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 Background and Purpose: Whereas Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) negatively 

affects the students' academic performance and social relations; hence, failure to diagnose and treat 

it may result in serious pathological problems in their future life. Therefore, present study was done 

to compare the effectiveness of anger management training and narrative therapy on academic self-

efficacy and academic resilience in students with ADHD.  

Method: The present study was a quasi-experimental research with pretest-posttest control group 

design. The sample included thirty 11 to 12 -year old male students with ADHD who were studying 

at grades five and six of primary school in Bandaranzali in 2019. They were selected by convenience 

sampling and then randomly assigned to two experimental groups and one control group (10 students 

per group). To collect the data, Parent Rating Scale (Conners, 1990), Academic Resilience 

Questionnaire (Martin, 2002), and Academic Self-efficacy Scale (Jinks, 1999) were used. The first 

experimental group received twelve 60-min sessions of anger management training and the second 

experimental group received eight 45-min sessions of narrative therapy whereas the control group 

underwent no intervention. All the three groups were assessed at pretest, posttest and follow-up 

stages. ANCOVA and repeated measurers ANOVA were used to analyze the data.    

Results: Results showed that there was a significant difference between anger management training 

and narrative therapy in terms of their effectiveness on academic self-efficacy (F=403.2, P<0.000) 

and academic resilience (F=789.992, P<0.000). Considering academic self-efficacy, narrative 

therapy was more effective than anger management therapy (P<0.001) and in terms of academic 

resilience, anger management training was more effective than narrative therapy (P<0.001). Also, 

there was significant difference between anger management therapy and narrative therapy in terms 

of their effect on academic self-efficacy (F2.588=116.407, P<0.000) and academic resilience 

(F3.086=385.648, P, 0.000) in two-month follow-up period.      

Conclusion: Results showed that narrative therapy was more effective than anger management 

training in terms of increasing the academic self-efficacy. However, anger management training was 

more effective than narrative therapy in increasing academic resilience. By facilitating training, 

helping to behavior shaping and satisfying the affective needs of students, narrative therapy can be 

effective. Also, through training the problem-solving techniques, anger management training can 

result in self-control improvement, psychological adaptation, adaptation in interpersonal relations 

and positive performance in tasks.     
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مقاله پژوهشی

مدپنداری درمانی بر خودکارآرفتاری و قصه -آورد درمان شناختیمقایسه اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر روی

 کنشیفزون -آموزان با اختلال نارسایی توجهآوری تحصیلی در دانشو تاب
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 22/12/89دریافت شده: 

 22/23/88پذیرفته شده: 

 12/20/88منتشر شده: 

گذارد، یر منفی میآموز، تأثکنشی بر عملکرد تحصیلی و روابط اجتماعی دانشفزون-نارسایی توجهبا توجه به این که اختلال  زمینه و هدف: 

اضر با هدف حپژوهش  بدین ترتیب شود.شناختی جدی در زندگی آنها میبنابراین عدم تشخیص و درمان آن موجب ایجاد مشکلات آسیب

-ایی توجهنارس با اختلالآموزان آوری تحصیلی در دانشرآمدپنداری و تابدرمانی بر خودکامقایسه اثربخشی آموزش مدیریت خشم و قصه

 انجام شد. کنشیفزون

 11آموز پسر دانش 32نمونه مورد مطالعه شاملآزمون با گروه گواه بود. آزمون و پسآزمایشی با طرح پیشروش این پژوهش، نیمه روش:

در  گیریکه با روش نمونهبود  1389شهرستان بندرانزلی در سال  کنشیفزون-ایی توجهنارسمبتلا به سال پایه پنجم و ششم ابتدایی  12الی 

جهت  شدند. آموز در هر گروه( جایدهیدانش 12دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه ) 3صورت تصادفی در  دسترس، انتخاب و به

( و احساس خودکارآمدپنداری 2222آوری تحصیلی )مارتین، (، تاب1882بندی والدین )کانرز، ی درجههاپرسشنامه از هاآوری دادهجمع

 9درمانی در دوم، قصهمداخله و به گروه  ایدقیقه 02هجلس 12 درمدیریت خشم اول، مداخله ( استفاده شد. به گروه 1888تحصیلی )جینکز، 

آزمون، و پیگیری مورد آزمون، پسهر سه گروه در سه مرحله پیش .نشد داده آموزشی گواه گروه ای آموزش داده شد، اما بهدقیقه ٥٤ جلسه

 گیری مکرر استفاده شد.ها از تحلیل آنکوا و آزمون اندازهمنظور تحلیل دادهبه ارزیابی قرار گرفتند. 

 ،P<222/2)درمانی بر خودکارآمدپنداری تحصیلی مدیریت خشم و قصهموزش نتایج این مطالعه نشان داد بین اثربخشی آ ها:یافته

2/٥23=F،) آوری تحصیلی و تاب(222/2>P ،882/998=Fتفاوت ،) مدیریت خشم بر آموزش درمانی نسبت به معنادار وجود دارد. قصه

آموزان، دانشیلی آوری تحصابدرمانی بر تمدیریت خشم نسبت به قصه، وآموزش (P<221/2احساس خودکارآمدپنداری تحصیلی، )

 ،P<222/2)درمانی بر خودکارآمدپنداری مدیریت خشم و قصهموزش بین اثربخشی آ (. همچنینP<221/2)مؤثرتر بوده است 

٥29/110=2/588F ،)آوری تحصیلی در مرحله پیگیری دوماهه و تاب(222/2>P ،0٥9/39٤=3/086F،) .تفاوت معنادار مشاهده شد 

درمانی نسبت به آموزش مدیریت خشم در افزایش خودکارآمدپنداری تحصیلی، و آموزش مدیریت خشم قصهنتایج نشان داد  گیری:نتیجه

گیری رفتار کارآمد دلیل تسهیل در آموزش وکمک به شکلدرمانی به آوری تحصیلی، مؤثرتر بود. قصهدرمانی در افزایش تابنسبت به قصه

 های حل مسئله، به افزایشاز طریق آموزش تکنیک مدیریت خشمروش آموزان، مؤثر است. همچنین انشو برآورده شدن نیازهای عاطفی د

 یافته، و عملکرد مثبت در تکالیف تحصیلی منجر شد. فردی سازششناختی، روابط بینیافتگی روانخودمهارگری، سازش
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 مقدمه
 -ترین اختلالات عصبییکی از شایع 1کنشایفزون-نارساایی توجهاختلال 

ین اختلال با سه ویژگی اصلی نارسایی ا. (1)تحولی دوره کودکی اسات 

ه برآوردهای ب. شااده اسااتکنشاای، و تکانشااگری توصاایف توجه، فزون

آموزان ها، میزان شااایوی این اختلال را در دانشدسااات آمده از پژوهش

 ،برای تشااخیص این اختلالدهد. درصااد نشااان می 22تا  ٤دبسااتانی بین 

ها باید برای شش ماه و حداقل در دو موقعیت مانند منزل و مدرسه و نشانه

ی در سااالگی مشاااهده شااوند، و همچنین به آساایب جد 12قبل از ساان 

هااای مهم زناادگی کودک ماااننااد تعاااملااات اجتماااعی و عملکرد حوزه

آموزان یکی از شکایات . رفتار تکانشای دانش(2)تحصایلی منجر شاوند 

عمده مربیان مدرسااه و والدین اساات و اختلالات مربو  به تکانشااگری، 

ترین از عمده  2ای، و اختلال رفتار هنجاریناارساااایی توجاه، رفتار مقابله

آموزان به خدمات بهداشااات روانی اسااات. با اینکه دلاایل ارجای دانش

ود کنشاای با گذشاات زمان بهبآموزان مبتلا به اختلال فزونبرخی از دانش

رساااد که بیشاااتر آنها به ساااختی بتوانند خود را با یابند، اما به نظر میمی

ف ختلال ضعیآگهی این اهای مختلف سازش دهند. در نتیجه پیشمحیط

های ضااداجتماعی بوده و اغلب در بزرگسااالی به بزهکاری و شااخصاایت

  .(3)انجامد می

 -ارساااایی توجهآموزان با نشاااناساااایی عوامل مرتبط با رفتار دانش

انداز تواند چشممی ٥آوریو تاب 3مانند خودکارآمدپنداری کنشایفزون

ها، مربیان آموزشاای، مدیران مدارس، و دیگر مناساابی را پیش روی معلم

ریزان آموزشااای قرار دهاد و کیفیات ساااطی یادگیری در مراکز برنااماه

خودکااارآماادپنااداری بااه باااورهااای فرد درباااره  آموزشااای را بااالااا ببرد.

شود. در زندگی گفته میهایش در یادگیری یا انجام کارهای مهم توانایی

ارد، آموزان رابطه دهای این سازه که با افت تحصیلی دانشیکی از مؤلفه

آموز دانش یک باور عنوان به اساات که ٤خودکارآمدپنداری تحصاایلی

 داده و انجام را معین تکلیف یک توانادمی هاایش کاهدربااره تواناایی

رابطااه بین  .(٥) شاااودمی تعریف کنااد، ایجاااد را مطلوب هااایپیااامااد

د با ر افرادتواند می خودکارآمدپنداری تحصااایلی و عملکرد تحصااایلی

                                                           
1. Attention deficit and hyperactivity disorder 

2. Conduct disorder  

3. Self-efficiency 

4. Resiliency 

تکااالیف  حاس کااارآماادی بااالااا، ماوجااب افزایش  رفیاات پااذیرش

رآمدپنداری تعیین باورهای مربو  به خودکا. (٤)برانگیزتر شود کشاکش

کند که چقدر کوشااش ممکن اساات صاارف یک تکلیف شااود و در می

مقابل شرایط ناگوار، چه مدت استقامت لازم است. در این ارتبا  لازم به 

 کنشااای،فزون -نارساااایی توجهآموزان با اختلال ذکر اسااات کاه دانش

ماندگی تر و احساس عقبپایین 0خودمشکلات اجتماعی بیشتر، اعتماد به 

ی، باباگرجو  (٤)پسند . صفایی، رضایی و طالع(3)تحصیلی بیشتری دارند 

و  9یلیتحص یآورتاب نینشان دادند که ب (0)حجازی، مروتی و یوسفی 

 رابطه مثبت وجود دارد. ی،لیخودکارآمدپنداری تحصاحساس 

ی با آمیز تحصاایلموفقیتآوری تحصاایلی به معنی داشااتن رشااد بتا

آموزان در زمان تحصیل با دانش است. وجود پیشایندهای ناگوار زندگی

شوند سااز اجتماعی و آموزشای در کلاس مواجه میهای مشاکلموقعیت

آموزانی که . دانش(9)تواند به شکست آنها در مدرسه منجر شود که می

زه بالا آور، انگیهای تنشآوری تحصایلی بیشتری دارند، در موقعیتتاب

آموزان بااا نااارساااایی دانش . در این ارتبااا (9)و عملکرد بهتری دارنااد 

 موضااوعات تمرکز روی در تکانشااگری، بر علاوه کنشاایفزون-توجه

. همچنین به (9) برخوردارند پایینی آوریاز تاب نیز اجتماعی تحصیلی و

. (8)ست ا آنها در تحصیل بیشتر احتمال شاکسات پایین، آوریدلیل تاب

 مثبت درخانواده، نقش  هایحمایت مانند محافظتی عوامل شاااناساااایی

 دارد.  تحصیلی آوریتاب

 زا حاکی کنشاایفزون-نارسااایی توجه اختلال درمان بررساای روند

 متخصاصان بین وجود این با اما ،(12)اسات  درمانیدارو بر عمده تمرکز

 با افراد درمان در محرک داروهای عوارض و اثربخشااای درباره میزان

الدین از سویی دیگر بسیاری از و .باقی است سؤالاتی همچنان پایین، سنین

در مورد اساتفاده از این داروها دچار تردید هستند. علت این تردید، آثار 

. از این جهت (11)اشاتهایی و اختلال خواب است جانبی داروها مانند بی

 9هاای غیردارویی برای این اختلال مانند آموزش مدیریت خشااامدرماان

 درمانی که فاقد عوارضرفتاری و قصه-های شاناختیآوردمبتنی بر روی

آموزش هاای اخیر مورد تاأکید قرار گرفتند. جاانبی هساااتناد، در ساااال

5. Academic self-efficiency 

6. Self confidence 

7. Academic resilience 

8. Anger management 
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 مشکلات شناختی در حوزههای مؤثر روانمدیریت خشام یکی از مداخله

. هدف این درمان، تنظیم و مهار خشم از (12)است آموزان رفتاری دانش

های طریق درک، پایش الگوهای خشاام شااخصااای، و یادگیری مهارت

ضاروری برای مدیریت خشام و پرخاشاگری در حین برانگیختگی است 

در پژوهش خود به این نتیجه دسات  (1٥)بهامین، ضارغام و محبی . (13)

یافتند که آموزش مدیریت خشم در افزایش مهار خشم و بهبود اسنادهای 

نیز  (13)الیاسی، بیژندی، بیژندی و عبدالمالکی  آموزان مؤثر است.دانش

قدرت  شیفزاخشااام باع  ا تیریمد یهامهارت آموزش دریاافتناد که

د، کافی و تجد شااد. یشااناختروان تیفرد و بالا رفتن  رف یافتگیسااازش

در پژوهش خود نیز نشاااان دادند آموزش مدیریت  (1٤)خانزاده حساااین

کودک تاأثیر دارد و باع  پذیرش کودک -خشااام در روابط بین ماادر

توساااط ماادر و همچنین کاهش رفتار طردآمیز مادر نسااابت به کودک 

شااود. از جمله مطالعات دیگر در ارتبا  با اثربخشاای مدیریت خشاام می

و نظری  و خضاااری، وحادانی (10)هاای زادرحیمی هشتوان باه پژومی

 اشاره کرد. (19)شکوهی یکتا و کاکابرایی  و (19)

نایافته و پرخاشااگرانه کاملاج جنبه تقلیدی دارند و از رفتارهای سااازش

شااوند. پرخاشااگری بین والدین، الگویی برای راه مشاااهده یاد گرفته می

 -ان بااا نااارساااایی توجااهآموزدانش آمیز دریااادگیری رفتااار خشاااوناات

خودکارآمدپنداری از نظر  . یکی از چهار منبع(18)اسااات  کنشااایفزون

بندورا، تجربه جانشاینی اسات. الگوساازی اجتماعی یا تجربه جانشینی از 

راه مشااااهاده و تقلیاد از رفتاار معلماان، همساااالاان، و والدین توساااط 

تواند آوردهایی که مییکی از روی. (22)شود آموزان یاد گرفته میدانش

ود، کار ر ای بهعنوان روشاای از تجربه جانشااینی یا یادگیری مشاااهده به

نشی کفزون -نارسایی توجهبا آموزان از آنجا که دانشدرمانی است. قصه

چندانی نداشااته و قادر به بیان مشااکل  یبینشاادر مورد مشااکلات خویش

اصااالی خود نیساااتند، در جهت رفع این مشاااکل برخی از درمانگران به 

با فراهم  یدرمانها در قصااهقصااه .(22 و 21) اعتقاد دارند 1درمانیقصااه

بالا  و ی، همانندسااازیجانیه هیتخل یبرا یبسااتر جادیها، اکردن فرصاات

، بهبود مشاااکلااات و رییدر تغ یمنبع مهم توانناادیبردن درک کودک م

 . (2٥و  23) آموزان محسوب شونددانش یهااختلال

                                                           
1. Narrative therapy  

درمانی و تأثیر آن انجام شاااده هاای مختلفی در مورد قصاااهپژوهش

نشان  (20)و فرزاد فرد، عبد خدایی و غنایی  (2٤)است. بیات و همکاران 

مثبت  ریأثت کنشیفزون-اختلال نارسایی توجهبر بهبود  درمانید قصاهدندا

درمانی نقش در پژوهش خود نشاااان داد کاه قصاااه (29)فیروزآباادی  .دارد

شااانااختی کودکان و نوجوانان دارد. روان فراوانی در کااهش مشاااکلاات

نشااان دادند که  (29)پور، بهنام، واقعی و اصااغری نکاح همچنین حکمتی

خودکارآمدپنداری تحصیلی کودکان  صاورت گروهی بر گویی بهقصاه

 بر درمانیقصااه داد نیز در مطالعه خود نشااان (22)مؤثر اساات. سااوری 

 مؤثر است. آموزاندانش آوریتاب افزایش

کنشاای، فزون -آموزان مبتلا به نارسااایی توجهبا توجه به اینکه دانش

بیشاااتر در معرض رفتاارهاای پرخااشاااگراناه هساااتند و همچنین درباره 

آموززان، آوری تاحصااایلی این دانشخاودکااارآماادپانااداری و تاااب

اخله هاای انادکی انجاام شاااده اسااات، ضااارورت دارد کاه مدپژوهش

درمانی و آموزش مدیریت خشاام و چگونگی ارتبا  با آنها در این قصااه

کار بسته در این گستره،  گروه مورد بررسای قرار گیرد تا قلمرو دانش به

این  هدف از افزایش و در دسااترس متخصااصااان قرار گیرد. بدین ترتیب

رد آوزش مدیریت خشااام مبتنی بر رویپژوهش مقایساااه اثربخشااای آمو

بر افزایش خودکارآمدپنداری و  درمانیرفتاری و قصااه-شااناختیدرمان 

 ست.اکنشی فزون-توجه نارساییآموزان با آوری تحصیلی در دانشتاب

 روش
پژوهش حااضااار از نوی  کننردگان:الف( طرح پژوهش و شرررکرت

پیگری بااا گروه گواه  -آزمونپس-آزمونآزماایشااای بااا طرح پیشنیماه

 12تا  11آموزان پسر جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش است.

بود  کنشیزونف-سال )پنجم و ششم ابتدایی( مبتلا به اختلال نارسایی توجه

شناسی از طرف مدارس به کلینیک روان 1389که در شش ماه دوم سال 

پیوند در شااهرسااتان بندرانزلی مراجعه کردند و توسااط مشاااور کلینیک، 

کنشاای تشااخیص داده شاادند. ساا س فزون -مشااکوک به نارسااایی توجه

، تشخیص (28) از پرساشانامه مقیاس کانرز والدینبا اساتفاده پژوهشاگر 

نفر از  32قطعی این اختلاال را مشاااخص کرد. نمونه مورد مطالعه شاااامل

 س و بردر دستر آموزان از جامعه آماری مذکور بودند که به شایوهدانش
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 3صورت تصادفی در  حساب شرایط ورود به پژوهش، انتخاب شده و به

 12نفر( و گواه ) 12درمانی )نفر(، قصه 12گروه آموزش مدیریت خشم )

های ورود به پژوهش شامل رضایت والدین، نفر( جایدهی شادند. ملاک

تر از و پایین 9٤پسر، و هوشبهر بالای  ساال، جنسیت 12تا  11دامنه سانی 

های خروج هم شاااامل غیبت بیش از دو جلساااه، اعتیاد بود. ملاک 11٤

والدین، و مصااارف ریتالین و ریسااا ریدون در حین درمان بود. به لحا  

سال،  11( در گروه سنی%02نفر ) 19شناختی افراد نمونه، ویژگی جمعیت

سااااال بودنااد. همچنین از نظر  12( نیز در گروه سااانی%٥2نفر ) 12و 

( نیز %٥2نفر ) 12( کلاس پنجم، و %02نفر ) 19آموزان، دانشتحصاایلات 

 کلاس ششم بودند.

 ب( ابزار

توسااط  که این پرسااشاانامه: (2222) 1آوری تحصاایلیپرسااشاانامه تاب. 1

 ،آموزان طراحی شاادآوری تحصایلی دانشسانجش تاب با هدف نیمارت

 گویه اسااات. این ابزار بر اسااااس 8بعدی بوده و شااامل یک مقیاس تک

 کاملاج) 1که نمره  اسااات شاااده یگاذارای نمرهدرجاه ٤ کرتیل طیف

 ٥٤-8دامنه نمرات  .ردیگیمخاالفم( را در بر م )کااملااج ٤موافقم( و نمره 

 ،آورنددست ه ب شتریب ای 2٤ نمره اسیمق نیکه در ا آموزانیدانش اسات.

 اخآلفای کرونب نی. مارتنادبرخوردار بیشاااتری آوری تحصااایلیاز تااب

خودکارآمدپنداری  بااین مقیاس  همگرایو روایی  82/2امه راپرساااشااان

، براتی و منصور. س اه(32) گزارش کرد( ٥8/2=r، P<21/2)تحصیلی را 

روایی و  92/2این پرسااشاانامه را از طریق آلفای کرونباخ  2اعتباربیضااایی 

دو مناسااب مرتبه دوم، مقدار آماره خی عاملی تحلیلاین مقیاس را از راه 

، نیهمچن( و دومجذور خی =٥8/2،P ،9= df<32/2) دسااات آوردباه 

ها مطلوبیت برخوردار بودند و تمامی پرسشهای برازش از ساایر شاخص

 این پرسااشاانامه از طریق اعتبار دارای بار عاملی معنادار با کل آزمون بود.

 .(31)گزارش شد  9٥/2آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر 

 برای: در این مطالعه (1888)  3یلیخودکارآمدپنداری تحصااا اسیامق. 2

مه پرسااشاانا از آموزاندانش تحصاایلی هایتوانایی به باور میزان ساانجش

 این. شد استفاده (1888تحصایلی جینکز و مورگان ) خودکارآمدپنداری

 .است بافت و کوشش، اساتعداد، مقیاس زیر 3 و ساوال 32 دارای مقیاس

                                                           
1. Academic resilience questionnaire 

2. Reliability 

)کاملاج  ٥ ای،درجه ٥ پاساا  دارای لیکرت با طیف مقیاس این هایگویه

 )کاااملاااج 1)تااا حاادودی مخااالف(، و  2)تااا حاادودی موافق(،  3موافق(، 

 22 ،22 ،18 ،10 ،1٤ ،٤ ،٥ هایسوال و گذاری شاده اساتنمره مخالفم(

دامنه نمرات این مقیاس . شااوندمی گذارینمره معکوس صااورت به 23و

 هب شااتریب ای 02نمره اسیمق نیکه در ا آموزانیاساات دانش 122-32بین 

 سازنده .ندبرخوردار بیشتری تحصیلیخودکارآمدپنداری  از آورنددست 

 92/2 کرونباخ، آلفای روش از اسااتفاده با اعتبار آن را میزان این مقیاس،

 اساااتعداد، زیرمقیاس 3 کرونباخ آلفای ضااریب همچنین .کرد گزارش

 در .(32)شااد  گزارش 92/2و 00/2 ،99/2 ترتیب به بافت و کوشااش،

 به منظور به ( نیز1382) طهماساابی و جمالی، نوروزی پژوهش در ایران

 رایبض که شاد اساتفاده کرونباخ آلفای ضاریب از اعتبار آوردن دسات

، برای 90/2 کلی برای خودکااارآماادپنااداری آلفااای کرونباااخ اعتبااار

 و 02/2 ،98/2 اساااتعداد، کوشاااش، و بافت به ترتیب هایمقیاسخرده

ا ربااا تنیاادگی تحصااایلی این مقیاااس  همگرایروایی ، و همچنین ٤8/2

(222/2>P ،220/2-=r به )لفای کرونباخ. همچنین آ(33) آوردند دست 

 گزارش شد. 82/2در پژوهش حاضر  کلی خودکارآمدپنداری برای

 علائم شدت گیریاندازه برای راین ابزا: (8918) ٥مقیاس کانرز والدین .3

 ترینرایج عنوان به و رودمی کار به کنشیفزون -نارسایی توجه اختلال

 سطتو که شودمی شناخته اختلال این علائم شدت گیریاندازه مقیاس

سوال است و در مورد  ٥9 دارای این پرسشنامه. شد ساخته کانرز

هرآزمودنی قبل و بعد از اجرای جلسات آموزشی، توسط والدین تکمیل 

سوال و فرم  83فرم بلند شامل  ؛شود )از این مقیاس دو فرم موجود استمی

 ٥ مقیاس از استفاده با سوالات دهی. نمرهسوال است( ٥9کوتاه شامل 

 3و  (زیاد) 2(، تا حدودی) 1، ()اصلاج  2، 3 تا 2هدر دامن لیکرتای نمره

پایایی  است. 1٥٥-2د. دامنه نمرات این پرسشنامهشوسیار زیاد( انجام می)ب

روایی  همچنینگزارش شده است.  93/2این آزمون از طریق بازآزمایی 

برای ها، مقیاسهمبستگی بین خرده این آزمون از طریق ماتریس

های تکمیل شده توسط پدران و مادران محاسبه شد و برای هر پرسشنامه

مواد،  ای ازدست آمد که نهایتاج با یک ارچه کردن پاره عامل به 0دو گروه، 

عامل تقلیل یافت. هنگامی که همبستگی درونی محاسبه شد در تمام  ٤به 

3. Academic self-efficacy questionnaire 

4. Conner’s’ rating Scale  
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-٤9/2، P<221/2)( به ٥1/2-=r، P<221/2)ها معنادار و از مقیاسزیر

=r )در پژوهش شهائیان، شهیم، بشاش و یوسفی (28)کرد تغییر می .

 P<221/2)ها و نمره کل بین مقیاسهمبستگی بین خرده( ضرایب 1390)

،90/2=rخجالتی( تا -مقیاس اضطراب( )خرده(221/2>P ،82/2=r )

مقیاس اختلال رفتار هنجاری (متغیر است و تمامی ضرایب در سطی )خرده

( پایدار است. اعتبار آزمون از طریق روش آلفای کرونباخ برای 221/2)

تنی مقیاس مشکلات روان( و برای خرده٤9/2=r، P<221/2)نمره کل 

( در 02/2خجالتی ) -( و اضطراب0٥/2(، مشکلات رفتار هنجاری )90/2)

 .(3٥)( معنادار گزارش شد 221/2سطی )

 ایج( برنامه مداخله

در این مطالعه طرح جلساات آموزش مدیریت خشم از بسته آموزشی . 1

جلسه  12اساتفاده شد. این برنامه شامل  (3٤)شاایر درمانی رایلی و شاا 

ماه و  3مدت  ای یک بار بهصورت هفته ای است که بهدقیقه 02آموزش

گروهی توسااط پژوهشااگر در سااالن اجتماعات مدرسااه موثق توسااط 

دسااتیار اجرا شااد. در هر جلسااه ابتدا تکالیف جلسااه قبل  3پژوهشااگر و 

 صورت عملی و در نظارت شدند، س س مطالب نظری و تمرینات لازم به

برای جلسااه بعد به گروه مداخله ارائه شااد. محتوای نهایت تکالیف منزل 

اهداف کلی برنامه عبارت بود از: ارائه اطلاعاتی در مورد خشم و تأثیرات 

مثباات و منفی آن، ذکر تجربیااات مختلف زناادگی و اساااتفاااده از این 

و  های تنظیم هیجان،تجربیات در آگاهی از منشأ و منبع خشم، توسعه راه

وزان آمبی برای مدیریت خشم تا به کمک آن دانشنهایتاج عرضه چهارچو

هاای مورد نیااز برای تنظیم هیجااناات خود را فرا گیرند. بتوانناد مهاارت

ارائه شده است. 1صورت خلاصه در جدول  محتوای جلسات آموزش به

 

 شایر: جلسات آموزش مدیریت خشم رایلی و شاپ1جدول 

 تکلیف شایرآموزش مدیریت خشم رایلی و شاپ جلسه

 سنجخشم (آزمونشیپ یتعاریف خشم )اجرا ی،همدل جادیآشنایی با مدیریت خشم، هدف، قوانین، روشن کردن انتظارات، ا 1

 سنجخشم -نظارت هفتگی  بندی مرور تکلیف، پل زدن، علائم خشم، نظارت هفتگی، جمع 2

 آرامیدگی عضلانی و تنفس لهئسنجیدن مهارت حل مس ،یعضلان یدگیخشم و آرام مهارهای و مرور جلسه قبل، راه فیتکل یبررس 3

 شناسایی هیجانات و آرامیدگی عضلانی یبندجمعو  ی،و مرور جلسه، دایره پرخاشگری، نظارت هفتگ فیتکل یبررس ٥

 رفتار-احساس-فکرچرخه   یبندو مرور جلسه قبل، بازسازی شناختی، توقف فکر، نظارت بر خشم هفته، جمع فیتکل یبررس ٤

 افکار مفید و غیرمفید و نمره دادن به خشم سنج و تکلیف جلسه قبل(دوره کردن )نظارت بر خشم هفته، خشم 0

 تمرین نه گفتن در موقعیت مدرسه یبندورزی(، الگوی ارادی نظارت بر خشم هفته، جمعتئمرور تکلیف جلسه قبل، دفای از حق خود )آموزش جر 9و  9

 اجرای نمایش خشم به کمک والدین یبندو مرور جلسه، خشم و خانواده، خودآگاهی هیجانی، نظارت بر خشم با مثال از یک موقعیت، جمع فیتکل یبررس 12و  8

 نمره دادن به خشم -تنفس  یچرخه افکار منف یبررس و هئل، حل مسA-B-Cمدل  ییتوض ،و مرور مطالب جلسات قبل، اجرای تکنیک تنفس عمیق در ابتدای جلسه فیتکل یبررس 11

 آزمون(پس یاجرا ،خشم )دو هفته بعد مهارو مرور جلسه، تمرین و یک مورد نمایشی راهبرد  فیتکل یبررس ،اجرای تکنیک تنفس 12
نمایش مهار خشم به کمک همسالان در 

 نمره دادن به خشم -مدرسه 

 

ها و ها با اساااتفاده از کتابقصاااهدرمانی، برای تنظیم پروتکل قصاااه .2

خودکارآمدپنداری و  هایهای موجود و براسااااس شااااخصنامهپاایاان

آوری باا اهاداف افزایش توجاه، مادیریات خشااام، حال مسااائله، تااب

های خودبااوری، غلباه بر ترس، اعتمااد به خود، به تأخیر انداختن پاداش

فردی، توقف فکر، و خودتنظیمی تهیه، و ورزی، روابط بینفوری، جرئت

ه جه ببا تو، درمانگر، اساااتادان دانشاااگاه و مشااااورانپس از تأیید قصاااه

قصه  1٥های مربوطه در هر جلساه استفاده شدند.. این درمان شامل هدف

ای بود که با توجه به محتوای قصاااه در بعضااای از دقیقه ٥٤جلساااه  9در 

روز در  1قصه ارائه شد. این جلسات  2و در بعضی از جلسات  1جلسات 

صورت گروهی اجرا شد. خلاصه محتوای جلسات  ماه به 2هفته به مدت 

 ارائه شد. 2وزشی انجام شده در این پژوهش در جدول آم
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 درمانی: محتوای جلسات قصه2جدول 

 تکلیف محور محتوی قصه جلسه

 افزایش دقت و توجه "بخت بد" 1
اش و نظارت خود مورد از کارهایی که با عجله و با آرامش انجام دادید، به همراه نتیجه ٤

 بنویسید

 کشیدن نقاشی خشم خود و همانندسازی احساسات مدیریت خشم وحفظ تلاش "غریبه نیستید"و  "خروس جنگی" 2

 "س هر"و  "کلمنت" 3
مهارت حل مسئله و احساس 

 خودکارآمدپنداری

مدار( و مورد از رفتارهای شما هنگام برخورد با مشکل )هیجانی/گریز/ مسئله ٤نوشتن 

 اجرای نقش مثبت

 ابر فکر مفید و غیرمفید، تمرین مهارت نه گفتن و خودتقویتی غلبه بر ترس، اعتماد به خود و خودیابی "تارا و مرغ دریایی "و  "قلب پنهان " ٥

 رفتار و خودمهارگری-احساس-تکلیف فکر به تاخیر انداختن پاداش فوری "کامران کچل شد" ٤

 ضبط داستان با صدای خود و خواندن در جمع و تمرین نه گفتن فردیورزی، روابط بینجرئت "علی و شجاعتش در نه گفتن"و  "خودت باش" 0

 تکلیف شناختن ببرهای خود و خوددستوردهی توقف فکر و ناتوانی در پیروی از قوانین "گنجشک وکلاغ"و  "ادیسون" 9

 به فکرهای قرمز و یادداشت برداری ایست دادن پشتکار، خودباوری، و خودتنظیمی "پشت و رو"و  "آکوآریِ دونده" 9

 

پس از تصاویب طرح در کمیته پژوهشی دانشگاه و پس  د( روش اجرا:

از کساااب مجوزهاای لاازم جهت انجام پژوهش، مراحل اخذ کد اخلا  

انجام شااد. ساا س برگه همکاری از دانشااگاه آزاد واحد تنکابن اخذ و به 

ندرانزلی ارائه شد. پس از دریافت فهرست آموزش و پرورش شاهرستان ب

شاااناسااای آموزانی که از طرف مشااااوران مدارس به کلینیک رواندانش

پیوند که وابساته به آموزش و پرورش اسات و پژوهشگر در نقش مشاور 

آموزان تماس گرفته و در این حوزه فعاالیات دارد، باا والادین این دانش

ژوهش جلب شد. در نهایت آموزان در پرضایت آنها جهت شرکت دانش

افراد نمونه بر اسااس شارحی که ئر بخش روش ارائه شد، انتخاب شده و 

گروه  2های مربوطه جایدهی شاادند. در طول مدت درمان برای در گروه

مداخله، آموزش لازم ارائه شده ولی برای گروه گواه هیچ آموزشی داده 

نشااد؛ ولی جهت رعایت اصااول اخلاقی پس از اتمام پژوهش، برای افراد 

گروه گواه نیز جلساات درمانی به طور خلاصاه برگزار شد. پس از انجام 

آزمون گرفتااه شااااد و بااه گروه پس 3رمااانی، از فراینااد مااداخلااه د

، جهت آمادگی برای مرحله سوم آزمون مداخلهگروه  2کنندگان شرکت

کنندگان ماه مجدداج از شااارکت 2)پیگیری( تکاالیفی ارائه شاااد. پس از 

ها را تکمیل کنند. به جهت حفظ رعایت اصول خواساته شاد پرساشانامه

مرحله  3وری اطلاعات در هر آاخلاقی در این پژوهش سااعی شااد تا جمع

آزماون، و پایاگایری( پس از جلااب رضااااایاات آزماون، پاس)پایاش

ی کنندگان درباره رازدارکنندگان انجام شود. همچنین به شرکتشرکت

در حفظ اطلاعات شاااخصااای و ارائه نتایج بدون قید نام و مشاااخصاااات 

ا  هادهتحلیل د ها،آوری دادهشناسنامه افراد، اطمینان داده شد. پس از جمع

متغیره )آنکوا(، آزمون تعقیبی تک هاای آمااری تحلیل واریانسباا روش

افزار نرمتوساااط  گیری مکرربونفرونی، و آزمون تحلیال واریانس اندازه

26SPSS ( انجام شد. 2٤/2در سطی معنادار ،) 

 هایافته

 آزمون و پیگیریپس-آزموننمرات پیش میاانگین و انحراف اساااتاندارد

 و یکمداخله آوری تحصااایلی بین دو گروه خودکارآمدپنداری و تاب

ارائه شاااد. همچنین در این جدول نتایج آزمون  3گروه گواه در جادول 

ها گزارش ویلکز برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در گروهشااپیرو

 شد.
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 های آزمایش و گواهآوری تحصیلی در گروهخودکارآمدپنداری و تاب احساس: نتایج آمار توصیفی 3جدول 

متغیر
 

 گروه
 گواه درمانیقصه مدیریت خشم

 P ویلکز-شاپیرو
 انحراف معیار ±میانگین 

خودکارآمد 

پنداری
 2/2 118/2 13/9 ± ٥3 89/9 ± 02/٥3 299/12 ± ٥3 آزمونپیش 

   18/8 ± 22/٥2 88/9 ± 92/٤8 ٥1/12 ± 22/٤3 آزمونپس

   8٤/8 ± 92/٥2 38/8 ± 32/03 ٤1/12 ± ٤2/٤٥ پیگیری

ب
تا

ی
آور

 2٤3/2 181/2 00/2 ± 32/10 ٤0/3 ± 92/19 2٤/٤ ± 02/19 آزمونپیش 

   ٤٥9/2 ± 02/1٤ ٤0/3 ± 92/20 92/٤ ± 82/32 آزمونپس

   ٥٥/2 ± 92/1٥ 21/٥ ± 32/28 83/3 ± 22/3٤ پیگیری

 

شاااود بین میانگین و انحراف مشااااهاده می 3در جادول هماان طور کاه 

و پیگیری خودکااارآماادپنااداری  ،آزمونپس آزمون،پیش نمرات اساااتاااناادارد

و گواه تفاوت وجود دارد. ا آزمایش های آوری تحصیلی گروهتحصیلی و تاب

 آزمایشهای از مداخله در گروه آوری تحصیلی پسخودکارآمدپنداری و تاب

 zبا توجه به این جدول، آماره  همچنین. نسااابت به گروه گواه افزایش یافت

(.جهت P>2٤/2ویلکز برای تمامی متغیرها معنادار نیست )شاپیروآزمون 

درمانی بر ت خشااام و قصاااهبررسااای مقایساااه اثربخشااای آموزش مدیری

نشی کفزون-توجهآموزان با نارسااییخودکارآمدپنداری تحصایلی دانش

راهه اساااتفاده شاااد. قبل از اجرای متغیری یکاز تحلیل کوواریانس تک

هاای آن مورد بررسااای و تأیید قرار گرفت. نتایج فرضاین آزمون، پیش

ن در آزموآزمون و پسآزمون بررسااای همگنی شااایب رگرسااایون پیش

های و گواه، نشااان داد که شاایب رگرساایون در گروهمداخله های گروه

(. نتایج آزمون لوین P ،823/2=2,24F<٥18/2وگواه برابر بود )ماداخله 

 ها نشاااان داد کهبرای بررسااای همگنی واریانس متغیر وابساااته در گروه

 P<292/2)ها برابر بود واریانس خودکارآمدپنداری تحصااایلی در گروه

،8٤٤/1=2,27F.)  جهت بررسای مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت خشم

-آموزان با نارسااایی توجهآوری تحصاایلی دانشدرمانی بر تابو قصااه

د. قبل راهه استفاده شمتغیری یککنشای از تحلیل کوواریانس تکفزون

هااای آن مورد بررسااای و تااأییااد قرار فرضاز اجرای این آزمون، پیش

و  آزمونن بررسااای همگنی شااایب رگرسااایون پیشگرفت. نتایج آزمو

و گواه، نشان داد که شیب رگرسیون در مداخله های آزمون در گروهپس

(. نتااایج P ،298/1=2,24F<28٤/2وگواه برابر بود )مااداخلااه هااای گروه

ها نشان آزمون لوین برای بررسای همگنی واریانس متغیر وابسته در گروه

 P<209/2)ها برابر بود لی در گروهآوری تحصااایداد کاه واریاانس تاب

،822/2=2,27F .) 

متغیری برای بررسااای نتااایج تحلیاال کوواریااانس تااک ٥در جاادول 

 آزمون متغیرهایآزمون با پسو گواه در پیشمداخله هاای تفااوت گروه

 آوری تحصیلی گزارش شد. خودکارآمدپنداری و تاب
 

 آوری تحصیلیهای آزمایش و گواه بر خودکارآمدپنداری و تابراهه تفاوت گروهمتغیری یککوواریانس تکتحلیل : 4جدول 

 توان آزمون اتا سطح معنادار F درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر متغیر

س 
احسا

خودکارآمد 

ی 
پندار

صیلی
تح

 1 80/2 222/2 2/٥23 2 8/1٤2٥ گروهبین 

     20 1/٥8 گروهدرون

     32 9٥219 کل

ب
تا

ی 
آور

صیلی
تح

 1 89/2 222/2 882/998 2 8/1183 گروهبین 

     20 0/18 گروهدرون

     32 22281 کل

 

برای خودکارآمدپنداری تحصااایلی  F، آماره ٥باا توجاه باه جدول 

مد به دست آ 80/2ار است. اندازه اثر ( معنادP<222/2در ساطی ) ٥23/2

و گواه، بر مااداخلااه هااای دهااد بین اثربخشااای گروهکااه نشااااان می

خودکاارآمادپنداری تحصااایلی تفاوت معنادار وجود دارد. توان آماری 
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دهنده آن است که امکان خطای نوی دوم وجود اسات که نشان 1برابر با 

در سطی  882/998آوری تحصایلی برای تاب Fهمچنین آماره نداشات. 

(222/2>P معنادار اساات و اندازه اثر )اساات. این یافته نشااانگر آن  89/2

لی آوری تحصیو گواه بر تابمداخله های اسات که بین اثربخشای گروه

دهنده آن است که نشان 1تفاوت معنادار وجود دارد. توان آماری برابر با 

 است امکان خطای نوی دوم وجود نداشت.

درمانی بر جهت مقایسااه اثربخشاای آموزش مدیریت خشاام و قصااه

س دو ماه پ آوری تحصیلیتاب خودکارآمدپنداری تحصیلی و احسااس

گیری مکرر اسااتفاده شااد که از آموزش از آزمون تحلیل واریانس اندازه

فرض کرویت ارائاه شاااد. جهات انجام این آزمون از پیش ٤در جادول 

( بااا مجااذور خی ٥٤٤/2ره موچلی )موچلی اساااتفاااده شاااد. نتااایج آمااا

( نشاااان داد کاه این مفروضاااه برای متغیر خودکاارآمدپنداری ٥80/22)

فرض کرویت رعایت بناابراین پیش(؛ P<222/2)تحصااایلی برقرار نبود 

تحلیل واریانس  Fفرض کرویت نشاااان داد آماره نشاااد و تخطی از پیش

رجه آزادی با ، دFدقیق نیسات. در رفع این مشکل و افزایش دقت آماره 

گیسار تصاحیی شد. همچنین جهت انجام هاوساز آزمون گرین اساتفاده

 صیلیآوری تحتابگیری مکرر بر آزمون تحلیل واریانس بر اساس اندازه

( با 92٥/2فرض کرویت موچلی استفاده شد. نتایج آماره موچلی )از پیش

ر ی( نشااان داد که مفروضااه کرویت موچلی برای متغ13٥/8مجذور خی )

فرض کرویت بنابراین پیش(؛ P<12/2)آوری تحصاایلی برقرار نبود تاب

تحلیل  Fفرض کرویت نشاااان داد آماره رعاایات نشاااد. تخطی از پیش

، درجه Fواریانس دقیق نیسات. در رفع این مشکل و افزایش دقت آماره 

 گیسر تصحیی شد.هاوساز آزمون گرین آزادی با استفاده

 

 آوری تحصیلیهای آزمایش و گواه بر خودکارآمدپنداری و تابگیری مکرر گروه: خلاصه نتایج جدول تحلیل واریانس بر اساس اندازه5جدول 

 توان آزمون مجذور اتا سطح معنادار F مجموع مجذورات درجه آزادی مجموع مربعات منبع اثر متغیر اصلی

خودکارآمدپنداری 

 تحصیلی

 1 9٥/2 22٥/2 891/٥2 220/٥02 2 ٥٤2/822 درمان اثر گروه

 1 82/2 222/2 ٥30/292 389/12٤9 28٥/1 298/1029 زمان زمان

 1 98/2 222/2 ٥29/110 238/٤٥1 ٤99/2 811/1٥22 درمان ×زمان  گروهبین

     0٤2/٥ 8٥3/3٥ ٥09/102 خطا گروهدرون

آوری تاب

 تحصیلی

 1 921/2 222/2 029/31 283/٥32 2 ٤9٤/902 درمان اثر گروه

 1 89/2 222/2 399/12٤9 999/8٥0 ٤٥3/1 922/1٥02 زمان زمان

 1 80/2 222/2 0٥9/39٤ 899/3٥٥ 290/3 ٤99/120٥ درمان ×زمان  گروهبین

     98٤/2 0٤8/٥1 209/39 خطا گروهدرون

 

خودکارآمدپنداری تحصیلی نشان داد که اثر گروه بر  ٤نتایج جدول 

و شااادت اثر آن با مجذور اتا  (٥2=2, 27F/P ،891<222/2دار بود )معنا

دار معناآوری تحصاایلی تاب( به دساات آمد. همچنین اثر گروه بر 2/9٥)

( 92/2شاادت اثر آن با مجذور اتا ) ( کهP ،029/31=2,27F<222/2بود )

آوری تاببیاانگر این بود کاه بین میاانگین نمره خودکاارآمادپنداری و 

دار وجود دارد. اثر زمااان بر در سااااه گروه تفاااوت معناااتاحصااایلی 

دار بود (، معنااا82/2خودکااارآماادپنااداری تحصااایلی بااا مجااذور اتااا )

(222/2>P ،٥30/292=1/294F)  آوری بتاااو هاماچانین اثر زمااان بر

 P<222/2دار بااود )(، مااعاانااا89/2بااا مااجااذور اتااا )تااحصاااایاالاای 

،399/12٤9=1/543Fباایاان ماایااانااگاایاان ناامااره  دهااد( کااه نشااااان ماای

در ساااه زمااان آوری تحصااایلی تااابتحصااایلی و خودکااارآماادپنااداری 

دار وجود دارد. همچنین ( تفااوت معناآزمون، و پیگیریآزمون، پسپیش)

دار بود رآمدپنداری تحصااایلی معناخودکاا اثر تعااملی زماان و درماان بر

(222/2>P ،٥29/110=2/588F )( نیز 98/2و شدت اثر آن با مجذور اتا )

نشاااان داد روند تغییرات میانگین نمرات در ساااه گروه آموزش مدیریت 

آزمون، و آزمون، پسدرمانی، و گواه در طول سه زمان )پیشخشم، قصه

دار دارد. همچنین اثر تعاااملی زمااان و درمااان بر پیگیری( تفاااوتی معنااا

و شدت  (3/086F=P ،0٥9/39٤<222/2دار بود )معناآوری تحصیلی تاب

( نشان داد روند تغییرات میانگین نمرات در سه 80/2اثر آن با مجذور اتا )

درمانی، و گواه در طول ساااه زمان گروه آموزش مدیریت خشاام، قصااه

 دار وجود دارد.آزمون، و پیگیری( تفاوتی معناآزمون، پس)پیش
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های گروه آوری تحصااایلی دروضاااعیت خودکارآمدپنداری و تاب

آزمون، و پیگیری در طول زمان در آزمون، پسآزمایش و گواه در پیش

 ارائه شد. 2و  1نمودار 
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مشااااهده شاااد خودکارآمدپنداری و  2و  1همان طور که در نمودار 

های آزمایش پس از درمان و پیگیری در آوری تحصااایلی در گروهتاب

ها در طول زمان افزایش یافته اسات. جهت بررسای نتایج مقایساه میانگین

 ومداخله های کدام یک از گروهآزمون و پیگیری و این موضوی که پس

آوری تحصااایلی گواه بر متغیرهاای وابساااتاه خودکارآمدپنداری و تاب

گزارش  0مؤثرتر اساات، از آزمون بونفرونی اسااتفاده شااد که در جدول 

 شد.

 

 آوری تحصیلیخودکارآمدپنداری و تابهای آزمایش و گواه بر ها گروه: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی مقایسه میانگین6جدول 

 درمان مقایسه
 سطح معنادار خطا تفاوت میانگین

 پیگیری آزمونپس پیگیری آزمونپس پیگیری آزمونپس

س 
احسا

خودکارآمد 

پنداری
 09٤/2 222/2 282/٥ 0/2 -32/٤ -9/٤ درمانیقصه -مدیریت خشم  

 22٤/2 222/2 288/٥ 0/2 109/9 3/11 گواه –مدیریت خشم 

 212/2 222/2 288/٥ 0/2 ٥09/13 2/19 گواه –درمانی قصه

ب
تا

ی 
آور

صیلی
تح

 282/2 222/2 0٤2/1 ٥/2 909/3 0/٤ درمانیقصه -مدیریت خشم  

 222/2 222/2 0٤2/1 ٥/2 909/12 ٥/1٤ گواه –مدیریت خشم 

 222/2 222/2 0٤2/1 ٥/2 8 9/8 گواه –درمانی قصه

 

 افزایش بردرمانی اثربخشای قصهدهد که مینشاان  0جدول یهاافتهی

ر شتیب آزموندر پسخودکارآمدپنداری تحصیلی از گروه مدیریت خشم 

 افزایش بردرمااانی اثربخشااای قصااااه(؛ M=-٤/P ،9<222/2اساااات )

 P<222/2ر اسااات )شاااتیخودکارآمدپنداری تحصااایلی از گروه گواه ب

،2/19=Mافازایااش بااراثارباخشااای آمااوزش ماادیاریاات خشااام  (؛ و 

 P<222/2ر اسااات )شاااتیخودکارآمدپنداری تحصااایلی از گروه گواه ب

،3/11=M.) ،آموزش و درمانیقصاااهاثربخشااای  نیب در مرحله پیگیری 

 دوجو معنادار تفاوتخودکارآمدپنداری تحصااایلی  برمدیریت خشااام 

گروه  و درمانیقصااهاثربخشاای  نیب (؛M=-٤/P ،32<09٤/2)نداشاات 

داشااات  وجود معنادار تفاوتخودکاارآمادپنداری تحصااایلی  بر گواه

(212/2>P ،٥09/13=M) اثربخشااای نیب و روش قصااااه مؤثرتر بود؛ 

خودکارآمدپنداری تحصااایلی بر  گروه گواه وآموزش مدیریت خشااام 

 یاثربخشااا (؛P ،109/9=M<22٤/2)نداشااات  وجود معناادار تفااوت

ر د درمانیآوری تحصیلی از قصهآموزش مدیریت خشم در افزایش تاب

-٥2

-٥٤

-٤2

-٤٤

-02

-0٤

مدیریت خشم

قصه درمانی

1٥-گواه

-18

-2٥

-28

-3٥

-38

مدیریت خشم

قصه درمانی

گواه
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اثربخشی آموزش مدیریت  (؛M=٤/P ،0<222/2) بود شاتریبآزمون پس

 P<222/2) بودر شتیآوری تحصیلی از گروه گواه بتاب افزایش برخشم 

،٥/1٤=Mآوری تحصاایلی از تاب افزایش بردرمانی اثربخشاای قصااه (؛

 اثربخشاای نیب در پیگیری، (؛P ،9/8=M<222/2) بودر شااتیگروه گواه ب

 تفاوتآوری تحصااایلی تاببر  درمانیقصاااهو  آموزش مدیریت خشااام

آموزش  اثربخشااای نیب (؛P ،909/3=M<282/2)نداشااات  وجود معنادار

 جودو معنادار تفاوتآوری تحصیلی تاببر  گروه گواه ومدیریت خشم 

مؤثرتر بود؛  مدیریت خشمآموزش و  (P ،909/12=M<222/2)داشات 

صیلی آوری تحتاببر  گروه گواه و درمانیقصاهاثربخشای  نیبو بالاخره 

( و روش قصااه مؤثرتر P ،8=M<222/2)داشاات  وجود معنادار تفاوت

 بود.

 گیریبحث و نتیجه
زش مدیریت خشم مبتنی بر موهدف پژوهش حاضار مقایساه اثربخشی آ

بر افزایش  درمااانیقصااااهرفتاااری و  -آورد درمااان شاااناااخاتایروی

ا آموزان بآوری تحصاایلی در دانشخودکارآمدپنداری تحصاایلی و تاب

بخشی نتایج نشان داد بین میزام اثربود.  کنشیفزون-نارسایی توجهاختلال 

درمانی بر افزایش میزان خودکارآمدپنداری دو شیوه مدیریت خشم و قصه

 وت معنادار بوده وآزمون و پیگیری، تفاتحصااایلی در هر دو مرحلاه پس

درمااانای نساااباات بااه آماوزش ماادیاریاات خشااام در افزایش قصااااه

های آزمون مؤثرتر است که با یافتهخودکارآمدپنداری تحصایلی در پس

 (29 و 20 ،2٥ ،23)ها ، و سایر پژوهش(18)ز ، گانگالو(29)فیروزآبادی 

 همسو است.

های رمانی بر مهارتددر مطالعه اثربخشااای قصاااه (29)فیروزآبادی 

آموزان نشاااان داد بین نمرات اجتمااعی و خودکاارآمدپنداری در دانش

خودکااارآماادپنااداری  احساااااسهااای اجتماااعی و آزمون مهااارتپس

های گواه تفاوت وجود دارد و این نوی آموزان دختر با پسر و گروهدانش

 هبآموزان شناختی دانشمداخله، روشای مؤثر برای بهبود مشاکلات روان

پور، بهنام، واقعی و اصغری آموزان دختر اسات. حکمتیخصاو  دانش

 بر گوییدسااات یافتند که قصاااهدرمطالعه خود به این نتایج  (29)نکااح 

خودکارآمدپنداری تحصاایلی کودکان اثربخش اساات. لعلی،  احساااس

گویی در پژوهش خود با هدف تأثیر قصه (2٥)عشاایری و صاداقتی فرد 

های ارتباطی و حرمت خود در کودکان دارای افت دیاالوگی بر مهاارت

ه روش درمانی بعملکرد تحصااایلی به این نتایج دسااات یافتند که قصاااه

های حرمت خود و را در سااازهمداخله دیالوگی توانساات عملکرد گروه 

های ارتباطی ارتقا دهد. نتایج این مطالعات در راساااتای نتایج این مهارت

مرادی، قربان شاایرودی، های علیهمچنین نتایج پژوهش پژوهش اساات.

مبنی بر برتری روش خودتوانمناادسااااازی  (23)خلعتبری و رحمااانی 

نمایشگری؛ عبد خدایی و غنایی درمانی نسابت به رواناجتماعی در قصاه

 گویی با نتایج اینمبنی بر اثربخش بودن قصاااه (18)؛ و گاانگاالوز (20)

 مطالعه، همسو است.

ا ر در افزایش خودکارآمدپنداری تحصاایلیدرمانی اثربخشاای قصااه

پور، بهنام، حکمتیو  (29)فیروزآبادی توان بر اسااااس نتایج مطالعات می

این گونه تبیین کرد که پژوهشااگران اعتقاد  (29)واقعی و اصااغری نکاح 

های خوداکتشاااافی موجب تحریک ذهن و فعالیتدرماانی دارناد قصاااه

شاااود و نقش مؤثری برای برانگیختن بینش و تغییر آماوزان میداناش

درماانی کودک با برقراری ارتبا  و رفتاارشاااان دارد. در واقع در قصاااه

های قصااه به خصااو  قهرمان آن و با انجام خصاایتهمانندسااازی با شاا

های خود را برای برطرف آمیز یاک مهاارت در قصاااه، قاابلیتموفقیات

بیند که این موضوی، اضطراب و کردن مساائل و مشاکلات تحصایلی می

آموز را کاهش داده و رفتارهای مثبت او را کنشااای دانشرفتارهای فزون

را  ید توجه داشت که قص،ه کودککند. باطور غیرمستقیم تشویق میبه 

قهرمان  کند تا برای مشکلاتکند؛ به عبارتی تحریک میخودانگیخته می

حل مناساب پیدا کند و برای مشکل پدید آمده در گذشته، راه قصاه، راه

ای بنیادین هدلیل تأکید بر ارزشدرمانی به حل جدید بیابد. در نتیجه قصه

های زندگی، ارب آموزش مهارتماانناد تساااهیل در آموزش، ایجاد تج

خود، و برآورده شااادن گیری رفتار کارآمد، اعتماد به کمک به شاااکل

نیازهای عاطفی نساابت به مدیریت خشاام، مؤثرتر اساات. از آن جایی که 

کودکان هنوز آمادگی لازم را برای گفتگو با مشاور درباره رفتار مستقیم 

ه دهند کآموزان میدانش ها این فرصاات را بهخود ندارند، بنابراین قصااه

 راهبردهای حل مسئله خود را بیابند. 

 افتنددر پژوهش خود به این نتیجه دساات ی (12)پور و بهرامی گلشان

از  لیتحص نهیدر زم ،هستند یبالاتر یمیخودتنظ یکه دارا یآموزاندانش

 نیاز آنجااا کااه ا .کنناادیاساااتفاااده م یخود بااه درسااات یوقاات و انر 
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به  یابیدساات زهیانگ ،دارند یمیخودتنظ و مهارگریآموزان احسااس دانش

در پژوهش خود به این  (10) . زادرحیمیاست شاتریب زیدر آنها ن تیموفق

 یهامهارت حل مسئله و تسلط بر مهارت یریادگنتیجه دسات یافت که ی

 یهاتیو موقعها کشاااکش را در مقابلآموزان دانشنه تنها  ،خشاام مهار

رفع و حاال  یا را براهاآن ییتوانااا زانیکااه م، کناادیتر مناامطلوب مقاااوم

 . دهدیم شیمسائل و مشکلات افزا

خودکارآمدپنداری  در افزایش آموزش مدیریت خشاااماثربخشااای 

را  (1٥)، ضرغام و محبی و بهامین (22)بر اسااس نظریه بندورا  تحصایلی

 آموزان با اختلال نارساااایی توجه/این گوناه تبیین کرد که دانشتوان می

ن دارند؛ به دیگرا ای نسبتپرخاشگرانهای راهبردهای مقابلهکنشی، فزون

نند کها، آنها را طرد میبه همین دلیل در بیشتر موارد معلمان و همکلاسی

 یابد. بنابراین درمانگر درشان کاهش میهای آموزشیو در نتیجه فرصت

سازی درمانی از طریق قانعاین مطالعه برای رفع این مشکل در فرایند قصه

را متقاعد کرد، بیشتر بر توانمندی خود تأکید کنند  آموزانکلامی، دانش

و تشااویق و تقویت کلامی به افزایش خودکارآمدپنداری تحصاایلی آنها 

ماناجار شااااد. بر اساااااس منااابع فیزیولو یکی از منااابع چهااارگااانااه 

آموزان در انجام تکالیف خودکاارآمادپنداری بندورا، هنگامی که دانش

ی های تکالیف نساابت به توانایشکنند، چالاحساااس تنیدگی و فشااار می

رود؛ بنابراین در این مطالعه آموزان برای کنار آمدن با آنها فراتر میدانش

با آموزش تکنیک چراغ راهنمایی )شاااناساااایی افکار قرمز و جایگزینی 

انه، جای رفتارهای غیرمسئول افکار سابز( و جایدهی رفتارهای مسئولانه به

تباا  باا همساااالاان، خاانواده و محیط آموزان در ارنمرات خشااام دانش

آموزشای کاهش یافت که به افزایش خودکارآمدپنداری آنها منجر شد. 

ی عنوان نوعبه همچنین باید یادآور شد که در این مطالعه مدیریت خشم 

ای هطور مساااتقیم به فعال شااادن کنشرفتاری به  -آورد شاااناختیروی

 کنشای منتهی شده وه/ فزونآموزان با اختلال نارساایی توجاجرایی دانش

افتاده  کار آموزان بهها، نظام بازداری رفتاری دانشبا فعال شدن این کنش

ه کنشاای آنها کاسااتای و فزوناساات و در نتیجه از میزان رفتارهای تکانه

آموز باه مشاااارکت در شاااد. همچنین این تجرباه موجاب تماایال دانش

یلی های تحصااالیتهای تحصاایلی شااده اساات و پیشاارفت در فعفعالیت

کاار افتادن فرایند خودتقویتی شاااده و در نتیجه در نهایت به موجاب باه 

 خودکارآمدپنداری تحصیلی در آنها منجر شده است.  بهبودی باورهای

انی درمنتایج این مطالعه نشاان داد بین آموزش مدیریت خشام و قصه

ری، یآزمون و پیگآوری تحصااایلی در هر دو مرحله پسبر افزایش تااب

ر درمانی بتفاوت معنادار بوده و آموزش مدیریت خشاام نساابت به قصااه

آموزان باا اختلاال نارساااایی توجه/ آوری تحصااایلی دانشافزایش تااب

 (19 و 1٥، 13)های سااایر مطالعات که با یافتهکنشاای، مؤثرتر اساات فزون

 همسو است.

در  (13)در همین راساااتاا الیااسااای، بیژنادی، بیژندی و عبدالمالکی 

 تیریمد یهامهارت آموزش پژوهش خود به این نتیجه دساات یافتند که

 تیفرد و باالاا رفتن  رف یاافتگیساااازشقادرت  شیفزاخشااام بااعا  ا

 ،میداشته باش منیآنکه نوجوانان سالم و ا یبرا .شاودیاو م یشاناختروان

با  خلا  یاکه بتوانند به گونه میمجهز سااااز ییهاها را به مهارتنآ دیاباا

در  (1٥)کنار بیایند. همچنین بهامین، ضااارغام و محبی  خود تیعصااابان

پژوهش خود به این نتیجه دسااات یافتند که آموزش مدیریت خشااام در 

اسااات و آموزان مؤثر افزایش مهااار خشااام و بهبود اسااانااادهااای دانش

توانند اصااول نظریه رفتاری عقلانی و عاطفی را از طریق آموزان میدانش

در  (19)این نوی برنااماه بیااموزناد. همچنین خضاااری، وحدانی و نظری 

یافتند که آموزش مدیریت خشااام در پژوهش خود به این نتیجه دسااات 

کند تا عواطف یکمک مآموزان مؤثر اسااات و آوری دانشافزایش تاب

که همراسااتا با نتایج این مطالعه  بشااناسااند یو احساااسااات خود را به خوب

 است.

 آوری تحصیلی راآموزش مدیریت خشام در افزایش تاباثربخشای 

و خضری،  (13)المالکی الیاسی، بیژندی، بیژندی و عبد بر اساس مطالعات

ا آموزان باین گوناه تبیین کرد کاه دانشتوان می (19)وحادانی و نظری 

رای های کمتری بها و تکنیکحلکنشی راهفزون -توجه نارساییاختلال 

 های آنها نسبت بهحلکنند و راههای دشاوار تحصایلی اتخاذ میموقعیت

های آنها معمولاج از مهارتتر اسااات. آموزان، پرخاشاااگرانهشساااایر دان

یاافتااه حاال مسااائلاه، برخوردار نیساااتنااد و هنگااامی کاه از نظر ساااازش

کنند. طور تکاانشااای عمال میشاااوناد، باه فیزیولو یکی برانگیختاه می

توانند در کنار های مدیریت خشاام، میآموزان با شاارکت در برنامهدانش

دست آورند. آنها از طریق های مورد نیاز را به بازسازی شناختی، مهارت

تگی یافتکنیک حل مساائله آموختند با افزایش خودمهارگری در سااازش

کالیف ، عملکرد مثبتی را در تیافتهفردی سازششناختی و روابط بینروان
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وری آهای آموزشاای بر تابتحصاایلی نشااان دهند. البته اثربخشاای روش

ی اجرایی و نظام بازداری رفتاری، هاتحصااایلی، بادون وسااااطات کنش

 های اجراییها نخسااات کنشیاابد؛ به این معنی که این روشتحقق نمی

)خودتنظیمی نشاااخوارهااای فکری، خودتنظیمی انگیزش و خودتنظیمی 

گفتار درونی( را فعال کرده و سااا س با فعال شااادن نظام بازداری رفتار، 

نشاای و ک)فزون کنشاایفزون -ترین نشااانه اختلال نارسااایی توجهبنیادی

ایش جهت افزرود. باید توجه داشاات که تکانشااگری( رو به کاسااتی می

دا کنشاای، ابتفزون -آموزان با اختلال نارسااایی توجهآوری در دانشتاب

باید رفتارهای تکانشی و پرخاشگرانه آنها کاهش یابد و چون در مدیریت 

ا  اساات، آنها بهتر آموزان در ارتبخشاام، درمانگر مسااتقیماج با خود دانش

 توانند به خودمهارگری دست پیدا کنند.می

درمانی در مقایسه با در مطالعه خود نشاان داد که قصاه (22)ساوری  

ری آوری کودکان کار و خیابانی، تأثیر بیشتدرمانی بر افزایش تابنقاشی

ه آوری کودکان، بدرمانی بر افزایش تابتوان از قصاااهدارد؛ بنابراین می

عنوان یک روش  دیده و یا در معرض آسااایب بهویژه کودکان آسااایب

در پژوهش خود  (21)هااان و همکاااران فاااده کرد. ونای اساااتمااداخلااه

د توانعنوان یک روش درمانی مکمل، می درمانی بهدریاافتناد که قصاااه

در کودکان با اختلال نارسااایی کودک را -خودمهارگری و تعاملات والد

و  مرادی، قربان شیرودی، خلعتبریکنشای بهبود بخشاد. علیفزون-توجه

د که دهنها این فرصت را به کودکان مینیز دریافتند قصاه (23)رحمانی 

ای در ارتبا  با مشاااکلات تحصااایلی، معلمان، و یافتهراهبردهای ساااازش

همساااالان بیابند. این راهبردها برای رشاااد اجتماعی و کساااب رفتارهای 

 پسند کودکان مؤثر است.جامعه

اس را بر اساا آوری تحصاایلیبر افزایش تابدرمانی اثربخشاای قصااه

توان این گونه می (21)هان و همکاران ونو  (22)سااوری نتایج مطالعات 

با  یکنشااافزون-توجه نارسااااییآموزان باا اختلال کاه دانشتبیین کرد 

پنداری کرده و در فضاای ایمن قصاه با مقایسه شاخصایت داساتان همزاد

ند؛ یابخودآگاهی دست میهای موجود با زندگی واقعی خود، به وضعیت

آوری و ای برای افزایش تااابدر ناتایاجااه این خودآگاااهی، مقاادمااه

آموزان، های اولیه دانشبنهشود و روانآموزان میخودمهارگری در دانش

پذیری، صاابر و آموزانی که انعطافشااود. در این مطالعه دانشتعدیل می

پذیری تحمل پایین داشااتند خود را با الگوی مناسااب داسااتان که انعطاف

ا داشاااتند منطبق کرده و در باورها، تفکرات و عواطف شاااخصااایت باال

داسااتان، سااهیم شاادند. در نتیجه، هنگامی که قهرمان داسااتان، خود را به 

چالش گذاشاات و شااجاعانه به اسااتقبال حوادر دشااوار زندگی رفت، 

های خود بیشاااتر شاااده و آموزان نسااابت به شاااایسااتگیشااناخت دانش

طه با تکالیف تحصااایلی در آنها ایجاد تصاااویرهای ذهنی مثبتی را در راب

 آوری تحصیلی آنها منجر شد.کرد و در نتیجه به افزایش تاب

 خشم ریتمدی به نسبت درمانیقصه داد نشان هامیانگین مقایسهنتایج 

 تاثیر هک پژوهشی است. مؤثرتر تحصایلی، افزایش خودکارآمدپنداری بر

 هب مبتلا آموزاندانش در تحصااایلی خودکارآمدپنداری بر درمانیقصاااه

به  .نشد تیاف باشند، کرده بررسی کنشای رافزون -توجه اختلال نارساایی

 روش عنوان هب از قصاااه توانهر جهات باا توجه به نتایج این مطالعه می

 وانندتیها مقصهاساتفاده کرد.  حیطه آموزش و درمان درخلا  مکمل و 

از  یاریثر واقع شااوند و بسااؤم ی،و اخلاق ی،عاطف ،یاجتماع تیاز نظر ترب

 .را منتقل کنند یزندگ یهاو دسااتورالعمل یاجتماع یمقررات، هنجارها

 یاز الگوها یاریو بسااا ،ها، حل آنهاروبرو شااادن با مشاااکل یچگونگ

 انیها بدر داستان یو سن یمختلف اجتماع یهاها و طبقهدر گروه یرفتار

 ییناساش ایکودکان  افکار درمانگران قادر به فهم ای نیاگر والد .شاودیم

)البته قبل از اطلای کودک( باشاااند هر اندازه  آنهاپنهاان  یهاااحسااااس

ویی مؤثر گبه اندازه قصه باز ،درست باشند زین آنها انجام شده یهاریتفسا

که د شوداده میکودک به فرصت  نیا گویی،نیست؛ زیرا در روش قصه

تفکر درباره آن به احسااااس  داساااتان و یدرپیپ دنیشااان قیخود از طر

این شاایوه نساابت به  .ابدیبا مشااکل خود دساات  زیآمتیموفق ییارویرو

تر است. دلیل علاقه وافر آنها به قصه جذابفعالیت مساتقیم با کودکان به 

عنوان توانند نحوه نگاه خود را از مرکز درمانی به در نتیجاه، کودکان می

رمان جسااامی به یک محیط یک محیط دارای محدودیت و منحصاااراج د

م خشاا کننده، و درمانی تغییر دهند. همچنین مدیریتآموزشاای، ساارگرم

ت. تاکنون اس مؤثرتر تحصیلی آوریافزایش تاب درمانی درقصه به نسبت

و آموزش مدیریت خشم بر  درمانیهیچ پژوهشای اثربخشی آموزش قصه

نشی را کنفزو-آموزان مبتلا به نارساایی توجهآوری تحصایلی دانشتاب

آموزان بااا آموزش مقااایسااااه نکرده اساااات؛ امااا در این مطااالعااه دانش

های تنشاگر وابسته های مدیریت خشام، هنگام مواجهه با موقعیتمهارت

ید مدار استفاده کردند. باویژه در مدرسه از الگوی مسئله به نقش خود، به
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ینی بتوجه داشاات که مواجهه با عوامل تنشاااگر وابساااته به نقش در پیش

آوری آنها مؤثر است. شواهد تجربی ذکر شده در این مطالعه ساطی تاب

مند به درمان تواند برای پژوهشاااگران علاقهو ساااایر مطالعات مشاااابه می

های کنشاای مؤثر باشااد. مطالعه تغییر پساااینداختلال نارسااایی توجه/ فزون

 لآموزان با اختلاچندگانه مواجهه با تجارب آموزشااای مختلف در دانش

های پژوهشااای ترین الویتکنشااای، یکی از مهمفزون -نارساااایی توجه

 شود.فراروی پژوهشگران قلمداد می

توان به عواملی مانند دشاااواری در های این مطاله میمحادودیاتاز 

سازی کامل افراد نمونه از لحا  غربالگری اختلالات همبود، عدم همسان

 12و  11انتزاعی در ساانین های مختلف شااناختی )سااطی عینی و  رفیت

 ساااازی زمانهمگن گیری، عدمساااال(، خودگزارشااای بودن ابزار اندازه

گیری ویروس پژوهش، شاایوی همه شااروی از قبل دارودرمانی از اسااتفاده

، روش هاکرونا، عدم کنترل ساطی تحصیلی/ اقتصادی/ اجتماعی خانواده

ی لیحصت ه مقاطعدهی نتایج بتعمیم حدود بودنگیری در دسترس، منمونه

پنجم و شاشم، و عدم مقایسه دو جنس دختر و پسر، اشاره کرد. در نتیجه 

ایج ها به دقت نتشااود که مطالعات آتی با رفع این محدودیتپیشاانهاد می

با سته کار بها، کمک کنند. در ساطی بهدهی یافتهبه دسات آمده و تعمیم

تحصااایلی درماانی بر خودکااارآمادپنااداری توجاه باه اثربخشااای قصاااه

ود این شکنشای پیشاانهاد میآموزان با اختلال نارساایی توجه/ فزوندانش

آموزان با عنوان درماان مکمال در کنار دارودرمانی برای دانش روش باه

کنشاای اسااتفاده شااود. همچنین با توجه به فزون-اختلال نارسااایی توجه

آوری تحصاایلی گروه نمونه، اثربخشاای آموزش مدیریت خشاام بر تاب

شاود از این این روش در درمان و توانبخشای ساایر اختلالات پیشانهاد می

 ای نیز استفاده شود.مانند نافرمانی مقابله

نژاد با این مقاله برگرفته از رساااله دکترای آقای امین حسااینتقدیر و تشررکر: 

وزال در ، تصااویب پروپIR.IAU.TON.REC.1399.016شااناسااه اخلا  

نااامااه و کسااااب مجوز از آموزش و پرورش بااا شاااماااره 1389/ ٤/ 1تاااری  

شااناساای عمومی از دانشااگاه آزاد واحد تنکابن با ، در رشااته روان٥882/1/922

ر خواه و مشاورت دکتراهنمایی دکتر شاهنام ابوالقاسمی و دکتر حمیدرضا وطن

اندرکاران اداره آموزش و تجواد خلعتبری انجام شده است. بدین ترتیب از دس

آموزان به خاطر همکاری صااامیمانه در انجام پرورش، مربیاان، والدین، و دانش

 شود. این مطالعه، تشکر و قدردانی می

ته گونه تضاااد منافع نداشاا انجام این پژوهش برای نویساانده هیچتضرراد منافع: 

 است.
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