناخته میشود ".پارافیلیا ،از نظر
اجتماعی ،بهعنوان انحراف از اشکال قابلقبول برانگیختگی جنسی شناخته میشود .این اختالﻻت مختلف در  DSMبا عنوان مالش،2
تکانههای بچهبازی ،9عورت نمایی ،3تماشاگری جنسی ،1مبدل پوشی ،6یادگار خواهی ،42آزارگری یا آزار بینی جنسی 44و ناهنجاری-
هایی که اختصاصی نیستند مثل خود ارضایی 40و حیوان خواهی 43معرفی میشوند و در صورتی مطرح میشوند که فرد بر اساس
خیالپردازی جنسی خود دست به عمل زده و با این خیالپردازیها سبب ناراحتی شدید یا مشکالت بین فردی و یا اختالل در
عملکرد اجتماعی ،شغلی و یا سایر حوزههای مهم عملکردی شود .این تمایالت ممکن است هر از چند گاه بروز کنند یا اینکه تنها
روش ابراز تمایالت جنسی باشند .در یادگار خواهی ،کانون میل جنسی معطوف به اشیایی نظیر کفش ،دستکش ،جورابشلواری،
نوار بهداشتی و  ...است که ارتباط نزدیکی با بدن آدمی دارند .بچهبازی ،عبارت است از میل شدید جنسی عودکننده با تحریک
جنسی نسبت به کودکان  43سال به پایین در طول یک دوره حـداقل  9ماهه ،که افراد مبتال باید حداقل  49سال سن داشته باشند و
دستکم  2سال از قربانیان بزرگتر باشند.
ازآنجاکه به نظر میرسد انحراف جنسی و اختالل اضطرابی در مقایسه با اختالﻻت روانشناختی بهصورت جداگانه نیازمند توجه
بالینی و درمان بیشتر است برای حل این مشکل روزافزون ،رویکردهای درمانی مختلفی ابداعشده که از این میان درمان شناختی-
رفتاری اثربخشی خود را در درمان افسردگی و اضطراب ثابت کرده است (هامیلتون 41و همکاران )0240 ،در این راستا مهارتهای
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تنظیم هیجان بهعنوان یکی از درمانهای روانشناختی و راهبرد مقابلهای هیجان محور در درمان اضطراب جایگاه ویژهای پیداکرده
است .تنظیم هیجان به معنای تالش افراد برای تأثیر گذاشتن روی تجربه و چگونگی بیان آن و شدت فرایندهای رفتاری و تجربی
هیجان است ،همچنین تنظیم هیجان بهطور خودکار یا کنترلشده ،از طریق بهکارگیری راهبردهای تنظیم هیجان صورت میگیرد
(مایوس 4و همکاران )0229 ،و بر اضطراب اجتماعی تأثیر معناداری دارد (رضوان و همکاران .)0226 ،همچنین آموزش تنظیم
هیجان ،به معنای ک اهش و کنترل هیجانات منفی و نحوه استفاده مثبت از هیجان است .نتایج حاکی است که آموزش گروهی تنظیم
هیجان بر کاهش آسیبرسانی به خود و کاهش نشانههای افسردگی ،اضطراب و استرس تأثیر دارد (گراتز و گاندرسون.)0229،
رویکردهای متفاوتی در آموزش تنظیم هیجان مطرح شده که یکی از آنها ،مدلی است که گراس آن را مطرح کرده است (گراس،
 .)0220مدل گراس شامل  2مرحله شروع ،موقعیت ،توجه ،ارزیابی و پاسخ است .به اعتقاد گراس ( )0220هر مرحله از فرایند تولید
هیجان ،هدف تنظیمی بالقوهای دارد و مهارتهای تنظیمکننده هیجان میتواند در نقاط مختلف این فرایند اعمال شود .در شروع
هیجان یا انتخاب موقعیت عواملی وجود دارد که فرد را در موقعیت برانگیختگی هیجانی قرار میدهد و یا او را از آن موقعیت دور
میکند مرحله اجتناب) ،در مرحله دوم (موقعیت) از طریق اصالح موقعیت میتوان در فرایند تولید هیجان تغییراتی ایجاد کرد ،در
مرحله سوم (توجه) یکی از راههای ایجاد تغییر و تنظیم هیجان ،تغییر جهت و یا گسترش توجه است .سه شیوه گسترش توجه
شامل حواسپرتی  ،تمرکز و نشخوار فکری است .در چهارمین مرحله از مراحل تولید هیجان ارزیابی) ،وظیفه نظمبخشی ایجاد
تغییرات شناختی است و یکی از راهبردهای آن ،باز ارزیابی شناختی است .آخرین مرحله از تولید هیجان ،مرحله پاسخدهی است و
تعدیل پاسخ آخرین بخش از فرایند تنظیمکننده هیجان را تشکیل میدهد .هر مرحله شامل یک سری راهبردهای سازگار و یک سری
راهبردهای ناسازگار است .دراینبین افرادی که مشکالت هیجانی دارند ،بیشتر از راهبردهای ناسازگار مانند نشخوار فکری ،اجتناب
و  ...استفاده میکنند؛ بنابراین ﻻزمه مداخله در مشکالت هیجانی ،اصالح یا حذف راهبردهای ناسازگار و آموزش راهبردهای
سازگارانه است.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین خطرات استفاده نوجوانان از اینترنت ،بازدید از سایتهای پورنو و خواندن هرزهنگاریهایی است
که به سهولت از طریق اینترنت در دسترس افراد قرار میگیرد .تعداد این سایتها در اینترنت که بهصورت تخصصی و با نامی مرتبط
به مسائل جنسی فعالیت مینمایند ،حدود چهل هزار مورد است .چنانچه آمار برخی سایتها را که حاوی مطالب و عکسهای پورنو
گرافیک هستند ،اما بهطور مستقیم به آن نمیپردازند ،به این آمار اضافه شود ،حجم غیرقابلباوری از این هرزهنگاریها در اینترنت
به دست خواهد آمد (انجمن تحقیقات ملی آمریکا )0249 ،در تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در آگوست سال  0242فقط در
یک ماه  34/6میلیون نفر از سایتهای هرزهنگاری بازدید نمودهاند؛ که متأسفانه بر طبق پژوهشهای مرکز رسانههای ایمن برای
خانوادهها بیشترین بازدیدکننده از این سایتها را نوجوانان  40تا  43ساله تشکیل میدادهاند( .گزارش رسانههای ایمن برای خانواده-
ها .)0242 ،به بیان «جاسپر هامیل» ،استاد دانشگاه اسکاتلند ،دختران نوجوانی که در معرض سایتهای پورنوگرافی قرار میگیرند
. Mauss
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در سنین پایینتری بکارت خویش را از دست میدهند .طی تحقیقی که مجله روانشناسی سایبر انجام داده است ،نوجوانان  40تا 43
ساله که این سایتها را بازدید میکنند ،بسیار زودتر از سایرین ارتباط جنسی برقرار کرده و دچار مشکالت بسیاری ازجمله بیمارهای
مقاربتی و حاملگیهای ناخواسته میشوند (هامیل )0241 ،هارپر ،عضو انجمن زنان ضد پورنوگرافی در اسکاتلند نیز نسبت به
عواقب سوء ارتباط جنسی زودرس در نوجوانان هشدار داده و اظهار مینماید که این ارتباطات که بهنوعی بیماری عروقی و حتی
بیماریهای چشمی منجر میشود ،در جوانانی که در سنین  44تا  43سال تجربه جنسی داشتهاند ،بیشتر دیده میشود (هارپر.)0241 ،
درواقع یکی از دغدغههای والدین در خصوص استفاده فرزندانشان از اینترنت ،تحریکات مستقیم و غیرمستقیم جنسی است که آثار
زیانبار روحی و جسمی آنان را در پی خواهد داشت و پیامدهای مخرب ،آسیبهای روانی و مشکالت رفتاری برای آنها در پی
دارد ،آنها سطح باﻻتری از آسیبهای روانی ،پیشآگهی بد ،مشکالت و پریشانی و اختالل در عملکرد اجتماعی تجربه میکنند.
آموزش تنظیم هیجان میتواند با آگاه کردن فرد از هیجانات مثبت و منفی ،پذیرش و ابراز بهموقع آنها ،نقش مهمی در کاهش عالئم
جسمی ،اضطراب ،و اختالل در عملکرد اجتماعی (سطوح سالمت روانی داشته باشد؛ زیرا تحقیقات قبلی ازجمله اورناقی و همکاران
( )0241و اسچاپرت و همکاران ( )0240نشان داده است سطوح باﻻی هیجانهای مثبت و کاهش هیجانهای منفی نقش مهمی در
قضاوت و درک مثبت از خود دارد .بااینهمه در این زمینه هنوز پژوهشهای اندکی انجامشده و به اثربخشی مداخالت شناختی
مانند تنظیم هیجان در جامعه مدنظر ،کمتر توجه شده است؛ ازاینرو هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان
بر کاهش انحراف جنسی ،اضطراب اجتماعی و خودکنترلی کاربران سایتهای پورنوگرافی در نوجوانان شهر آبادان بود.
روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر ،نیمه تجربی و از نوع پیشآزمون ،پسآزمون با گروه کنترل است .جامعهی آماری در پژوهش حاضر عبارت
است از کلیهی نوجوانان  41تا  41ساله شهر آبادان که طبق پرسشنامه کاربر سایتهای پورنوگرافی بودند و به مراکز مشاوره مراجعه
کرده بودند .شیوهی انتخاب نمونهی موردنظر تصادفی چندمرحلهای بود ،بدینصورت که از بین تعداد مراجعان به مراکز مشاوره
شهر آبادان 3 ،مرکز ،از هر مرکز چند نفر بهصورت تصادفی انتخاب شدند .از این افراد خواسته شد تا پرسشنامه انحراف جنسی،
اضطراب اجتماعی و خودکنترلی 4را تکمیل کنند .درمجموع  12نفر از نوجوانان این پرسشنامه را تکمیل کردند .سپس از نوجوانانی
که نمره کل آنها در پرسشنامهی انحراف جنسی باﻻتر از  ،36اضطراب اجتماعی باﻻتر از  12و خود کنترلی کمتر از  14بود مصاحبه
بالینی به عمل آمد .سپس از میان این افراد کسانی که تشخیص انحراف جنسی ،اضطراب اجتماعی و خودکنترلی گرفتند ( 22نفر)،
 22نفر بهصورت تصادفی انتخاب و بهطور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .به دلیل افت آزمودنی در مرحلهی
پسآزمون ،تعداد افراد گروه به  12نفر تقلیل یافت.

1

. Barkley Adult ADHD Rating Scale
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ابزار
مقياسهای پاراﻓيليا :این مقیاس توسط کورت فرویند در سال  4691برای سنجش ترجیحـات شهوانی و هویت جنسی در مردان
ساختهشده است .سـپس در سالهای  4631 ،4634و  4612مورد بازبینی قرار گرفت و مقیاسهای پارافیلیای بیشتری به آن اضافه
شد .درنهایت یـک مجموعه کامل توسط بلنچارد ( )0226ارائه گردید .این آزمون نُه بعد آزارخواهی جنسی ،آزارگری جنسی ،یادگار
پرستی جنسی ،مبدل پوشی جنسی ،خود زنخواهی جنسی ،کودک خواهی جنسی ،نوجوانخواهی جنسی ،تماشاگری جنسی و
عورتنمایی جنسی را موردسنجش قـرار داده و دارای  421ماده است .ضرایب پایایی آلفای کرونباخ برای مقیاسهای مازوخیسم
جنسی ،سادیسم جنسی ،یادگار پرستی جنسی ،مبدلپوشی جنسی ،خودزنخواهی جنسی ،کودک خواهی جنسی ،نوجوانخواهی
جنسی ،تماشاگری جنسی و عورتنمایی جنسی به ترتیب  2/13 ،2/31 ،2/60 ،2/62 ،2/62 ،2/64 ،2/13 ،2/13و  2/61گزارش
شده است (بلنچارد.)0226 ،
مقياس اضطراب اجتماعی نوجوانان ( :)SASAمقیاس اضطراب اجتماعی براى نوجوانان ( ،SASAﻻجرسا :)4661 ،این مقیاس
شامل  01گویه بوده و از سه زیرمقیاس  -4ترس از ارزیابی منفی ( - 0،)FNEاجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیتهاى جدید
( -3)SAD-Newاجتناب اجتماعی و اندوه عمومی ( )SAD-Generalتشکیل شده است (ﻻجرسا و لوپز ،4661،ورنبرگ و
همکاران .)4660،این مقیاس بهصورت مدرج پنجدرجهای (کامالً شبیه من  2تا کامالً متفاوت از من =  )4میباشد .نمرههاى باﻻ در
این مقیاس حاکی از اضطراب اجتماعی باﻻتر است .این پرسشنامه استاندارد می باشد و در پژوهشهای متعددی پایایی و روایی آن
تأییدشده است .استوار وهمکاران ( )4310ساختار سه عاملی این مقیاس را روی نمونهای از نوجوانان ایرانی مورد تأیید قراردادند و
روایی آن را مطلوب گزارش کردند و ضریب پایایی این مقیاس را به روش بازآزمایی با فواصل زمانی از یک تا چهار هفته  2/11به
دست آوردهاند .عالوه بر این میزان همسانی درونی مقیاس را با استفاده از ضریب آلفا برای زیرمقیاسهای ترس از ارزیابی منفی،
اجتناب اجتماعی و اندوه در ،موقعیتهای جدید و اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی به ترتیب  2/31 ،2/11:و  2/33گزارش کردهاند.
خواجه و همکاران ( )4362در پژوهش خود بهمنظور محاسبه پایایی ،از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند که برای مؤلفه ترس از
ارزیابی منفی ضریب آلفای  ،2/19مؤلفه اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیتهایی جدید ضریب آلفای  2/3و بعد اجتناب اجتماعی
و اندوه عمومی ضریب آلفای  2/21را گزارش نمودند .با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی کل مقیاس اضطراب اجتماعی
2/11و پایایی زیرمقیاسهای ترس از ارزیابی منفی ،اجتناب اجتماعی و اندوه جدید ،اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 2/33 ،2/39 ،2/11گزارش شده است (استوار و رضویه.)4360 ،
پرسشنامه خودکنترلی تانجی (( )4002ﻓرم کوتاه) :یکی از ابزارهایی که برای سنجش خود کنترلی کاربرد دارد پرسشنامه خودکنترلی
تانجی فرم  43و  39آیتمی می باشد .این پرسشنامه نیز بهمانند نسخه  39آیتمی یک نمره کلی دارد و شامل نمرات وارونه نیز می
باشد (جدول ،)4نمره فرد در پرسشنامه فرم  43آیتمی هر چه باﻻتر باشد ،نشاندهنده خود کنترلی بهتر فرد میباشد .ﻻزم به ذکر
است که در پژوهشی ،ریدر و همکاران ( )0244دو خرده مقیاس (خودکنترلی منعکننده و خودکنترلی اولیه) را برای این نسخه در
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نظر گرفته و به بررسی آن پرداختهاند .نتایج تحقیق آنها از این تقسیمبندی حمایت کرد و نشان داد که خرده مقیاس خود کنترلی
اولیه نسبت به دیگر خرده مقیاس پیش بینی کننده بهتر رفتارهای مطلوب است و همچنین خودکنترلی منعکننده جلوگیری از رفتارهای
ناخوشایند را پیش بینی میکند .این محققین عملکرد این دو خرده مقیاس را مشابه عملکرد سیستم فعالساز رفتاری (خودکنترلی
اولیه) و سیستم بازداری رفتاری (خودکنترلی منعکننده) میدانند .گری هردوی این سیستمها را زیرمجموعه حساسیت به تقویت
میداند .این مقیاس شامل سه خرده مقیاس خودکنترلی منعکننده ،خودکنترلی اولیه و آیتمهای طبقهبندی نشده .رید و همکاران
( )0244در پژوهش خود نشان دادند که این دو خرده مقیاس نسبت به نمره کلی پرسشنامه ،پیشبینی کننده بهتری از هر دو نوع
رفتار مطلوب و ناخوشایند میباشند .تانجی و همکاران ( )0221با انجام پژوهشی که به بررسی رابطه و اثرگذاری خودکنترلی باﻻ با
موفقیتهای بین فردی پرداختند ،مشخصات روانسنجی این پرسشنامه را نیز بر اساس نمونه تحقیق خود گزارش کردند ،که در
اینجا به آن اشاره میکنیم :در برآورد همسانی درونی ،پایایی آزمون باﻻ گزارش شده است بدین گونه که :آلفا برای مقیاس خود
کنترلی فرم بلند  39آیتمی در دو نمونه تحقیق تانجی و همکاران ( 2816 )0221بود و همچنین برای مقیاس خود کنترلی فرم کوتاه
–  43آیتمی نیز به نتایج مشابه دست یافتند (آلفا = به ترتیب دو نمونه تحقیق آنها ( 2813و )2812؛ بنابراین پرسشنامههای موردنظر
همسانی درونی مناسبی را دارا می باشد.
یاﻓتهها
میانگین و انحراف استاندارد سن اعضای گروه آزمایش  49/31و  4/96و میانگین و انحراف استاندارد سن اعضای گروه کنترل
 43/02و  4/31بود 33/3 .درصد ( 40نفر) از گروه آزمایش پسر و  99/3درصد ( 1نفر) از آنها دختر بودند 14/3 .درصد از گروه
کنترل نیز پسر ( 42نفر) و  21/3درصد ( 2نفر) از آنها دختر بودند .جدول  ،0میانگین و انحراف استاندارد نمرههای انحراف جنسی،
اضطراب اجتماعی و خودکنترلی و مؤلفههای آن را در پیشآزمون ،پسآزمون نشان میدهد.
جدول 4شاخصهای توصیفی متغیر انحرافات جنسی ،اضطراب اجتماعی و خودکنترلی (میانگین و انحراف معیار) گروههای موردمطالعه در مرحله پیشآزمون و پسآزمون
گروه

متغیر

دوره آزمون

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

تماشاگری جنسی

پیشآزمون

02

44/22

4/33

پسآزمون

02

44/12

4/24

پیشآزمون

02

44/32

4/43

پسآزمون

02

44/12

4/02

پیشآزمون

02

42/02

4/39

پسآزمون

02

42/02

4/36

پیشآزمون

02

42/32

4/22

پسآزمون

02

42/42

4/32

پیشآزمون

02

42/22

4/24

پسآزمون

02

42/12

4/12

پیشآزمون

02

42/22

4/34

پسآزمون

02

42/22

4/21

پیشآزمون

02

42/12

4/10

پسآزمون

02

42/32

4/3

نمایشگری
آزار خواهی جنسی

کنترل

آزار گری جنسی
بچهبازی
یادگار خواهی
مبدل پوشی

فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان 1041

322

اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر انحراف جنسی ،اضطراب اجتماعی ...

میانگین کلی
تماشاگری جنسی
نمایشگری
آزار خواهی جنسی
آزار گری جنسی
آزمایش

بچهبازی
یادگار خواهی
مبدل پوشی
میانگین کلی
خودکنترلی منعکننده

کنترل

خودکنترلی بازدارنده
میانگین کلی خودکنترلی
خودکنترلی منعکننده

آزمایش

خودکنترلی بازدارنده
میانگین کلی
درک و ترس از ارزیابی منفی

کنترل

تنش و بازداری در برخورد اجتماعی
میانگین کلی (اضطراب اجتماعی)
درک و ترس از ارزیابی منفی

آزمایش

تنش و بازداری در برخورد اجتماعی
میانگین کلی (اضطراب اجتماعی)

ویسی شیتاب

پیشآزمون

02

32/02

3/49

پسآزمون

02

31/62

1/44

پیشآزمون

02

44/3

4/14

پسآزمون

02

42/92

4/93

پیشآزمون

02

44/02

4/29

پسآزمون

02

42/22

4/03

پیشآزمون

02

42/42

4/09

پسآزمون

02

6/92

4/32

پیشآزمون

02

42/32

4/31

پسآزمون

02

6/3

2/631

پیشآزمون

02

42/3

4/14

پسآزمون

02

6/32

4/02

پیشآزمون

02

42/1

4/42

پسآزمون

02

42/32

2/191

پیشآزمون

02

44/02

4/06

پسآزمون

02

42/32

4/09

پیشآزمون

02

32/12

3/42

پسآزمون

02

32/12

3/491

پیشآزمون

02

41/02

4/02

پسآزمون

02

41/09

4/94

پیشآزمون

02

49/02

4/39

پسآزمون

02

49/22

4/03

پیشآزمون

02

32/12

4/39

پسآزمون

02

32/32

0/02

پیشآزمون

02

41/32

4/40

پسآزمون

02

42/02

4/44

پیشآزمون

02

49/42

4/32

پسآزمون

02

43/42

4/446

پیشآزمون

02

32/12

4/33

پسآزمون

02

30/32

4/93

پیشآزمون

02

31/12

0/13

پسآزمون

02

32/12

0/99

پیشآزمون

02

34/32

4/11

پسآزمون

02

34/92

4/92

پیشآزمون

02

93/92

0/32

پسآزمون

02

93/22

0/99

پیشآزمون

02

32/92

0/02

پسآزمون

02

34/12

0/34

پیشآزمون

02

34/12

4/62

پسآزمون

02

32/32

4/13

پیشآزمون

02

93/22

3/11

پسآزمون

02

90/02

3/31
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برای بررسی تفاوت بین دو گروه ازلحاظ انحراف جنسی ،اضطراب اجتماعی و خودکنترلی و مؤلفههای آن از تحلیل کوواریانس
تک متغیری و چندمتغیری استفاده شد .بدینصورت که نمرههای پیشآزمون آزمودنیهای گروه آزمایش و گواه ،کنترل شد و تحلیل
بر روی نمرههای پسآزمون گروهها انجام گرفت .پیش از بیان نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس ،ﻻزم است مفروضههای مربوط به
این روش تحلیل آورده شود .مفروضههای تحلیل کوواریانس چندمتغیره شامل برابری ماتریس کوواریانس (آزمون باکس) ،همگنی
واریانسها (آزمون لون) ،بود که نتایج آن در جداول  0و 3آمده است .نتایج آزمون باکس حکایت از برقراری این پیششرط داشت
(=1/22F, =4/062 P,<2/22باکس.) M
جدول .4آزمون همگنی ماتریسهای کوواریانس
Mbox

f

Df1

Df2

معناداری

1/22

4/062

9

42190/41

2/029

همگنی واریانسها یکی از مهمترین مفروضههای تحلیل کوواریانس است که توسط آزمون لوین انجام میشود .بدین منظور مقدار
آمارهی  Fلوین در دو گروه کنترل و آزمایش و برای متغیر انحراف جنسی ،اضطراب اجتماعی و خودکنترلی محاسبه شد .با توجه
به جدول  0مفروضهی همگنی واریانسهای متغیر وابسته نیز برای هرکدام از متغیرها برقرار است.
جدول .3آزمون لوین بهمنظور بررسی ﻓرض همگنی واریانسها
متغیر

F

Df1

Df2

Sig

انحراف جنسی

1/223

1

31

2/223

اضطراب اجتماعی

0/164

1

31

2/403

خودکنترلی

2/161

1

31

2/32

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره ( )MANCOVAبرای مقایسهی میانگین  3متغیر موردنظر در پیشآزمون و پسآزمون با
حذف اثر پیشآزمون در جدول  2نشان دادهشده است.
جدول .1آمارههای چندمتغیری برای بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجانی بر انحراف جنسی ،اضطراب اجتماعی و خودکنترلی
نوع اثر

نام آزمون

مقدار

f

درجه آزادی فرضیه

درجه آزادی خطا

معناداری

ﻻمبدای ویلکز

2/496

21/02

3

33

2/224

اثر هتلینگ

1/603

21/02

3

33

2/224

بزرگترین ریشه روی

1/603

21/02

3

33

2/224

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،یافتههای حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAحاکی از این است
که مقدار  Fچندمتغیری در سطح  2/22و نیز  2/24ازلحاظ آماری معنادار است .لذا میتوان گفت که بین میانگین نمرات اعضای
نمونه گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون با تعدیل اثر پیشآزمون حداقل دریکی از متغیرهای انحراف جنسی ،اضطراب اجتماعی
و خودکنترلی تفاوت معنادار وجود دارد .برای بررسی الگوهای تفاوت از آزمون انکوا به شرح زیر استفادهشده است .نتایج آزمون

فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان 1041

323

ویسی شیتاب

اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر انحراف جنسی ،اضطراب اجتماعی ...

ﻻمبدای ویلکز نشان میدهد که بین گروههای پژوهش حداقل دریکی از مؤلفههای انحراف جنسی ،تفاوت معنادار وجود دارد
(.)F=21/02 ،P>2/24
جدول  .2نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگینهای متغیر های وابسته در گروه آزمایش و گروه کنترل در مرحلهی پسآزمون
متغیرها

مجموع مجذورات

درجه

میانگین مجذورات

آماره

معناداری

اندازه اثر

F

آزادی
انحراف جنسی

032/333

4

032/333

33/022

2/2224

2/93

خودکنترلی

12/13

4

12/13

09/23

2/2224

2/10

اضطراب اجتماعی

023/223

4

023/223

90/10

2/2224

2/914

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود آموزش تنظیم هیجانی در انحراف جنسی ( ،)F=33/022 ،P>2/24خود کنترلی (،P>2/24
 )F=09/23و اضطراب اجتماعی ( )F=90/10 ،P>2/24مؤثر بوده است .به این معنا که آموزش تنظیم هیجانی باعث کاهش انحراف
جنسی و اضطراب اجتماعی و افزایش خود کنترلی شده است.
بحث و نتيجهگيری
پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی تنظیم هیجانی بر انحراف جنسی ،اضطراب اجتماعی و خودکنترلی کاربران سایتهای پورنوگرافی
پرداخت .نتایج نشان داد آموزش تنظیم هیجانی بر انحراف جنسی ،اضطراب اجتماعی و خودکنترلی کاربران سایتهای پورنوگرافی
مؤثر است .به این معنا که آموزش تنظیم هیجانی باعث کاهش انحراف جنسی و اضطراب اجتماعی و افزایش خود کنترلی شده
است .همخوان با یافتههای پژوهش حاضر ،کابر و همکاران ( ،)0226فاکتیو و همکاران ( )0242و سزار ،سرنتاگوتا و هافمن ()0242
مشاهده نمودند که تنظیم هیجان میتواند بر وسوسهی استفاده از سایتهای پورنوگرافی و هیجان منفی اثرگذار باشد .بین تنظیم
هیجان و تکانش گری رابطهی معنیدار وجود دارد .فاکیتو و همکاران ( )0242دریافتند که ارزیابی مجدد شناختی از مهارتهایی
است که با تنظیم هیجان همراه است .سزاز ،سرنتاگوتای و هافمن ( )0242به این نتیجه رسیدند که افرادی که از راهبردهای تنظیم
هیجان بیشتری استفاده میکنند وسوسه کمتر ،هیجان منفی کمتر و سوگیری توجه کمتری را در برابر نشانههای استفاده از سایتهای
پورنوگرافی نشان میدهند .بعالوه ،پژوهشهای داخلی ازجمله برجعلی ،اعظمی و چوپان ( )4362نشان دادند که :آموزش تنظیم
هیجانی به روش گراس بر کاهش مشکالت هیجانی در افراد وابسته به مواد مخدر تأثیر دارد .اعظمی؛ سهرابی؛ برجعلی و چوپان.
( .)4363نشان دادند که :آموزش تنظیم هیجانی به روش گراس بر کاهش تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر مؤثر است.
اعظمی؛ سهرابی ،برجعلی و چوپان ،احمد ( )4360نشان دادند که آموزش تنظیم هیجانی به روش گراس بر کاهش خشم در افراد
وابسته به مواد مخدر تأثیر معنیدار دارد .در تبیین یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت که کاربران سایتهای پورنوگرافی در
موقعیتهای مختلف بهاحتمال بیشتری بهصورت تکانشی عمل میکنند و استعمال سیگار هم بر میزان تکانشی بودن آنها میافزاید.
درنتیجه این افراد کمتر بر هیجانات خودکنترل دارند ،لذا آموزش تنظیم هیجان به این افراد میتواند نقش مؤثری در کنترل و بازداری
تکانه در این افراد ایفاء نماید که این موضوع در این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت .همسو با پیشینه نظری تحقیقات رفتار انحراف
جنسی است که فرض کرده بودند انحراف جنسی یک رفتار جبرانی است که در تالش برای کاهش یا تسکین عالئم پریشانی مرتبط
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با مشکالت تنظیم هیجانی بروز مییابد (آدامز و رابینسون .)0224 ،رید و همکارانش ( )0221در مطالعه خود بر روی افراد
مراجعهکننده برای کمک به رفتار انحراف جنسی ،گزارش دادند که بیثباتی هیجانی ،آسیبپذیری به استرس و آلکسیتایمیا  -ناتوانی
در شناسایی و توصیف هیجانات -با رفتار فزون کنشی جنسی رابطه دارند و جنبههای خاصی از آلکسیتایمیا ارتباط قویتری با این
اختالل داشت .همچنین رید و همکاران ( )0241که ذهنآگاهی ،تنظیم هیجان ،تکانشگری و احتمال ابتال به استرس را در افراد
منحرف جنسی و عادی بررسی کرده بودند ،برای افراد منحرف جنسی نمرات باﻻتری در مشکالت تنظیم هیجانی نسبت به گروه
عادی گزارش دادند .بهطورکلی تحقیقات جدید با تشریح جنبههای مختلف اختالل انحراف جنسی ،بر روی مشکالت هیجانی تمرکز
کرده اند و آن را یک عامل تعیینکننده در این اختالل گزارش کرده اند که همسو با نتایج پژوهش حاضر است (رید وهمکاران.)0241،
افراد با مشکالت تنظیم هیجانی بیشتر ،بهاحتمال زیاد بر استراتژیهای ناسازگارانه و تکانشی (از قبیل رفتارهای جنسی پرخطر و
مصرف مواد) برای تنظیم هیجانات منفی خود تکیه میکنند .در زمینه اینکه آموزش تنظیم هیجانی بر یادگارپرستی مؤثر نبود باید
اذعان نمود که در یادگارپرستی  Fetishismکانون میل جنسی معطوف به اشیایی نظیر کفش و جوراب و دستکش و جورابشلواری
و شورت و سوتین و چکمه است که ارتباط نزدیکی با بدن آدمی دارد .این اختالل با توجه به اینکه در دوره نوجوانی شروع میشود
و پس از استقرار معموﻻً بهصورت مزمن در دوره های سنی دیگر در میآید چندان در نوجوانان دیده نشد که آموزشهای تنظیم
هیجانی بر آن اثربخش باشد؛ بنابراین ممکن است این اختالل در سنین باﻻتر که اکثر در مردها دیده میشود و فعالیت جنسی ممکن
است مستقیم ًا معطوف به خود یادگار باشد و یا ممکن است در رابطه جنسی بکار گرفته شود .در تبیین نتیجه بهدستآمده مبنی بر
اثربخشی مهارتهای تنظیم هیجان بر کاهش اضطراب اجتماعی ،بر مبنای نظر گراس ( )0223میتوان گفت که درروش آموزش
تنظیم هیجان موضوعاتی مانند ابراز هیجان ،تنظیم هیجان و ارزیابی مجدد آن مدنظر قرار میگیرد .درواقع ،این شیوه آموزشی زمینه
تولید پاسخهای منعطف نسبت به تجربههای هیجانی شدید مثل اضطراب ،خشم و غم را فراهم میکند .مهارتهای تنظیم هیجان به
افراد کمک میکند تا بهجای پاسخهای واکنشی ،رویکردی را اتخاذ نمایند که با استفاده از این مهارتها نشانههای هیجانی را تعدیل
کنند .عالوه بر آن ،این شیوه افراد را ترغیب میکنند که به ارتقای فعالیتهای رفتاری گذشته تمرکز داشته باشند و مشخص نمایند
که زندگی آنها چه معنایی دارد و چگونه مشکالت رفتاری و هیجانی را کاهش دهند و به تعویق اندازند .همچنین تنظیم هیجان
واکنشهای جسمانی به استرسها را تعدیل کرده آسیب ناشی از آن را میکاهد .درنتیجه ،این عوامل میتوانند توجیهکننده اثربخشی
آموزش مهارتهای تنظیم هیجان بر کاهش اضطراب اجتماعی در نوجوانان با گرایش به انحراف جنسی باشند .هنگامیکه فرد برای
استفاده از سایتهای پورنوگرافی تحتفشار قرار میگیرد ،مدیریت ضعیف هیجانها خطر انحراف جنسی را افزایش میدهد،
بالعکس ،مدیریت مؤثر هیجانها خطر انحراف جنسی کاهش میدهد .همچنین افرادی که تنظیم هیجانی مثبت باﻻیی دارند ،در پیش
بینی خواستههای دیگران توانایی بیشتری دارند .آنها فشارهای ناخواسته دیگران را درک و هیجانهای خود را بهتر مهار میکنند و
درنتیجه در برابر انحراف جنسی مقاومت بیشتری نشان میدهند .در مقابل کسانی که تنظیم هیجانی مثبت پایینی دارند برای مقابله با
هیجانهای منفی خود عموماً بهسوی انحراف جنسی کشیده میشوند .به نظر میرسد که افراد وابسته به سایتهای پورنوگرافی در
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مؤلفههای مدیریت هیجانی ،تصمیمگیری ،کنترل عواطف خود و دیگران و مهارتهای اجتماعی توانایی کافی و مناسبی برای از
میان برداشتن کمبودهای یادشده و خودداری از انحراف جنسی ندارند .همچنین افرادی که خودکنترلی پایینی دارند در تنظیم هیجانی
مشکلدارند و به دلیل عدم آگاهی هیجانی و ناتوانی در پردازش شناختی احساسات خود ،معموﻻً قادر به شناسایی ،درک و یا
توصیف هیجانهای خویش نیستند و توانایی محدودی در سازگاری با شرایط تنشزا دارند .افرادی که توانایی شناخت احساسات
خود رادارند و حالتهای هیجانی خود را به گونهی مؤثری ابراز میکنند بهتر میتوانند با مشکالت زندگی روبهرو شوند و در
سازگاری با محیط و دیگران موفقترند؛ این افراد از سالمت روانی بیشتری نیز برخوردار خواهند بود .رویدادهای منفی و برانگیزاننده
را بهعنوان فرصتی برای چالش در نظر خواهند گرفت نه تهدید (شولتز )4319 ،اما افراد سالم به دلیل اعتمادبهنفس باﻻ ،از برقراری
ارتباط با دیگران لذت برده و نوعی عاطفه مثبت در آنها ایجاد میشود و این امر باعث سالمت در تمام جنبههای عاطفی ،روانی،
اجتماعی و جسمی آنها میشود .غربالگری کودکان و نوجوانان برای مشاهده پورنوگرافی باید یک جنبه معمول از مراقبتهای
بهداشتی کودکان باشد .برای کودکان کمتر از  40سال ،معاینه آنوژنیتال ،که باید بخشی از تمام معاینات کودک خوب باشد ،فرصت
مناسبی برای پرسیدن چند سوال غربالگری ارائه می دهد .معاینات تناسلی باید شامل آموزش در مورد مفهوم قسمتهای خصوصی
و اینکه کودک در صورت لمس اندامهای خصوصی چهکاری باید انجام دهد و پرسیدن اینکه آیا چنین چیزی تابهحال برای آنها
اتفاق افتاده است باشد (هورنور .)0243 ،همچنین از آنها بپرسید که آیا تابهحال عکس ،فیلم یا فیلم افرادی را بدون لباس دیده اند
یا خیر .اگر پاسخ مثبت است ،کاوش کنید .بپرسید که آنها تصاویر را کجا مشاهده کردند ،افرادی که لباسشان را پوشیده بودند
چهکار میکردند ،آیا کسی تصاویر را به آنها نشان می دهد ،و آیا آنها تصاویر را یکبار یا بیش از یکبار مشاهده کرده اند .کودکان
کمتر از  40سال که بهطور مکرر به دنبال تماشای پورنوگرافی هستند نیاز به ارجاع به یک ارائهدهنده سالمت روان برای کاوش
بیشتر در مورد رفتار دارند .برای نوجوانان  40ساله و باﻻتر ،بحث در مورد فعالیت جنسی باید شامل ارزیابی مشاهده احتمالی
پورنوگرافی باشد .در صورت مثبت بودن مشاهده ،سعی کنید تعداد دفعات مشاهده را تعیین کنید .مهم است که در مورد صمیمیت
جنسی سالم با نوجوانان مستهجن صحبت کنیم و تأکید کنیم که آنچه آنها در پورنوگرافی مشاهده میکنند روابط صمیمانه معمولی
در زندگی واقعی را به تصویر نمیکشد .نوجوانانی که مشاهده مشکلساز پورنوگرافی (بیشازحد ،مختل کردن زندگی مدرسه،
اجتماعی یا خانوادگی) را فاش میکنند نیز نیاز به مداخله با یک متخصص سالمت روان دارند که در رسیدگی به این نگرانی مهارت
داشته باشد .پورنوگرافی آنالین بهراحتی در دسترس کودکان و نوجوانان آمریکایی است .تماشای پورنوگرافی میتواند منجر به انواع
پیامدهای نامطلوب سالمتی شود .روانشناسان ها باید مدارس را ترغیب کنند تا برنامههای آموزش جنسی جامعی را ارائه دهند که
شامل اصول روابط صمیمانه سالم و نیز اصول اولیه سواد اینترنتی باشد (شورای ارتباطات و رسانه .)0242 ،روانشناسان همچنین
باید تحقیق در مورد تأثیر تماس جنسی در رسانههای آنالین بر کودکان و نوجوانان را تشویق کنند و در آن شرکت کنند .با مشارکت
در حمایت دولتی ،روانشناسان میتوانند برای اجرای مقررات سخت گیرانه اینترنت برای کنترل بهتر دسترسی کودکان و نوجوانان
به پورنوگرافی آنالین ﻻبی کنند .در نهایت ،روانشناسان میتوانند با ترکیب رفتارهای تمرینی برای ارزیابی بهتر قرار گرفتن در
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معرض پورنوگرافی و ارائه مداخالت مناسب در صورت لزوم ،تفاوتهای فوری در زندگی کودکان و نوجوانان ایجاد کنند .مشاهده
پورنوگرافی درواقع یک مشکل مراقبتهای بهداشتی کودکان است و روانشناسان باید در رسیدگی به این مشکل احساس راحتی و
اطمینان داشته باشند .این پژوهش همانند سایر پژوهشها دارای محدودیتهایی نیز بود عدم برخورداری کافی از منابع علمی داخلی
و خارجی ،بهویژه عدم نظریههای مشخصی در رابطـه با برخی متغیرهای پژوهش و دشواری همکاری پاسخگویان و جلب رضایت
آنان جهت تکمیل پرسشنامهی پژوهش .پیشنهاد میشود از نمونههایی با حجم بزرگتر برای دستیابی بهاندازه اثر واقعی برنامه استفاده
شود .ازآنجاکه در پژوهش حاضر ،صرفاً از روش درمان گروهی استفاده شد ،توصیه میشود مقایسه اثربخشیهای انفرادی در درمان
مذکور نیز موردبررسی قرار گیرد و نتایج فردی و گروهی با یکدیگر مقایسه شوند .با توجه به یافتههای این پژوهش مبنی بر تأثیر
آموزش تنظیم هیجان بر کاهش انحراف جنسی پیشنهاد میشود دستاندرکاران و برنامهریزان مسائل آموزشوپرورش آموزش تنظیم
هیجان را در برنامه تحصیلی دانش آموزان وارد کنند .همچنین با توجه به اینکه اکثر نوجوانان امروزی در فضای مجازی و اینترنت
به سر میبرند ناخودآگاه کنجکاوی بهطرف سایتهای هرزهنگاری و پورن دور از انتظار نیست که ﻻزم است قبل از ورود به فضای
مجازی آموزش تنظیم هیجانی توسط والدین یا مدارس به نوجوانان داده شود.
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