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 نادختر خشم کاهش بر یرفتار –یشناختآورد روی بر یمبتن خشم تیریمد آموزش ریتأث
 

 2*کاکابرایی، کیوان 1محسن شکوهی یکتا

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایرانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده رواناستاد گروه روان .4

 مانشاه، ایرانکرکرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشیار گروه روان .2

 22/79/31تاریخ پذیرش:  23/71/39تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 اضر،ح پژوهشبر این اساس  .تجربه خشم و مدیریت آن در محیط اجتماعی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است زمینه و هدف:

 .شد انجام دختران خشم زانیم کاهش بر یرفتار -یشناختآورد روی بر یمبتن خشم تیریمد آموزش ریتأث یبررس هدف با

 به سببا ه 42 -45 دختر آموزدانش 412. اسببت گواه گروه با آزمونپس -آزمونپیش طرح با یشببیآزما شبببه نوع از پژوهش نیا روش: 

 و یشیآزما گروه نفر 12) جایدهی شدند گواه و یشیآزما گروه دو در یتصادف شکل به و شبدند انتخاب دسبترس در یریگنمونه روش

 برای ،گروهی صورتبه دوساعته جلسه 1 در یرفتار -یشبناخت آوردروی بر یمبتن خشبم تیریمد یآموزشب برنامه (.گواه گروه نفر 17

 افراد خشببم زانیم (4332و همکاران ) اسببمیت مدرسببه یچندبعد خشببم یهاپرسببشببنامه از اسببتفاده با سبب س. شببد اجرا یشببیآزما گروه

 قرار یبررسبب مورد یریمتغ چند انسیکووار لیتحل روش قیطر از پژوهش یهاداده .شببد دهیسببنج از آموزش بعد و قبل کنندهشببرکت

 .گرفت

 ه،خصببمان نگرش مدرسببه، خشببم تجربه) خشببم ابعاد یتمام در آزمون،پس در شیآزما گروه افراد نمره که داد نشببان جینتا ها:یافته

 (.>74/7p) یافت  کاهش یمعنادارطور به( مدرسه خشم رازاب شاخص

و مدیریت  های روانیبا افزایش توانمندی یرفتار -یشناخت آوردیرو با خشم تیریمد برنامه داد نشان نتیجه این پژوهشگیری: نتیجه

 شود.می خشم زانیم کاهش باعث صحیح هیجانات،

 پرخاشگری ،یرفتار -یشناخت آوردیرو ،مهار خشم: هادواژهیکل

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 1931، تابستان 2دوره پنجم، شماره  -فصلنامه سالمت روان کودک 

 مقاله پژوهشی

 

 .مانشاه، ایرانرکواحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشیار گروه روان، ییکاکابرا وانیک *نویسنده مسئول:

 729- 91219424تلفن:                         Keivan@iauksh.ac.ir ایمیل:
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 مقدمه

یک مرحله دشوار،  عنوانبهشبناسی، نوجوانی در غا ب متون روان

 و ترفته اسقرار گپژوهشگران آدمی، مورد توجه  تحولدر فرایند 

تغییراتی ژرف در گسبببتره روابط بینای که از طریق دوره مثابهببه

از پژوهش برخیویژه، در  طوربه(. 1 -4شود )، مشخص میفردی

تبیین ا گوی متمایز تجارب بهزیسببتی در نوجوانان، بر  منظوربهها، 

(. بر این اسبباس، 9و  5، 2نقش عوامل فردی، تأکید شببده اسببت )

مند ا گوی پسببایندهای هیجانی و شببناختی وابسببته به مطا عه نظام

فردی ببازدارنده رفتار اجتماعی سبببالمبت، بر نقش عوامبل درون

، به مثابه یکی از بسترهای مهم 4نوجوانان، از جمله خشمناکارآمد 

 (.44- 1) کندمیمطا عات با ینی و تحو ی تأکید 

 و تخشبببم یببک پبباسبببخ هیجببانی شبببدیببد بببه محرومیبب

و خودکار  9که با افزایش برانگیختگی اسببت 2شببدگیتحریک

 (.42) ودشمیمرکزی مشخص عصبی تغیببیر فعبا یت سیسبتم 

واکنش مرتبط با تنیدگی و خصومت است به بیان دیگر خشببم 

های افتگینایکامهای گوناگونی از که با قرار گرفتن در موقعیت

 هایعدا تیبها، تحقیرها، تهدیدها یا واقعی یبا خیبا ی، آسبببیب

مانند  یرارادیغی هاشود که ممکن است به پاسخمیانگیخته رب

افزایش فشبببار خون، ضبببربان قلب، تعریق و افزایش قند خون 

معمول به یک هدف بیرونی منتقل  طوربهمنجر شبببود. خشبببم 

 تواند طیفی از اجتنابمیی رفتاری هاشود. همچنین واکنشمی

(. 94) شامل شوداز منشبأ خشم تا خشونت کالمی یا رفتاری را 

شبببناسبببان تکاملی، هیجان خشبببم از تاریخچه از دیبدگباه روان

سببیر تکاملی، به بقای فرد در  گیرد و درمیارگانیزم سببرچشببمه 

 زیروگجنگی هاپاسخ ژهیوبه، یافتهسازشی هااندازی پاسبخراه

 کندی خطرناک، کمک میهاببه هنگبام رویبارویی ببا موقعیبت

و  ،جسمانی، ابعاد روانی، مهاررقابلیغ(. از سبوی دیگر خشم 14)

 (. خشبببم54 و 1) کنبدمواجبه میاجتمباعی فرد را بببا مخبباطره 

یک نگرانی عمده برای جامعه محسببوب نوجوانان کودکان و  

                                                            

1. Anger 

2. Provocation 

ود شببمیموارد به رفتارهایی منجر  شببود، زیرا در بسببیاری ازمی

 (.49) کنبدمیتحمیببل  جامعهفراوانبی ببه  یهاکبببه خسبارت

رفتارهای تهاجمی از  و یضداجتماعرفتارهبببای  ببببرای مثبببال،

همچنین خشبببم با شبببدت . اسبببتتبعات و پیامدهای خشبببم 

و  ،ا کل مصبببرف کوکبببا ین، مصبببرف اضطراب، افسردگی،

. (41و  49، 49، 9) اقدام به خودکشی همبستگی داشببببته اسبت

و یافتگی شبر این اسبباس خشببم مهار نشببده در نوجوانان سبباز

دهد و در صورتی میسالمتی آنان را در معرض خطر جدی قرار 

 ندکمیکه درمان نشود کارکرد روانی و اجتماعی آنان را مختل 

(24 ،41-43  .) 

نگر نشببان داده اسببت عامل جنسیت شبواهد تجربی تحو ی

د وشمیدر نوجوانان بسیار مهم تلقی  مدیریت خشبمروز و در ب

ای از مطا عات حاکی از آن نتایج پاره(. در همین راسببتا 2و  1)

ی سا گ 42تا قبل از در پسران  خشم و خشونتاست که شدت 

یشی را نشان داده در دختران روند افزا یو  دارد روند کاهشبی

 ( نشببان دادند22و  24برخی مطا عات )مانند (. 27و  49اسببت )

اوت ران متفکه برداشببت از تجربه خشببم در بین دختران و پسبب

دختران و پسبببران در ابراز خشبببم فیزیکی و همچنین و  اسبببت

کنند و دختران بیشببتر از خشم کالمی میکالمی متفاوت عمل 

 یافته ن. ایکنندمیو پسبببران از پرخاشبببگری فیزیکی اسبببتفاده 

بدین معنی اسبت که توجه به موضببوع خشم و مدیریت آن در 

دختران نوجوان ببا توجه به شبببرایط روانی و زیسبببتی آنان در 

اسبببت. نبباپببذیر ران بلوغ یببک ضبببرورت پژوهشبببی انکببارود

اری رفت - شببناختی آوردیروی تدوین شببده مبتنی بر هابرنامه

ن بک، فنو بر فنون بازسبببازی شبببناختیمدیریت خشبببم  برای

ورزی، آموزش ت ببآموزش جر ،عبباطبفبی ا بیس -عبقبالنبی

سبببازی یا کاهش تنیدگی و ی اجتماعی، آموزش آرامهامهارت

(. مداخالت در زمینه 92) دارند دیتأکزدایی منظم حسببباسبببیبت

ه رفتاری، بر سببب -شبببناختی  آوردیرومدیریت خشبببم مبتنی بر 

3. Arousal 
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کمک به مراجعان برای جلوگیری از  (4 هبدف متمرکز اسبببت:

بیان  هایتوانش( ارتقای 2تشبببدید و بیان غیرضبببروری خشبببم، 

تخلیه شبببدید مهارگری حین  ورزی درت معتبدل خشبببم و جر

مراجعان  به( کمک 9 و انگیز و رفتار پرخاشببگرانه،خشببمافکار 

   .(21-29و  47مناسب حل تعارض ) هایتوانشبرای آموختن 

ا های مدیریت خشم برسی شواهد تجربی در زمینه برنامهبر

های مختلف، از جمله رفتاری برای گروه -تی آورد  شناخروی

 ان وککودمجرمین، افراد ببا نیبازهبای خاو، وا دین، مربیان، 

ن ست. در همیهاثربخشبی و کارایی این برنامهنوجوانان، موید ا

در پژوهشی، کارایی برنامه مدیریت  (25) اجدالچمن و راسبتا 

 رفتاری را برای -درمانی شبببناختی  آوردیروخشبببم مبتنی بر 

 نوجوانانهای مدرسه بر روی آموزش مقابله با خشبم در محیط

که  کردند. نتایج نشببان دادبررسببی شببشببم چهارم تا های پایه

رخاشببگری، آموزش مدیریت خشببم بر کاهش بیان خشببم و پ

در نوجوانان اثربخش  1حرمت خود خشببم ومهارگری افزایش 

( نشان 29) و کوپس ،، بوش، ویرمنو دکاسترولاُروب بوده است.

 مهارگریتنظیم و  که آموزش مدیریت خشبببم منجر بهدادنبد 

در  خشببم و رفتار خصببمانهباعث کاهش و در نهایت هیجانات 

( نیز آموزش 21فببینببد ر و ویسبببنر ) گبردد.مبی نبوجبوانببان

ی مدیریت خشبببم را برای نوجوانانی که اختالالت هبامهبارت

را در کاهش  شببدهارا هرفتاری دارند، مفید دانسببته و آموزش 

و  اند. رودیرفتباری آنبان سبببودمند ارزیابی کردهمشبببکالت 

در نوجوانان  مدیریت خشمدر پژوهشبی نشبان دادند  همکاران

پذیری و نگرش تواند تحریکمیدرمان شبببناختی  لبهیوسبببببه

انگیز را در موقعیت خشبببممهارگری ه را کباهش و خصبببمبانب

. شبببواهببد تجربی متعببدد دیگری نیز در (22دهببد )افزایش 

اند که مداخالت شناختی بببب رفتاری با ی اخیر نشان دادههاسال

خشببم و بهبود مهارگری یت خشببم، بر محوریت آموزش مدیر

 گریدعبببارتبببه ؛مؤثرنببدهببای هیجببانی و عبباطفی مینبظببی

                                                            

1. Self-esteem 

رای رفتاری را ب -ناختیش ی متعددی اثربخشبی شیوههاپژوهش

 (.27 -41، 44، 47، 9اند )یید کردهمدیریت خشم تأ

ی اندکی در ایران اثربخشبببی مدیریت خشبببم با هاپژوهش

و کاهش  خشممدیریت  رفتاری را برای بببب شناختی آوردیرو

نشبببان داد آموزش  (23) یند. نتایج پژوهشببباآن تبأییبد کرده

شبببود. میمدیریت خشبببم، باعث کاهش خشبببم در نوجوانان 

( نیز نشبببان داد که آموزش 24مطبا عه هاشبببمیان و همکاران )

گروه آزمایشبببی سبببازش یافتگی مبدیریت خشبببم بر افزایش 

اثربخش بوده اسبببت. همچنین نتایج پژوهش شبببکوهی یکتا و 

های مدیریت خشبببم ( مبین کارایی کاربرد روش49همکاران )

در نمونه مادران  خشبببممهارگری بر کاهش خشبببم و افزایش 

توان ذهنی است. در همین راستا درتاج، مصایبی و کودکان کم

خشببم یک روش  مدیریت( نشببان دادند آموزش 97اسببدزاده )

در نوجوانان پسببر است. صداقت و  خشببم مهارگریثر برای ؤم

ش کردنببد کببه زار( نیز در پژوهشبببی دیگر گ41همکبباران )

 طوربه مدیریت خشبببمرفتباری  -آموزش گروهی شبببنباختی

بببببببا آموزان را کاهش داده است. شمعناداری پرخاشگری دان

 خشم بربببببببببه پیامدهای جسمانی، روانی و اجتمبببباعی  توجه

ثر جهبت ؤدرمبانی و آموزشبی می هانوجوانببان، انجام مداخله

با توجه به اینکه دختران حبببا ز اهمیبببت اسبببت. مدیریت خشم 

بیشببتر در معرض ابراز هیجان خشببم هسببتند و در این زمینه در 

جامعه هدف، پژوهش چندانی صببورت نگرفته اسببت، بنابراین 

 نآضرورت دارد که مدیریت خشم و چگونگی کنار آمدن با 

 ستهبکار بقلمرو دانش سبی قرار گیرد تا ر این گروه مورد بررد

د قرار مندر این گسبتره افزایش و در دسترس متخصصان عالقه

رسبببد انجبام این مهم تببا حببدودی شبببکبباف ببه نظر می .گیرد

بر این اسبباس هدف  .کرد ترمیم خواهدرا پژوهشببی این حوزه 

این مطبا عبه بررسبببی تبأثیر آموزش مبدیریت خشبببم مبتنی بر 

 رفتاری بر میزان خشم دختران است. –شناختی  آوردیرو
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 روش
پژوهش حاضر، با  :کنندگانشررکتالف( طرح پژوهش و 

توجه به هدف کاربردی و شببیوه اجرا از نوع شبببه آزمایشببی با 

بببا گروه گواه اسبببت. جببامعببه  آزمونپس - آزمونپیشطرح 

آموز دختر نوجوان نفر دانش 412در این پژوهش شامل  آماری

ودنبد کبه با اسبببتفاده از روش مبدارس تهران بسبببا به  45-42

گیری در دسبترس انتخاب شببدند و به شببکل تصادفی در نمونه

نفر گروه  12) جبایبدهی شبببدنددو گروه آزمبایشبببی و گواه 

 طوربببهکننببدگببان نفر گروه گواه(. شبببرکببت 17مببایش و آز

پژوهش به و مالک ورود کرده داوطلب در پژوهش شبببرکت 

 سال بوده است. 45تا  42سنی  دختر و دامنه جنسیت شامل

 ب( ابزار
این ابزار خودگزارشببی  :1همدرسبب یچندبعدپرسببشببنامه خشببم 

 ژهیوهب مخشی رفتار وی شناخت ،یاحساس ابعادی ابیارز منظوربه

توسبببط اسبببمیت،  نوجوانان برای مدرسبببه بافت و طیمح در

سؤال  22و دارای  (94شبد )سباخته  فورالنگ، باتس و الگلین

سببؤال(  42شببامل تجربه خشببم مدرسببه ) هامقیاساسببت. زیر

و ابزار خشم مدرسه در مؤ فه مقابله  ،سؤال( 9نگرش خصمانه )

سبؤال( اسببت. شیوه  5له مخرب )و مؤ فه مقاب ؛سبؤال( 5مثبت )

: هنیگز چهار در مدرسه خشم تجربه شاخص اری برایذگنمره

 تا شد، خواهم نیخشبمگی کم شبد، نخواهم نیخشبمگ اصبالً

 هب شد، خواهم نیخشمگ اریبس شد، خواهم نیخشبمگی حدود

نیز  خصببمانه نگرش و برای شبباخص 1 ،9 ،2 ،4 مقادیر بیترت

 م،موافق یتا حد مخا فم، یتا حد مخا فم، کامالً: نهیگز چهار

گیرد و در میتعلق  1 ،9 ،2 ،4 مقادیر بیترت به موافقم، کامالً

مقیاس خرده)شامل دو  مدرسه خشم ابزار شباخص نهایت برای

 وقات،ای گاه هرگز،: نهیگز چهارمقابله مثبت و مقابله مخرب( 

، داده 1 ،9 ،2 ،4 مقادیر بیبترت ببه شبببه،یهم ،اوقبات اغلبب

 یدرون ، اعتبارمتخصببصببان روا بودن از نظرشببود. عالوه بر می

 ؛13/7 ،خصببمانه نگرش ؛23/7 ،مدرسببه خشببم تجربه شبباخص

                                                            

1. Multidimensional School Anger Inventory (MSAI) 

2. Smith 

 پرسبببشبببنامه کل و ؛14/7 ،مخرب مقابله ؛99/7 ،مثبت مقابله

. همچنین در پژوهش (92)دارد  ابزار از اعتبارحکبایبت ، 24/7

د نباخ محاسبببه شوبا اسبتفاده از روش آ فای کر اعتبار حاضبر،

 ؛21/7 ،خصمانه نگرش ؛34/7 ،مدرسه خشم تجربه شاخص که

 کل و در نهایت نمره ؛12/7 ،مخرب مقابله ؛14/7 ،مثبت مقابله

 د.بو 22/7 ،پرسشنامه

 ،ارگاه آموزشببی مدیریت خشببمبرنامه ک: یامداخلهج( برنامه 

کودکان، نوجوانان و  خشبببممهارگری ای اسبببت که برای برنبامه

 (.49به نقل از  ؛2771، 2ت )اسمیتطراحی شبده اس سباالنبزرگ

طرح درس اسبببت که شبببامل تکا یف و  47این برنبامبه شبببامبل 

 آوردیورشود. این برنامه مبتنی بر ی فردی و گروهی میهافعا یت

یند آر فرکنندگان دعال بودن شرکترفتاری است و بر ف -شناختی 

( عرضبببه 4از:  اندعبارتآموزش تبأکید دارد. اهداف کلی برنامه 

( ذکر 2اطالعباتی در مورد خشبببم و تبأثیرات مثبببت و منفی آن، 

تجربیات مختلف زندگی و اسببتفاده از این تجربیات در آگاهی از 

( عرضه 9، مدیریت خشمهای منشبأ و منب  خشم، توسعه آن و راه

چهبارچوبی برای مبدیریبت خشبببم تبا ببه کمک آن افراد بتوانند 

 این احسببباسبببات پیچیده فرامهار ای را بر ازیبموردنهبای مهبارت

ز ای ابتدا کارکرد خشم و پس ابگیرند. در این برنامه هفت جلسببه

آن تفاوت میان خشبم و هیجاناتی از قبیل ترس و شببرم شرح داده 

شبود. عالوه بر این، جلسبات شبامل مروری بر خشم مناسب و می

نامناسبببب و ارتبای بین خشبببم و هیجانات دیگر اسبببت. همچنین 

هببای فببرضبببی مببحببرک خشبببم برای تببعببدادی از مببوقببعببیببت

شبببود. در طول این جلسبببات از میکنندگان تشبببریح شبببرکبت

شود که همه متغیرهای ذکر شده میکنندگان درخواست شبرکت

های را مرور کننبد. ارزیبابی مجبدد این متغیرها به کاهش محرک

شبببود. عالوه بر این، بببه میانگیز در آن موقعیببت منجر خشبببم

فرد و همچنین به کشببف ا گوی کارکرد خشببم و  لیحلوتهیتجز

ز با انگیبرهای خشببم. موقعیتشببودمیپرخاشببگری در فرد توجه 

ا ه کنندگان ارتدریج به شببرکتو ضببعف آنها، به شببدتبهتوجه 
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هبای نظبارت بر خود و تبیین رابطه میان شبببود. آموزش روشمی

تفکر، احسبباس و رفتار در محور کار آموزش قرار دارد. آموزش 

مهبارت حل مشبببکل از طریق ابراز وجود، یاری طلبیدن، توافق و 

شبببود. طی جلسبببات آموزشبببی بر تغییر افکار و میمذاکره انجام 

 انگیز و جانشبببین کردن آنها با افکاربرها و ادراک خشبببمنگرش

. مفروضببه زیربنایی این روش آن اسببت که شببودمیمنطقی تأکید 

ر و رفتارها منج هابه تغییر احساس یرواقعیغهای اصبالح شبناخت

 یی مانند شناختهاشود. همچنین در این برنامه به آموزش مؤ فهمی

های ذهنی در ی جسمانی خشم، اصالح تفکرات و چا شهانشبانه

انگیز، توجه شده است. در ابتدای هر جلسه برمورد موقعیت خشبم

ی هبباشبببود تببا درببباره موقعیببتمیبببه نوجوانببان فرصببببت داده 

انگیز، مسا ل خود در خانه و مدرسه به بحث و تبادل نظر با برخشم

 مجریان ب ردازند.

این برنامه آموزشببی بر روی  یاثربخشبب الزم به ذکر اسببت که

-99، 49دین مطا عه تأیید شببده اسببت )های مختلف در چنگروه

 4در جدول  هر جلسببه یو محتواهدف خالصببه به در ادامه (. 91

:شودیماشاره 

 

 ای: محورهای کلی برنامه مداخله1جدول 

 هدف و محتوا ردیف

 خشم، بررسی تفاوت خشم با سایر هیجانات اثرات مثبت و منفیآشنایی با دوره، تشریح  جلسه اول

 مدیریت خشمهای آگاهی از منب  خشم در زندگی واقعی، تشریح راه جلسه دوم

 این هیجان پیچیدههای اساسی برای مهار تشریح چهارچوب مدیریت خشم جهت کسب مهارت جلسه سوم

 کنندگانشرکتو ضعف آنها برای  شدتبهانگیز با توجه های خشمارا ه و بازآفرینی موقعیت جلسه چهارم

 های نظارت بر خود و تبیین رابطه میان تفکر، احساس و رفتارروش آموزش جلسه پنجم

 آموزش مهارت حل مشکل از طریق ابراز وجود، یاری طلبیدن، توافق و مذاکره جلسه ششم

 انگیز و جانشین کردن آنها با افکار منطقیها و ادراک خشمآموزش تغییر افکار و نگرش جلسه هفتم

 

ا ب آزمونکنندگان، پیشپس از انتخاب شبببرکت: د( روش اجرا

بعدی مدرسه اسمیت و همکاران اسبتفاده از پرسبشبنامه خشم چند

. سببب س کارگاه ر بین گروه آزمایشبببی و گواه اجرا شبببد( د94)

توسط جلسه،  4هر هفته  دوساعتهجلسه  1مدیریت خشبم به مدت 

گروهی انجام شد. در پایان جلسه هفتم کارگاه،  صورتبهمجریان 

مجدداً بر روی هر دو گروه  آزمونپس منظوربهپرسشنامه مذکور 

آزمون تحلیل از  هادادهو برای تحلیل  دشببآزمایشببی و گواه اجرا 

 در راستای توجه به مالحظات کوواریانس چند متغیره اسبتفاده شد.

تمبامی اطالعبات بدون درج برای اجرای مقو به رازداری اخالقی 

 هاادهدو تمامی  صورت گرفت کنندگانمشارکتنام و خانوادگی 

همچنین رضایت کتبی افر اد نمونه  انجام شد. یکدگذاراز طریق 

 در ابتدا اخذ شد.

 هایافته
 (توصیفی )میانگین و انحراف معیار شباخص های، 2 جدول در

بببه تفکیببک  آزمونآزمون و پسپیش متغیرهببای پژوهش در

همچنین در این جدول نتایج آزمون  .گروه ها گزارش شده اند

ال بودن ( برای بررسببی نرمK-S Zاسببمیرنف) –کا موگروف 

ها گزارش شبده است. با توجه به نتایج  توزی   متغیرها در گروه

اسبببمیرنف برای  –کا موگروف  آزمون  Zاین جبدول آماره 

ت جه گرفیتوان نت ذا میبباشبببد. دار نمیتمبامی متغیرهبا معنی

 ها نرمال هستند. تغیرم
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 (n=142)پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل –شاخص های توصیفی نمرات پیش آزمون : 2جدول

 متغیر
 مرحله

 گواه آزمایشی گواه آزمایشی

 K-S Z P K-S Z P انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 /.11 /.99 /.92 /.15 14/9 19/91 22/9 31/99 آزمونپیش مدرسه خشم تجربه

 /.32 /.11 /.97 /.19 79/9 49/91 21/5 29/99 آزمونپس 

 /.24 /.99 /.37 /.59 52/1 19/49 21/5 59/41 آزمونپیش خصمانه نگرش

 /.11 /.92 /.22 /.92 59/1 11/49 49/9 92/41 آزمونپس 

 /.25 7/4 /.31 /.11 39/2 91/49 29/2 11/49 آزمونپیش (مثبت مقابله) مدرسه خشم ابزار

 /.22 /.92 /.91 /.12 91/2 27/49 99/2 99/44 آزمونپس 

 /.39 /.13 /.35 /.13 31/2 93/3 34/2 15/3 آزمونپیش (مقابله مخرب) مدرسه خشم ابزار

 /.29 /.97 /.92 /.14 71/9 14/3 29/2 15/1 آزمونپس 

 /.13 /.91 4077 /.95 97/3 57/19 49/3 74/12 آزمونپیش کلنمره 

 /.39 /.13 /.15 /.91 39/2 21/19 92/1 52/91 آزمونپس 

 

تأثیر آموزش مدیریت خشبببم مبتنی بر به منظور بررسبببی 

های خشبببم رفتباری بر میزان مو فبه  –شبببنباختی آوردیرو

له مقاب شاخص، خصمانه نگرش، مدرسه خشم تجربهدختران)

از تحلیل کوواریانس چند  (مدرسببه خشببم مثبت و منفی ابزار

مون بررسبببی همگنی شبببیب نتایج آز متغیری اسبببتفاده شبببد.

د کنترل خشببم نشببان اابعآزمون پسو آزمون رگرسببیون پیش

 559/7) داد که شبیب رگرسبیون در هر دو گروه برابر است

p < 1325= /.951و,F) .رای بررسبببی   وین ب  نتببایج آزمون

ابسبببته نشبببان داد که واریانس های وهمگنی واریانس  متغیر

، (1,140F=21/2و  > 73/7p) مدرسه خشم تجربههای مو فه

 شبباخص، (F 1,140 =422/7و  > 99/7p) خصببمانه نگرش

  142/7p)منفی ، (1,140F=95/4و  > 219/7p) مقابله مثبت

و  > 711/7p) نببمببره کببل و (F 1,140= 7194/7و >

29/9=1,140F) نتایج آزمون باکس   .اسببتها برابر در گروه

ته در انس متغیرهای وابسماتریس کوواریبرای بررسی برابری 

یز نشبببان داد کببه مبباتریس هببای آزمببایش و گواه نبین گروه

 ه در دو گروه برابر اسبببتتهای وابسبببهای متغیرکوواریبانس

.(Box M=12/41, F=1/82 ,P<./10)  نتببایج آزمون

ین داری رابطه ببارتلت برای بررسببی کرویت یا معنیخی دو 

 تدار اسها معنیرابطه این مو فه که های خشم نشان دادمو فه

(774/7p < 10وd.f=, 18/41 =2X). س از بررسبببی پ

 نهبای تحلیبل کوواریانس چندمتغیری نتایج آزموفرضپیش

ی دارتفاوت معنیهای خشم نشبان داد بین دو گروه در مو فه

 5,131F= 131/21 و > 774/7p) ود داردجببببو

WilksLambda= 0.51 ,) ت برای پی بردن بببه تفبباو

از تحلیل  ها، نتایج حاصبببلمقیاسنمرات در هر یک از خرده

  آورده شده است. 9در جدول  متغیریواریانس تک

 
 های خشم و نمره کلوت گروه آزمایش  و گواه در مولفهمتغیری تفاواریانس تک تحلیل  نتایج :9 جدول

 متغیرها
منبع 

 تغییرات
 مجموع مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F p توان آماری مجذور اتا 

 77/4 419/7 774/7 211/22 192/974 2 192/974 گروه مدرسه خشم تجربه

 77/4 979/7 774/7 519/53 137/222 2 137/222 گروه خصمانه نگرش

 77/4 493/7 774/7 924/21 591/441 2 591/441 گروه (مثبت مقابلهمدرسه ) خشم ابزار

 77/4 452/7 774/7 291/25 133/414 2 133/414 گروه (مقابله مخربمدرسه ) خشم ابزار

 77/4 155/7 774/7 519/442 374/9779 2 374/9779 گروه نمره کل خشم
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های تجربه خشبببم برای مو فه Fآماره  9با توجه به جدول 

ش خصبببمانه نگر ، 774/7( در سبببطح 211/22) در مدرسبببه

، ابراز خشببم مدرسببه مقابله مثبت 774/7( در سببطح 519/53)

 ، ابراز خشببم مدرسببه مقابله مخرب774/7( در سببطح 924/21)

در  (519/442خشببم )کل نمره و  774/7( در سببطح 291/25)

ها نشببانگر آن هستند باشببد. این یافتهدار میمعنی 774/7سبطح 

. داردداری وجود ها تفاوت معنیها در این مو فهکبه بین گروه

 15تا  45، یعنی از است 15/7تا  45/7میزان تأثیر یا تفاوت بین 

های ابزار آزمون مؤ فههای فردی در نمرات پستفاوت درصببد

. ستاتأثیر شیوه درمانی عضبویت گروهی یا  مربوی به  خشبم

دهد امکان خطای نوع اسبت که نشان می 4توان آماری برابر با 

 دوم وجود نداشته است.

 گیریبحث و نتیجه
پژوهش حاضببر با هدف تأثیر آموزش مدیریت خشببم مبتنی بر 

دانش آموزان رفتاری بر کاهش خشبببم  - شبببناختی آوردیرو

انجام شببد. بر این اسبباس نتایج نشببان داد مداخله آموزش  دختر

اری بر رفت ب شناختی آوردیروگروهی مدیریت خشم مبتنی بر 

است.  موثر آموزان دختردانشهار بعد آن در کاهش خشم و چ

پس از آموزش مببدیریببت خشبببم بببه گروه  گریدعبببارتبببه

آزمایشی، نتایج نشان داد تفاوت معناداری در تمامی ابعاد خشم 

 مقابله مثبت و شاخص، خصمانه نگرش، مدرسبه خشبم تجربه)

( بین گروه گواه و گروه آزمایشببی مدرسببه خشببم منفی ابزار

دوگ الچمن و وجود داشبت. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش 

 دآوریروکبه کبارایی برنبامه مدیریت خشبببم مبتنی بر  (25 )

آموزش مقابله با خشبببم در  رفتاری برای -درمبانی شبببنباختی 

ثر ارزیابی کرده بود، ؤم را نوجوانانهای مدرسه بر روی محیط

 و اُروبیروی هانتایج یافته همخوانی داشبببت. در همین راسبببتبا

درتبباج و همکبباران ( و 21فینببد ر و ویس نر ) ،(29)همکبباران 

خشم باعث کاهش آموزش مدیریت خشم اند نشبان داده( 97)

همباهنگ با نتایج  گردد.می نوجوانباندر  و رفتبار خصبببمبانبه

( در پژوهشبببی نشبببان 22پژوهش حاضبببر، رودی و همکاران )

درمان شبببناختی  لهیوسببببهدر نوجوانان  مدیریت خشبببمدادند 

ه را کبباهش و پببذیری و نگرش خصبببمببانببتوانببد تحریببکمی

انگیز را افزایش دهد. همسبببو با در موقعیت خشبببم مهبارگری

اران یکتا و همکی این پژوهش نتایج مطا عات شبببکوهیهایافته

( 41( و صببداقت و همکاران )24(، هاشببمیان و همکاران )49)

حکایت از کارایی کاربرد آموزش مدیریت خشبببم بر کاهش 

مختلف دارد. ی هادر نمونه مبدیریت خشبببمخشبببم و افزایش 

ه اند کهای اخیر نشان دادهشواهد تجربی متعدد دیگری در سال

شبببنباختی ببا محوریت آموزش مدیریت  -مبداخالت رفتباری

 .ثر استؤهیجانی م یهاینظمیبخشبم و بهبود  مهار خشبم بر 

 -اختینش ی متعددی اثربخشببی شببیوههاپژوهش گریدعبارتبه

، 9،47) انببدکردهییببد تببأ مببدیریببت خشبببمرفتبباری را برای 

 (.23و  21، 4327،44،49

توان اظهار میی حاصبببل از این پژوهش هادر تبیین یبافتبه

 آوردیروبا  مبدیریت خشبببمی هباآموزش مهبارتکبه نمود 

، توانمندی روانی و آموزان دختردانشرفتاری در  -شبببنباختی

دهد تا بتوانند در مواجهه با موان  و میاجتماعی آنان را افزایش 

 ،ی مختلفهامشبکالت زندگی شبخصی و اجتماعی در محیط

خشبببم  مدیریتهای از جملبه مبدرسبببه و خبانواده، از مهارت

اسببتفاده نمایند و بر افکار، هیجانات و رفتار خود تسببلط داشببته 

ر نشبببده د مهارباید گفت بروز خشبببم  گریدعبارتبه باشبببند.

ارزشبببی و تواند آنها را با احسببباس کمکودکان و نوجوانان می

های مدیریت آگاهی از روشاما  ،رو نمایداحساس کهتری روبه

نظارت بر خود و تبیین رابطه میان تفکر، شببود خشببم موجب می

غییر ت آموزانبنابراین در دانش؛ افزایش یباببد احسببباس و رفتبار

متفاوت از موقعیت  نمایان خواهد شبببد و ادراک خشبببم دبازخور

ه ک طورهمان .جایگزین خواهد شبببدتر فکار منطقیابا  اجتماعی

پیشببتر اشبباره شببد، پژوهش حاضببر ضببمن اطالع از ضببرورت 

 تجربهمطبا عبه و ببازشبببنباسبببی منباب  درون فردی اثرگذار بر 

 ریت خشممدیی هاکننده تواناییبهزیسبتی هیجانی، نقش تعیین

فردی اثرگذار بر بهزیسببتی، در نوجوانان عوامل درون مثابهبهرا 

های پژوهش حاضر باید دختر مورد توجه قرار داده است. یافته
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های آن تفسببیر و تعمیم داده شببود. نخست در بافت محدودیت

آموزان دختر صبببورت فقط در میان دانشآنکبه، این مطبا عبه 

مانند بسببیاری از مطا عات دیگر به د یل  همچنین .گرفته اسببت

عه رفتار مطا  یجباببهدهی خودگزارشاسبببتفباده از ابزارهبای 

ا هکنندگان را در پاسخ به سؤالواقعی، ممکن اسبت مشبارکت

 های مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی و اجتناببه استفاده از شیوه

، گریدانیببهاز بدنامی مربوی به عدم کفایت فردی ترغیب کند. 

از مشاهده رفتاری  ،دهیهای خودگزارشمنظور تأیید مقیاسبه

. دوم، آنکه به  حاظ هبای ببا ینی اسبببتفاده نگردیدو شببباخص

ی اجرایی، امکان پیگیری در این پژوهش وجود هامحبدودیت

 نداشته است.

در مجموع، پژوهش حاضببر در قلمرو مطا عات موجود 

خشببم در بین  آورهای مواجهه با تجارب تنشدرباره روش

ی تلق« دهندهبسببط»و « مکمل»های فرهنگی مختلف، گروه

ای درباره های اخیر، شبببواهد تجربی تازهشبببود. یبافتهمی

رفتاری در  -شببناختی آوردیروت خشببم با یآموزش مدیر

تواند نوجوانبان دختر در جبامعبه هدف فراهم آورده و می

 باشببد. ره شببده مفیدمند حوزه اشببابرای پژوهشببگران عالقه

ن دهد که نوجوانا، نتایج پژوهش حاضبببر نشبببان میگریدانیببه

در مواجهه با  مدیریت خشمی هادر مهارت دهیدآموزشدختر 

رسه در مد ژهیوبهزای وابسته به نقش خود، رخدادهای تنیدگی

کنند. برخی شببواهد تجربی مدار اسببتفاده میاز ا گوی مسببهله

آور نشمواجهه با عوامل تاند که اشبببکال چندگان  نشبببان داده

ا هبینی سبببطوح متمایز سبببازگاری آنوابسبببته به نقش در پیش

(. بر این اسببباس، با توجه به کاربردپذیری آموزش 95) مؤثرند

ای در بین های مداخلهدر طرح برنامه مدیریت خشبببممهبارت 

از ، ، این مطا عهدانش آموزان دخترهای مختلف از جمله گروه

 عهمطا بنابراین،  حباظ کباربردی، حا ز اهمیت فراوانی اسبببت. 

 تغییر پسببباینبدهای چندگانه مواجهه با تجارب آموزشبببی در بین

 همثاببهشبببناختی آنان، ، سبببالمت روانپسبببر ایدختر آموزان دانش

های پژوهشبببی فراروی  ویبتوترین اآموزش یکی از مهم جبهینت

تا  شودراسبتا پیشنهاد میدر همین  شبود.پژوهشبگران قلمداد می

آموزش بسبببته  ،وپرورشآموزشنهبادهای مرتبط و سبببازمان 

برای  برنببامببهفوقدروس  صبببورتبببهمببدیبریببت خشبببم را 

 همچنین شرایطی .آموزان دختر و پسبر جدی تلقی نماینددانش

این  آموزان نیزنبمبباینببد تببا وا ببدین و مربیببان دانش فبراهبم

های آموزش برنامهای مبدیریبت خشبببم را در قا ب هبمهبارت

 رایگان دریافت نمایند. صورتبهخانواده/مدرسه محور 

با  29کد ببا  27/1/4935این پژوهش در تباریخ : تقردیر و تشررکر

شد.  انجام تهران پژوهشبکده استاد روزبه و مجوز صبادره از حمایت

آموزانی که در این پژوهش مشبببارکت ز تمامی دانشا لهیوسبببنیبد

زحمات جناب دکتر سعید اکبری زردخانه و همچنین از  فعال داشتند

ا دین  طفی و سبببرکار خانم مریم ایازی که در این و جناب صبببالح

 صمیمانه س اسگزاریم. کردندپژوهش ما را یاری 

عی تضبباد مناف گونهچیهاین پژوهش برای نویسببنده تضرراد منافع: 

 ایجاد نکرده است.
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Abstract 

Background and Purpose: The experience of anger and its management in the social 

environments have always been of interest to researchers. The present study was conducted with 

the aim of investigating the effect of anger management training based on cognitive-behavioral 

approach on reducing anger in girls. 

 Method: This quasi-experimental study used pretest – posttest design with control group. 142 

female students aged 12- 15 years old were selected through convenient sampling method and 

randomly assigned to experimental and control groups (72 subjects in the experimental group and 

70 subjects in the control group). Anger management training program based on cognitive-

behavioral approach was conducted in a group for experimental group. Then, using the 

multidimensional anger questionnaire (Smith et al., 1998), the anger rates of participants before 

and after the training were measured. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance 

(MANCOVA). 

Results: The results showed that the score of the experimental group in posttest significantly 

decreased in all aspects of anger (school anger, hostile attitude, school anger expression index) (p 

<0.01) 

Conclusion: The result of this study showed that anger management program based on cognitive-

behavioral approach reduces the amount of anger by increasing mental capabilities and proper 

management of emotions. 
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