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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر خوودراهرری داششآمووزان
دوره متوسطه اول اشجام شده است .روش پژوهش شره آزمایشی از شوع پیشآزمون -پو آزموون بوا
گروه کنترل میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه داششآموزان دبیرستان مولوی کرد شهرستان
رواشسر به تعداد  912شفر در سال تحصیلی  7939-7935میباشد .شموشه پژوهش ،شامل تعداد  91شفر
از داششآموزان هستند که به شیوه شموشهگیری هدفمند و در دسترس از بین داششآموزان دارای خشم
زیاد اشتخاب شدهاشد .سپ به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی ( 75شفر) و گروه گوواه ( 75شفور)
جایدهی شدشد .ابتدا پرسشنامهسنجش خودراهرری فیشر و همکاران ( )2117به عنوان پیشآزمون بوه
داششآموزان هر دو گروه (آزمایش و گواه) ارائه شد و دادهها موورد تجزیوه و تحلیول رورار گرفوت .و
سپ  ،آمووزش برشاموه مودیریت خشوم در شوش جلسوه هفتواد دری وهای (هفتوهای دو جلسوه) بوه
داششآموزان گروه آزمایش ارائه گردید ،اما داششآموزان گروه گواه هیچ آموزشی را دریافت شکردشد .در
پایان ،پرسششامه سنجش مهارتهای کنترل خشم و پرسوششامه سونجش میوزان خوودراهرری بوه
عنوان پ آزمون به هر دو گروه ارائه شد .دادههای آماری با استفاده از آزمونهای  Tمست ل ،فرمول
اشدازه اثر و تحلیل کواریاش تحلیل شد .یافتهها و شتایج پژوهش ششوان داد؛ اجورای برشاموه آمووزش
مهارتهای مدیریت خشم میتواشد باعث افزایش خودراهرری و کاهش خشم داششآموزان گردد.
كلید واژهها :آموزش گروهی ،مدیریت خشم ،خودراهرری ،شوجواشی ،دوره متوسطه.
 1داششجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،گروه علوم تربیتی ،داششگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانamirmoradi8@yahoo.com .

 2کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی.
 3دکتری برشامهریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،داششگاه فرهنگیان ،کرماششاه ،ایران.
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مقدمه

شوجواشی یکی از مراحل مهم تحول اشسان به شمار میآید که با عوامل تنیدگیزای فراواشی همراه
میباشد .این دوره معرف تغییر عمی ی است که کودکی را از بزرگسالی جدا سواخته و دگرگوشیهوای
مختلفی را در او به وجود میآورد (منصور .)95 :7935 ،این دوره به علت تغییرات ساختار اجتمواعی و
رشد جسماشی بین بلوغ فیزیولوژیکی و بلوغ اجتماعی شاهماهنگی ایجاد شده و باعث به وجوود آمودن
بسیاری از مسائل خاص دوره شوجواشی میشود ،ماشند ترس ،7خشم ،2شفرت ،9غم ،4شادی ،5عالره و....
خشم و پرخاشگری هیجان های جهان شمولی هستند که در همه فرهنگ ها دیده می شوشد و یکی
از شایع ترین مشکالت رفتاری هستند که موجب شاراحتی و پریشاشی دیگران شده و بهداشت رواشوی
جامعه را مختل می کنند؛ ارائۀ تعریف دریق از پرخاشگری دشوار اسوت ،زیورا در زبوان معموول ایون
اصطالح به طرق مختلف به کار رفته است (شموازی محمودآبوادی7911 ،؛  63بوه ش ول از جعفوری و
همکاران7939 ،؛ .)2
خشم را از این دید کوه در محودوده روابو مت ابول اجتمواعی تجلوی و بوروز مییابود ،میتووان
پدیدههایی رواشی اجتماعی تل ی کورد و مطالعوات تجربوی و پژوهشهوای شظوری آن را در حیطوهی
جستجوهای رواششناسی اجتماعی داشست .همچنین این تعریرها اغلب به جای یکدیگر بوه کوار بورده
میشود (هی

الپ و ملرای .)77 :2119 ،9به ویوژه اینکوه در حوال حاضور در شظوام ،مراررتهوای

بهداشتی ،خشم اغلب مفهومی تعریف شده و واضح و روشن شدارد (جوشز و لینهوام .)11:2117 ،1زیورا
افراد از شظر زمان و علت خشم و شحوه واکنش به آن کامالً متفاوت هستند (راسل و فور7331 ،6؛ بوه
ش ل از کلینکه .)293 :7939 ،3الرته شظریه شناختی اجتماعی و تح ی وات مربووب بوه آن در ادراکوات
معاصر از خشم و خشوشت سهم مهموی داشوته اسوت (گیلرورت و دافورن .)791:2171 ،71در تعواریف
متعددی که از سوی فالسفه و رواششناسان در مورد خشم ارائه شده است ،میتوان دو شکته مشترك را
1.

Fear
Anger
3. Hate
4. Sorrow
5. Happiness
6. Hislop & Melbay
7. Jones & Lyneham
8
. Russell and Fier
9
. Clineca
10. Gilbert & Daffern, M.
2.
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مشاهده کرد :اول؛ عامل اصلی بروز خشم ،تهدیدها و شاکامیها و مواشعی است که سر راه افوراد رورار
میگیرد و دوم آنکه هدف خشم اغلب دفاع ،جنگ و تخریب اسوت (ملکوی .)7965 ،خشوم یکوی از
هیجانهای طریعی اشسان است که در مولفههای هیجاشی جایگاه خاصی دارد .خشم واکنشوی مورتر
با تنیدگی و خصومت است که با ررار گرفتن در مورعیتهای گوشاگوشی از شاکامیهای وارعی یا خیالی،
آسیبها ،تح یرها ،تهدیدها و یا بیعودالتیها براشگیختوه میشوود کوه ممکون اسوت بوه پاسوخهای
غیرارادی ماشند افزایش فشار خون ،ضربان رلب ،تعریق و افزایش رند خون منجر شود .خشم به طوور
معمول به یک هدف بیروشی منت ل میشود .همچنین واکنشهای رفتاری میتواشد طیفی از اجتناب از
منشأ خشم تا خشوشت کالمی یا رفتاری را در برگیرد (کرسینی.)93:7333 ،7
میتوان تعریف جامع خشم را همان تعریف اوشیل 2داشسوت کوه میگویود« :خشوم یوک واکونش
هیجاشی شسرتاً روی است که در اشواعی از مورعیتها (ح ی ی یا خیالی) هماشند به بنود کشویده شودن،
مداخلهی بی مورد دیگران ،ربوده شدن متعل ات و مورد تهدید یا حمله وارع شدن ظاهر میگردد و یوا
براشگیختگی فیزیولوژیک و افکار ستیزه جویاشه همراه است و اغلب رفتارهای پرخاشوگراشه بوه دشروال
دارد (اوشیل .)74:2119 ،هیجان هایی که غالراً با خشم همراه هستند عرارتند از :عصوراشیت ،خشووشت،
خصومت ،کینه توزی ،غضب ،تنفر ،تحریوک ،حسوادت ،رشجوش ،غور  ،تح یور و شواراحتی (شویور،
شوارتز ،کارسون و اوکاشر ،7361 ،9به ش ل از کلینکه .)293 :7939 ،اگر چه ساختار خشم مشترکاتی بوا
پرخاشگری و خصومت دارد اما این اصطالحات با هم متورادف شیسوتند .دلوشویو 4و اُلوری)2114( 5
عنوان میکنند؛ خصومت ،به شگرش پرخاشگراشهای اطالق میشود کوه فورد را بوه سووی رفتارهوای
پرخاشگراشه هدایت میکند .در حالی که پرخاشگری به رفتار رابل مشاهده و به رصد آسویب رسواشی
اطالق میشود .در ح ی ت خشم یک هیجان ،خصومت ،یک شگرش و پرخاشگری یوک رفتوار اسوت
(اوشیل .)771:2119 ،زیلمان 9شیز سازوکار خشم را این چنین تشریح میکند؛ با توجه به این که خشوم
در واکنش جنگ و گریز در جناح جنگ ررار دارد ،دریافت پیام در معر

خطر بودن موجب جوشوش

شوعی جریان لیمریوک میشوود .بخشوی از ایون جوشوش دروشوی ،مربووب بوه آزاد شودن هورموون
. Corsini
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. O’Neill
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. Shire, Schwartz, Carson and O'Connor
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. Zilman
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«اپیشفرین» یا «آدرشالین» است که تولید اشرژی میکند و بدن را آماده عک العمل میسازد و موجب
تعریق ،افزایش ضربان رلب ،باال رفتن رند و فشار خوون میشوود .بوهطور کلوی تموام هیجانهوا در
مورعیتی بروز میکنند که ارگاشیزم از شظر شناختی آن را مهم ارزیوابی کنود .خشومهایی کوه پو

از

ارزیابیهای شناختی به وجود میآیند ،حساب شده ترشد و اغلب به صورت اگاهاشه براشگیخته میشوشد،
ماشند ابراز خشم شسرت به بیعدالتی و ظلم .بنابراین ،مولفههای رفتواری خشوم بوه تجلوی بیروشوی و
رفتارهای فیزیکی و کالمی ماشند زد و خورد و شاسزاگویی اشاره دارد .به عروارت دیگور ،ایون بعود بوه
پرخاشگری میپردازد (لمری

و داج.)534:2111 ،

از طرف دیگر ،بررسی آمار و اطالعات ششان میدهد که در چند دهه اخیور ،خشوم و پرخاشوگری
افزایش یافته است و شواهد تجربی زیادی آثار مخرب خشم را در رواب اشساشی ششان دادهاشد (کوپ و
لندبرگ7332 ،7؛ شوولو شواسکی و فرالکه .)291:7332 ،2به همین دلیل ،این مسأله توجه متخصصان
به ویژه روانشناسان را به خود جلب کرده است .برشامههای ترکیروی ،بوا اسوتفاده از ارودامات متعودد
درماشی برای حل و یا تخفیف مشکالت چند جاشرهای است که در شوجواشان دارای مشکل بروز خشوم
دیده میشوشد عمل میکنند .یکی از برشامههای ترکیری ،برشامه مدیریت خشم 9است (اوشیول.)2119 ،
این برشامه که از تح ی ات شواکو ریشه گرفته است از آمووزش مهوارت خودآمووزی کالموی ،کواهش
استرس و آرامسازی ،مهارت حل مسأله ،مهارت اجتماعی و مهارت ابراز وجوود تشوکیل شوده اسوت.
آموزش مهارت مدیریت خشم اثر مثرتی بر مسائل رفتاری و تخلفات شوجواشان پرخشم داشته اسوت و
همچنین باعث کاهش خشم ،افزایش خودراهرری ،عزت شف

و کواهش مسوائل رفتواری در خاشوه و

مدرسه شده است (گراهام.)45:2112 ،4
آموزش مدیریت خشم ،شوعی رویکرد رفتار درماشی شناختی ،با هودف ایجواد تغییور در شوناخت و
رفتار افراد است و مؤلفههای تأثیرگذار در رواب میان فردی را در برمیگیرد (استرن .)767:7333 ،5در
وارع آموزش مهارتهایی برای چالش و تغییر رفتارها و تفکرات بیهووده و مهوار پاسوخهای هیجواشی
شدید با روش کنترل خود مدشظر است .تأکید همه مداخالت مدیریت خشم بر تعودیل شودت ،طوول
مدت و فراواشی بیان خشم و افزایش پاسخهای غیر پرخاشگراشه در رواب بوین فوردی اسوت (موین و
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. Koop & Lundberg
. Novello, Shosky & Froehlke
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امرروز ،7333 ،7به ش ل از فیندلر و وایزشر .)59:2119 ،2در اینجا باید گفت که مدیریت خشم در پوی از
میان برداشتن خشم شیست ،بلکه در پی تشویق شظارت خودشناختی ،هیجاشی و رفتواری اسوت کوه از
کاربردهای شیوه کنترل خود است (آیواشیک .)45:2119 ،9در اکثریت مودلهایی کوه بورای مودیریت
خشم عرضه شدهاشد ،مؤلفههای آمادهسازی شناختی ،کسب مهارت و آموزش کواربردی از مؤلفوههای
اصلی مدیریت خشم محسوب میشوشد .اِسنل )2117(4از دو منظر فلسفی و فرایندی بوه خوودراهرری
میشگرد .دیدگاه فلسفی ،فلسفه یا هدف فرد ،است الل شخصی و خود مدیریتی در یادگیری ،رضوایت
یا ظرفیت رهرری آموزشی فرد را در برمیگیرد .از دیدگاه فرایندی شیز به فراگیران اجازه داده میشود
تا با اتکاء به خود ،یادگیری را تع یب کنند ،اهداف را کنترل شمایند و راهرردهوای اموزشوی ،محتووا و
رویهها را روشن و ارزشیابی کنند .این رویکرد یادگیری در م ابله با پیچیدگیهوا و تغییورات سوریع و
شتابان دشیای کنوشی ،روش مطلوبی است ( بولهوی  .)54 :7339 ،5هیم سترا 9شیز معت ود اسوت؛ در
یادگیری خودراهرر شاگردان و مدرسان مسئولیت فعالیتهای کالسی را با یکدیگر ت سیم میکنند .لذا
در یک کالس خودراهرر ،شه معلم همه شظارت در کالس را به عهده دارد و شه همه تصمیمات دربواره
فرایند یادگیری به داششآموزان تفویض میشود (هیمسترا.)79:7334 ،
مطالعوات ریچاردسوون )7366( 1شیوز در آمووزش عوالی ششوان داد؛ هودایتگری در رراردادهووای
مطالعهی مست ل خودراهرر ممکون اسوت کوم و بویش منجور بوه تجربوهای منفوی شوود .شیواز بوه
خودمطالعهگری 6داششجویان در دشیای پرتحول کنوشی ،تردیل شده بوه دشیوایی داششمودار ،ضوروری
است .خودراهرر بودن داششجویان خود شویدبخش استفاده از صالحیتها و ویژگیهای خاص شناختی
در آنها به عنوان ابزاری بیش از همه با رابلیت کواربرد در پژوهشهوای آموزشوی و بورای سونجش
امادگی خودراهرری در یادگیری آشها است.
مدل جامع خودراهرری دارای سه بعد است؛

1

. Maine and Embrace
. Feindler & Weisner
3
. Ivancic
4
. Snell
2

5.

Bolhuis
Hiemestra
7. Richardson
8. Self - studing
6.
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 -7خودمدیریتی :فرایند اصالح رفتار خوود از طریوق اداره سیسوتماتیک محوركهوا ،فراینودهای
شناختی و شتایج ارتضایی است (گریسون .)746 :7332 ،7لذا خودمدیریتی با تعیین هدفهای یادگیری
و مدیریت منابع یادگیری ارتراب دارد.
 -2خودشظارتی :فرایندهای شناختی و فراشناختی را مورد توجه رورار مویدهود و شوامل شظوارت
راهرردهای یادگیری و همچنین تواشوایی تفکور در موورد شویوه تفکور اسوت .در فراینود خودشظوارتی
یادگیرشده مسئول ساخت ذهنی خود میشود (گریسون.)76 :7331 ،
 -9خوداشگیختگی :تمایل به اشجام کار در گرو تواشایی فرد است تا بدان وسیله شوعی شیواز توأمین
گردد .رابینز 2اشگیزش را بر حسب رفتار عملی تعریف میکند .به اعت اد او افراد تحریک شده شسرت به
افراد تحریک ششده تالش بیشتری از خود ششان میدهند (صادری و حسینی.)729 –746 :7961 ،
تایلر و شواکو ) 2115(9معت دشد خشم دارای کارکردی دو گاشوه اسوت از یوک طورف موا را بورای
رویارویی با خطرهای بال وه پیرامون آماده میسازد و از سوی دیگر ویرانکننده شیز میباشد کوه آثوار
زیانبار آن میتواشد متوجه درون شخص و محی اطراف او شیز شود .به عرارت دیگر ،اشکال اساسوی
خشم این است که اگر چه بخشی از زشدگی است ولی ما را از رسیدن به اهوداف خوود بواز مویدارد و
علت این که افراد در مورد خشم این م دار دچار تعار

هستند ،همین شکته است .از یک طرف خشم

پاسخ طریعی اشسان است و از طرف دیگر میتواشد رواب بین فردی را مختل کند و ما را از رسیدن به
اهداف خود بواز دارد (کلینکوه .)291 :7939 ،بنوابراین خشوم پرشوورترین هیجوان و خطرشواكترین
آنهاست .ورتی خشم موجب پرخاشگری میشود ،شابودی و جراحت غیرضروری ایجاد میکند (ریوو،4
 .)929 :7963از شظر اسالم ،وجود این غریزه در اشسان ضروری است و بدون آن اشسان در م ام دفواع
از موجودیت و متعل ات و منافع خویش برشیامده و در م ابل خطرها خلع سالح میشوود و در معور
شابودی ررار میگیرد (الهی و همکاران.)92 :7932 ،
شاتواشی در مدیریت خشوم افوزون بور شواراحتی شخصوی ،اخوتالل در سوالمت عموومی و روابو
میانفردی ،شاسازگاری و پیامدهای زیانباری دارد .بنابراین با توجه به عوار

منفی و مخرب فوردی

. Garrison
Robins
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2.

3

. Taylor& Novaco
4
. Rio
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و اجتماعی خشم ،کنترل آن از اهمیت و ضرورت بسیاری برخووردار اسوت (آذربایجواشی و همکواران،
.)912 :7939
از سوی دیگر ،تولید فزاینده داشش ،اطالعات و پیشرفت فناوری سورب گردیوده اسوت کوه عمور
داشش و اطالعات علمی کوتاه باشد .برای چیره شدن بر این شرای بوه جوای اشت وال مجموعوهای از
داشش و اطالعات به افراد ،باید آنها را تردیل به فراگیراشی مادام العمر شموود .بوا توجوه بوه ضورورت
آمادگی افراد برای یادگیری مادامالعمر ،شظریه یادگیری خودراهرر 7به طور روزافزون بوه عنووان یوک
الزام مطورح میشود .شولز .)7315( 2خودراهرری را فرایندی در شظر میگیرد کوه در آن فراگیوران بوا
کمک یا بدون کمک دیگران به تشخیص شیازها ،تنظیم اهداف ،شناسایی منابع مادی و اشساشی بورای
یادگیری ،اشتخاب و اجرای راهرردهوای مناسوب یوادگیری و ارزشویابی پیامودهای یوادگیری خوویش
میپردازشد و ابتکار عمل را در دست میگیرشد (فیشر 9و همکاران .)2117 ،خود راهرر شدن یک حالت
رواشی است که در آن ،داششآموز احساس میکند از شظر فردی ،مسئول خوویش و یوادگیری و رفتوار
خویش است (الشگ ،4به ش ول از پیسوکوریچ .)74:2119 ،5یوادگیری خوودراهرر بوه دلیول تأکیود بور
جریانهای شناختی که داشش آموز از آن آگاه است (هماشند خودمختواری و اسوت الل) باعوث تسوهیل
یادگیری ،برشامهریزی ،خودپرسشی ،بازبینی و به طوور کلوی یوادگیری فراشوناختی میشوود (آشومن،
کاشوی7339 ،9؛ مورو 1و همکاران.)52:7339 ،
پژوهشهای متعددی در مورد متغیرهوای خشوم ،خوودراهرری ،مهارتهوای مودیریت خشوم بوه
وسیلهی مح ان صورت گرفته است ،اما با بررسی پیشینه پژوهشهای اشجام شده مشخص گردیود؛
این موضوع تاکنون مست یماً مورد پژوهش ررار شگرفته است و پژوهشهای مشابهی هم که در داخل
و خارج اشجام شده ،بیشتر به صورت کلی و تنها بر یکی از مفاهیم خشم ،مهارتهای مدیریت خشم و
خودراهرری متمرکز بوده است:
طاهر و همکاران( )7935در کار پژوهشی خود با عنووان اثربخشوی آمووزش همودلی و آمووزش
مدیریت خشم مرتنی بر رویکرد شناختی -رفتاری بر سازگاری داشش آموزان مرتال به اختالل شافرماشی
1.
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م ابله ای به این شتیجه رسیدشد که :بین میزان اثربخشی آموزش های همدلی و مودیریت خشوم بور
سازگاری و مؤلفه های آن در کودکان مرتال به اختالل شافرماشی م ابله ای تفاوت معناداری دیده ششد.
بنابراین توجه به اثربخشی آموزش های همدلی و مدیریت خشم مرتنی بر رویکرد شناختی  -رفتاری
بر متغیرهای مرتر با سازگاری داشش آموزان مرتال به اختالل شافرماشی م ابله ای از اهمیت ویژهوای
برخوردار است .شتایج پژوهش کاوسی و ررباشی( )7935تحوت عنووان اثربخشوی آمووزش شوناختی -
رفتاری کنترل خشم بر شوجواشان دارای اختالل سلوك ،ششان می دهد که :آمووزش مهوارت کنتورل
خشم در کاهش پرخاشگری کلی و مولفه های پرخاشگری افکار ،رفتوار و احسواس شوجواشوان دارای
اختالل سلوك مراکز شره خاشواده موثر است .از این رو می توان شتیجه گرفوت کوه آمووزش کنتورل
خشم به عنوان یکی از درمان های شناختی در کاهش ششاشه های اختالل سلوك تاثیرگذار است.
درویشی و همکاران ( )7935پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر آموزش مودیریت خشوم بور کنتورل
خشم داشش آموزان هنرستاشی اشجام دادشد شتایج آزمون بیاشگر افزایش معنا دار کنترل خشوم در گوروه
شموشه پ

از طی دوره اموزش است .لذا می توان اذعان داشت که با آموزش کنترل خشم می تووان

به افزایش کنترل خشم و مدیریت ان دست یافت .صلحی و محمد علی( )7934در پژوهشی با عنوان
بررسی وضعیت مهارت کنترل خشم در داششجویان به این یافته دست یافتند که :وضع مهارت هوای
کنترل خشم در این داششجویان مطلوب شرود و طراحی مداخالت ارت ایی در این زمینه ضروری است.
با توجه به وجود همرستگی میان شمره ابعاد مهارت کنترل خشم ،ارت ای هر یک از ایون مهوار ت هوا
می تواشد بر ارت ای دیگری مؤثر باشد .برشامه ریزی آموزشی در زمینه هریک از این مهار تها پیشنهاد
می شود .علی پور و همکاران( )7934در پژوهشی با عنوان اثربخشوی آمووزش مهارتهوای مودیریت
خشم با رویکرد شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری زشان مرتال به سرطان پسوتان بوه ایون شتیجوه
دست یافتند که :این آموزش با توجه به تغییرات شناختی که ایجاد کرده است ش ش موثری در کنترل
پرخاشگری زشان مرتال به این بیماری را داشته است .صدارت و همکاران( )7934در بررسوی خوود بوا
عنوان اثربخشی آموزش گروهی شناختی  -رفتاری کنترل خشم بر پرخاشگری داشش آمووزان دختور
پرخاشگر دریافتند که :آموزش گروهی شناختی رفتاری کنترل خشم به طور معنی داری پرخاشوگری
کلی داشش آموزان دختر پرخاشگر را کاهش داده است ،این پژوهش ش وش و تواثیر آمووزش گروهوی
شناختی رفتاری را بر کاهش پرخاشگری داشش آموزان دختر مورد تایید ررار می دهد.
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جعفری و همکاران( )7939در پژوهش خود با عنوان تأثیر آموزش کنترل خشوم بور پرخاشوگری
دختران تکواشدوکار شوجوان مرتدی ششان می دهد که :آموزش کنترل خشم به کاهش هر سوه مؤلفوۀ
رفتار ،احساس و فکر پرخاشگراشۀ شرکت کنندگان منجر می شود .یافته های پوژوهش حواکی از آن
است که روش آموزش کنترل خشم می تواشد باعث افزایش تواشایی ورزشکاران شوجووان در کنتورل و
پیشگیری از خشم شود و از دالیل احتموالی بهروود تواشوایی آشهوا در اسوتدالل هوای اخالروی باشود.
اسدزشدی و همکاران( )7939در پژوهش خود با عنوان تاثیر آموزش مدیریت خشم ،مرتنوی بور مودل
پندر بر رفتار پر خطر درگیری در سربازان شتیجه می گیرشد که :آموزش روش های مودیریت هیجوان
خشم بر اساس شواهد دینی وعلمی ،در رالب مدل آموزشی ارت ای سالمت پندر موثر می باشود .ایون
مدل برای مدیریت هیجان خشم و اصالح رفتار واحساس و شگرش افراد پرخاشگر پیشنهاد می گوردد
می توان بر اساس این مدل مدیریت خشم ،روش های سازگاری بهتر با فشارهای رواشوی و تغییورات
محیطی شاخواسته را به جواشان آموزش داد .کرمی ( )7939در پژوهش خود شتیجه میگیرد که آموزش
مهارتهای کنترل خشم بر اساس آموزههای اسالمی در کاهش پرخاشگری داششآموزان مؤثر است.
کرمی دلیل معنی داری این تأثیر را افزایش آگاهی در مورد مفهوم خشوم ،بیوان مفاسود و مشوکالت
شاشی از عدم تدبیر آن ،علل بروز خشم ،تأکید بر ضرورت دوری از عوامل مضر و شامطلوب بور روابو
اجتماعی در آموزش مهارتهای کنترل خشم بود که رفتار آزمودشیها را تحت تأثیر ررار داد.
یافته های پژوهش زیرایی و همکاران ( )7932تحت عنوان تأثیر آموزش مرتنی بر وب بر کنترل
خشم شوجواشان در مدارس راهنمایی دختراشه مشهد ششان می دهود کوه :برشاموه کنتورل و مودیریت
خشم ،به روش غیر حضوری و با استفاده ازآموزش وب در منزل شیوه ای مؤثر برای بهرود کنتورل
خشم است ،لذا پیشنهاد می شود از ایون روش در مودارس کشوور اسوتفاده شوود .شوکوهی یکتوا و
همکاران( )7961پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم بر کنترل خشم موادران
داشش آموزان کم توان ذهنی و دیرآموز اشجام داده اشد شتایج این پژوهش مرین کوارآیی کواربرد روش
های مدیریت خشم در مادران داشش آموزان کم توان ذهنی و دیرآموزاست .رافضوی ( )7969شیوز در
شتایج پژوهش خود دریافت؛ آموزش کنترل خشم تأثیر معناداری بر کاهش پرخاشگری شوجواشان دختر
دارد ،بهطوری که پو

از هشوت جلسوه گروهوی آمووزش مهوارت کنتورل خشوم میواشگین شمورات

پرخاشگری در گروه آزمایش به میزان رابل توجهی کاهش یافته بود.
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(جاهود7ا ،تراور ،2پارت و فین2117، 9؛ به ش ل از بیکور 4و اسوکارت )2115 ،5شیوز ششوان دادشود؛
شیوهی پاسخدهی افراد خشومگین و پرخاشوگر ،شاسوازگاراشه اسوت .از ایونرو بسویاری از پزشوکان و
متخصصان علوم رفتاری بر اهمیت آموختن مهارتهای مودیریت هیجواشی بوه کودکوان و شوجواشوان
تأکید شمودهاشد .پاتریک سید ( )2176در پژوهش خود به بررسی ش ش و تاثیر بیماری های عفووشی در
کودکان بر مدیریت خشم پرداختوه اسوت .جوورج اسوتفان )2171(9در پوژوهش خوود تحوت عنووان
"مدیریت خشم  -ارزیابی رفتاری -شناختی برشامه آموزشی برای بازیکنان تنی

روی میز" بوه ایون

شتیجه رسید که :برشامه آموزشی کوتاه مدت مدیریت خشم موی تواشود بازیکنوان را در ابوراز و کنتورل
خشم کمک شماید.
دربارهی مؤثر بودن مداخلههای مربوب به مدیریت خشوم ،بررسویهای چنودی ماشنود پوژوهش؛
فیندلر 1و وایزشر ،)2119( 6فیندلر و اکتون )7369( 3و کلنر 71و بری )7333( 77اشجام شده است و مؤثر
بودن مداخلههای درماشی-تربیتی مدیریت خشم بورای بسویاری از گروههوای هودف ،در محی هوای
گوشاگون (ماشند مدارس ،مراکز درمان بیمواران رواشوی ،کاشونهوای اصوالح و تربیوت ،مراکوز اراموت
شراشهروزی) را گزارش شمودشد.
از دیدگاه شظریه شناختی ،بررسویهای الزاروس 72و فوولکمن )7364( 79و گوالس 74و

سوینگر75

( )7312مضمون میاشجیگری شناختی را که دربرگیرشده هسته اصلی پژوهش درباره خشم و گسترش
مداخلههای رفتاری -شناختی در این زمینه است و رویکورد «مصونسوازی در برابور اسوترس بورای
کنترل خشم» را مطرح کردشد .بر پایه این الگو ،کودکان خشمگین و پرخاشگر در هر یوک از مراحول
پردازش اطالعات اجتماعی مشکل دارشد (شواکو .)7339 ،این افراد معموالً دارای اسنادهای کینهتوزاشه
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بوده و از مهارتهای سازگاراشه حل مسوأله برخووردار شیسوتند و هنگوامی کوه از شظور فیزیولووژیکی
براشگیخته میشوشد ،به صورت تکاششوی عمول میکننود .ایون دسوته از افوراد ،از طریوق شورکت در
برشامههای آموزش مدیریت خشم ،میتواشند ،ضمن بازسازی شناختی ،مهارتهوای موورد شیواز را فورا
گیرشد و با غنی کردن خزاشه رفتاری خود ،در مورعیتهای گوشاگون واکنشهای سازگاراشه ششان دهند.
پژوهشگران دیگری ماشند هاولی ( ،)2111صادری ( ،)7961ملکی ( )7965به شتایج یکساشی در رابطوه
با ارائه مداخالت کنترل خشم در کاهش پرخاشگری دست یافتند .همچنوین میتووان بوا اسوتفاده از
خودآرام سازی و خودگوییهای مثرت ،خویشتنداری ،احساس خودکارآمدی و مهارتهای اجتمواعی را
افزایش داد .یافتههای پژوهشی محمدی ( )7965شیز حاکی از آن است که آمووزش جور تورزی بوه
عنوان یک مهارت اجتماعی مؤثر به افراد کمک میکند تا افراد مهارتهای م ابلهای مناسب را کسب
شموده و به کار برندشد.
هدف و اشگیزه اشجام این پژوهش ،بررسوی توأثیر آمووزش گروهوی مهوارت مودیریت خشوم بور
خودراهرری داششآموزان دوره متوسطه اول است .بنابراین سوال اصلی پژوهش این است که آموزش
گروهی مهارت مدیریت خشم چه تأثیری بر میزان خودراهرری داششآموزان دوره متوسطه دارد؟
خودانگیختگی (وارد شدن به كار)

خودنظارتی (مسئولیت)

خودمديريتی (كنترل)
يادگیري خودراهبر

شمودار  -7ابعاد خودراهرری (ارتراس از گریسون)22 :7331 ،

روش شناسی پژوهش

با توجه به اینکه هدف پوژوهش ،بررسوی بررسوی توأثیر آمووزش گروهوی مودیریت خشوم بور
خودراهرری داششآموزان دوره متوسطه اول بود ،از روش پژوهش شره آزمایشی (شیمه تجربی) از شووع
پیشآزمون -پ

آزمون با گروه کنترل استفاده شد .جامعه آماری پژوهش حاضور مشوتمل بور کلیوه

داششآموزان دبیرستان مولوی کرد (دوره اول) شهرستان رواشسر به تعداد  912شفور بوود کوه در سوال
تحصیلی  7935 -39در سه پایه اول ،دوم و سوم مشغول به تحصیل بودشد که تعداد کل آنهوا 912
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شفر بود .شموشه پژوهش ،شامل تعداد 91شفر از داششآموزان پایههای اول ،دوم و سوم بودشد که به شیوه
شموشهگیری هدفمند و در دسترس از بین داششآموزان پرخاشگر و دارای خشم زیاد اشتخاب شدشد .در
این پژوهش ابتدا تعداد  96شفر از داششآموزان پرخاشگر و دارای خشم دبیرستان کوه توسو مشواور،
معاوشین آموزشی و پرورشی شناسایی و تشخیص داده شده بودشد اشتخاب شدشد .در ادامه میزان خشوم
و مهارتهای کنترل خشم آنها توسو پرسشونامه سونجش مهارتهوای کنتورل خشوم (حواجتی و
همکاران7961 ،؛  )95مورد کنترل و بررسی ررار گرفت و در شهایت تعداد  91شفر کوه شموره کمتور از
ش طه برش در این آزمون کسب کردشد به عنووان شموشوه اصولی در شظور گرفتوه شودشد .سوپ

ایون

داششآموزان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی ( 75شفر) و گروه گواه ( 75شفر) جایگزین شودشد.
از تعیین گروههای آزمایش و گواه ،ابتدا پرسشنامه سنجش خودراهرری فیشر و همکاران ()2117

پ

به عنوان پیشآزمون به داششآموزان هر دو کالس (گروه آزمایش و گواه) ارائه شد و سوپ

داده هوا

مورد تجزیه و تحلیل ررار گرفت .در ادامه ،مرحث برشاموه مودیریت خشوم در شوش جلسوهی هفتواد
دری های (هفتهای دو جلسه) به داششآموزان گروه آزمایش ارائه گردید ،اما داششآمووزان گوروه گوواه
هیچ مرحثی را دریافت شکردشد .سپ  ،پرسشنامه سونجش مهارتهوای کنتورل خشوم و پرسشونامه
سنجش میزان خودراهرری به عنوان پ -آزمون دوباره به هر دو گروه ارائه شد .در اداموه ،دادههوای
این مرحله با مرحله ررلی مورد م ایسه ررار گرفت تا مشخص شود آیا استفاده از آموزش مهارتهوای
مدیریت خشم در بهرود میزان خودراهرری داششآموزان مؤثر است؟ جهت تحلیل دادههوای آمواری از
شاخصهای آمار توصیفی (میاشگین ،اشحراف معیار) و آموار اسوتنراطی (آزموون  Tمسوت ل و تحلیول
کواریاش ) با بهکارگیری شرمافزار  spssاسوتفاده شود .محتووای شوش جلسوه آمووزش مهارتهوای
مدیریت خشم طرق جدول ذیل است.
پ

از اجرای پرسششامهها و اشتخاب  91شفر از داششآموزاشی که دارای خشوم بواالتر بودشود بوه

صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدشد و جلسههای گروهی برشامه مدیریت خشوم
آغاز شد .برشامه آموزشی اجرا شده بر اساس کارهای شواکو ( )7361در زمینه خشم بود .در حال حاضر
متداولترین رویکرد به خشم ،برشامه مدیریت خشم میباشد که شوعی تطریق روش م ابله با تنیودگی
میشنبام به شمار میرود و شواکو آن را ابداع کرده است .این برشامه کوه شوامل بازسوازی شوناختی و
آموزش مهارتهای م ابلهای است میتواشد به صورت فردی و گروهی اجرا شود و شامل سوه مرحلوه
کلی آمادگی شناختی ،اکتساب مهارتها و کاربرد عملی است .در مرحله آمادگی شوناختی ،مراجوع بوا
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ماهیت و کنشهای خشم آشنا میشود و تجربههای خشمآمیز خود را یادداشت میکند .سپ
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به وی

آموزش داده میشود تا خشم توجیهشدشی را از خشم توجیهشاپذیر متموایز شمایود .در مرحلوه اکتسواب
مهارتها ،چگوشگی ارزشیابی رویدادهای براشگیزاشنده خشم بوه مراجوع آمووزش داده میشوود توا وی
بتواشد از روشهای خود آموزشدهی برای راه اشداختن کوششهای م ابلهای و خود ت ویتدهی سوود
جوید .در مرحله کاربرد عملی شیز مراجع باید مهارتهای آموخته شده را در مورعیتهوای براشگیزشوده
خشم به کار بررشد و تواشاییهای خود را به آزمون بگذارد .پ

از تعیین مخاطران ،محتووی و زموان و

مکان اجرای برشامه مدیریت خشم و هماهنگی با مسوئوالن آمووزش و پورورش ،یوک شفور دکتوری
روانشناسی عمومی ،از شیروهای متخصص آموزش و پرورش و هسته مشاوره استان جهت برگوزاری
جلسات آموزشی اشتخاب شدشد .رئوس محتوی و برشامه آموزش به شرح ذیل بود.
جدول  :7محتوای جلسات آموزشی مهارت مدیریت خشم

جلسات دوره
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم

محتوای جلسات
معارفهی داششآموزان با یکدیگر -معرفی برشامه آموزش مدیریت خشم ،بیان اشتظارات و
اهداف برشامه.
بررسی مفاهیم ،ماهیت و کنشهای خشم.
بررسی مولفههای خشم ،علل بروز و اشواع خشم (توجیه شدشی و توجیه شاشدشی).
آموزش ارزشیابی رویدادهای براشگیزاشنده خشم ،فنون تنشزدایی و خودآرام سازی ،مهارتهای
ارتراطی و اثرات خویستن.
ایجاد مورعیتهای شریهسازی شده براشگیزاشنده خشم جهت ارزیابی تواشایی بهکارگیری
مهارتها و فنون مدیریت خشم.
ارزیابی برشامه و جمعبندی و شتیجهگیری.

 پرسشنامهی استاندارد خودراهبری فیشرر و همکراران ( :)1002پرسوششامه اصولی واشگلیسی خودراهرری فیشر و همکاراشش دارای  52گویه است که آزمودشیهای به یوک م یواس پونج
درجهای لیکرت پاسخ میدهند .یافتههای فیشر در استرالیا ششوان داد کوه پایوایی کول ایون م یواس
بهروش آلفای کروشراخ  1/69است .بررسیهای اشجام شده در تح ی ات داخول کشوور ششوان داد کوه
م یاس خودراهرری دو بار و هر دو بار شیز توس شادی و سجادیان ( )7931در ایران هنجاریوابی شوده
است .اما مح ان در هر دو بار هنجاریابی این پرسششامه ،به جای استفاده از فرم اصلی ( 52سووالی)
از فرم هنجاریابی آن ( 41سوالی) آن استفاده کردهاشد .لذا ایون پرسشونامه در ایوران مشوتمل بور 41
سوال میباشد که سه خرده م یاس خودکنترلی ،رغرت به یادگیری و خودمدیریتی را موورد بررسوی و
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اشدازهگیری ررار میدهد .از پرسششامه اسوتاشدارد خوودراهرری بورای جموع آوری داده هوا بوا هودف
سنجش تغییر در مهارت خودراهرری داششجویان در یادگیری استفاده شد .در ایون ابوزار  41گویوهای،
آزمودشی ها به م یاسی  5درجه ای بر روی طیف لیکرت از کامالً مخوالفم ( )7توا کوامالً موواف م ()5
پاسخ دادشد .در این پرسششامه کساشی که شمره باالتری را کسب شمایند دارای خوودراهرری بیشوتری
هستند .برای بررسی پایایی و تعیین اعترار این م یاس ،از روش اعترار سازه با استفاده از تحلیل عاملی
و از ضریب آلفای کروشراخ و ضریب تنصیف و باز آزمایی استفاده گردید .در پژوهش شادی و همکاران،
پایایی بهروش آلفای کروشراخ برای کل آزمون  1/62بهدست آمده است .در پوژوهش حاضور ،پو

از

اجرای پرسششامه ،ضرایب آلفای کروشراخ به صورت جداگاشه برای عامل خود مودیریتی  ،%16عامول
رغرت برای یادگیری  %17و عامل خودکنترلی  %97و برای کل آزمون خوودراهرری  1/65بوه دسوت
آمد .همچنین روایی این م یاس به روش روایی سازه و بوا اسوتفاده از روش تحلیول عواملی تائیودی
مطلوب گزارش شده است.
 -پرسشنامهی سنجش مهارتهای كنترل خشم :این پرسشنامه به برشامه آموزشوی PACT

 71تعلق دارد که در ایران توس حاجتی ،اکرر زاده و خسروی( )7961ترجموه شوده و بعود از مطالعوۀ
م دماتی و به دست آوردن اعترار دروشی و همرستگی آن ،در پژوهش دیگری به کار رفته اسوت .ایون
پرسشنامه  6گویه دارد و شمرهگذاری آن بر اساس م یاس لیکرت است .آزمودشی باید پاسخهای خوود
را بین  5درجه (کامالً مخالف ،مخالف ،بیشظر ،موافق و کامالً موافق) مشخص کند .دامنه شموره از 6
تا  41است .کسب شمره پایین در این پرسششامه ششاشه تواشایی کمتر در کنترل خشم آزموودشی اسوت.
علت استفاده از این پرسششامه شناسایی و تأیید داششآموزاشی است که در کنترل خشم خوود شواتوان
هستند و فارد مهارتهای خودآرام سازی و تنشزدایی هستند .ضرایب آلفای کروشراخ این پرسششامه
در این پژوهش  %69بود .همچنین روایی آن آن با ارجاع به شظر متخصصوان و کارشناسوان بوهروش
صوری و تحلیل عامل تاییدی تعیین شد.
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یافتههای پژوهش
جدول  :2میاشگین و اشحراف معیار شمرات خودراهرری داششآموزان در گروههای آزمایش و گواه
پیشآزمون

میاشگین

مؤلفهها
آزمایش

اشحراف معیار

گواه

مؤلفهها

میاشگین

خودراهرری
خودمدیریتی
خودکنترلی
خوداشگیختگی
خودراهرری
خودمدیریتی
خودکنترلی
خوداشگیختگی

2/21
2/76
2/27
2/29
2/92
2/97
2/29
2/94

اشحراف معیار

گروه

پ آزمون

1/476

2/94

1/497

1/421

2/25

1/499

1/447

2/92

1/591

1/421

2/24

1/425

1/473

9/96

1/959

1/416

9/49

1/996

1/419

9/71

1/964

1/495

9/45

1/931

1/11
1/11
1/77
-1/12
7/19
7/72
1/63
7/71

تعداد

مؤلفه

تفاضل
میاشگینهای
پیش و پ -
آزمون

75
75
75
75
75
75
75
75

جدول  ،2شتیجهی تجزیه و تحلیل دادههای خودراهرری و خرده م یواسهوای آن را بوا اسوتفاده از
شاخصهای آماری میاشگین و اشحراف معیار ششان میدهد .در این جدول مشواهده مویشوود تفاضول
میاشگینهای گروه آزمایش در پیشآزمون و پ آزمون در مؤلفه خودراهرری و خرده م یاسهوای آن
(خودمدیریتی ،خودکنترلی ،خوداشگیختگی) بیش از گروه گواه است .لذا میتوان شتیجه گرفت؛ آموزش
مهارتهای مدیریت خشم تأثیر مثرتوی بور خوودراهرری داششآمووزان دارای خشوم دارد .در تحلیول
استنراطی دادهها شیز از آزمون  Tبرای گروههای مست ل استفاده شد .بدین منظور ،ابتدا پیشفور -
های این آزمون مورد بررسی ررار گرفت .این پیشفر ها عرارتند از :
 )2استقالل اعضای دو گروه :هیچ یک از اعضای گروه گواه عضو گروه آزمایش و یا بالعک
شیستند.
 )1طبیعی بودن توزیع نمرات :برای بررسی این مورد ،از آزمون کلموگروف-

اسمیرشوف7

استفاده میشود .شتایج این آزمون در جدول  9آمده است.
جدول  :9شتیجه آزمون کلموگروف -اسمیرشوف برای پ آزمون خودراهرری

آماره

درجه آزادی

Sig

1/712

26

1/713

Kolmogorov-Smirnov

1.
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طرق آشچه در جدول  9مشاهده میشود؛ شتیجه آزمون کلموگروف -اسمیرشوف برای پ آزمون
خودراهرری  1/712و  sig = 1/713است و چون  sig > 1/15میباشد ،بنابراین فر صفر طریعی
بودن توزیع دادهها رد ششده و میتوان توزیع دادهها را با اطمینان باالیی طریعی داشست.
 )3همگونی واریانسها  :شاخص این پیشفر بخشوی از خروجوی اصولی آزموون  Tمسوت ل
است ،اما در اینجا شتیجه آن به طور جداگاشه در جدول  4آمده است.
جدول  :4شتیجه آزمون لوین جهت بررسی همگوشی واریاش ها

F

Sig

7/263

1/273

چناشچه در جدول  4مشاهده میشود؛ برای آزمون لوین ،م دار  Fبرابر  7/263و  sig =1/273است.
چون  sig> 1/15است فر صفر همگون بودن واریاش ها ،رد ششده و میتوان شتیجه گرفت
واریاش ها در دو گروه همگون هستند.
بنابراین با برررار بودن سه پیشفر مست ل بودن ،طریعی بودن و همگوشی واریاش ها میتوان از
آزمون  Tمست ل برای بررسی معناداری تفاوت بین میاشگینهای شمرات دو گروه گواه و آزمایش
استفاده کرد .شتیجه این بررسی در جدول  5آمده است.
جدول  :5شتیجه آزمون  Tمست ل برای بررسی معناداری تفاوت بین میاشگینها.

T

Df

Sig

3/621

26

1/111

چناشچه در جدول  5مشاهده میشود؛  t = 3/621و  sig = 1/111است و چون 1/15
>  sigمیباشد ،میتوان شتیجه گرفت بین میاشگینهای دو گروه گواه و آزمایش تفاوت معناداری
وجود دارد .به عرارت دیگر آموزش مهارتهای مدیریت خشم در گروه آزمایش ،تفاوت معناداری در
میزان خودراهرری داششآموزان دو گروه ایجاد کرده است .الرته این امر میتواشد شاشی از تأثیر پیش-
آزمون باشد .به همین دلیل الزم است با استفاده از تحلیل کوواریاش
پ آزمون حذف شمود .برای استفاده از تحلیل کوواریاش

تأثیر پیشآزمون را از شتایج

شیز ابتدا پیشفر های این آزمون مورد

بررسی ررار گرفته است .این پیشفر ها عرارتند از :
 )2طبیعی بودن توزیع نمرات :برای بررسی این مورد ،از آزموون کلمووگروف -اسومیرشوف
استفاده شده و شتایج آن در جدول  9آمده است.
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جدول  :9شتیجه آزمون کلموگروف -اسمیرشوف برای پیشآزمون و پ آزمون خودراهرری
آماره

درجه آزادی

sig

پیشآزمون

1/776

26

1/771

پ آزمون

1/719

26

1/771

طرق آشچه در جدول 9دیده میشود ،در شتیجه آزمون کلموگروف -اسمیرشوف برای پیشآزمون
 sig =1/771و برای پ آزمون  sig = 1/771است و چون در هر دو مورد  sig > 1/15میباشد،
بنابراین فر صفر که طریعی بودن توزیع دادههاست ،رد ششده و میتوان توزیع دادهها را با اطمینان
باالیی طریعی داشست.
جدول  :1شتیجه آزمون لوین برای بررسی همگوشی واریاش ها

آماره لوین

درجه آزادی7

درجه آزادی2

Sig

پیشآزمون

1/979

7

26

1/591

پ آزمون

7/971

7

26

1/272

همگونی واریانسها  :طرق آشچه در جدول  1آمده است ،همگوشی واریاش ها در گروههای گواه و
آزمایش با استفاده از آزمون لوین مورد بررسی و تأیید ررار گرفته است .همان طور که در این جدول
مذکور مشاهده میشود ،برای پیشآزمون  sig =1/591و برای پ آزمون  sig = 1/272است و
چون در هر دو مورد  sig > 1/15میباشد ،فر

صفر که همگون بودن واریاش هاست رد ششده و

میتوان شتیجه گرفت واریاش ها در دو گروه همگون هستند.
پایایی متغیر همپراش (پیشآزمون) :پایایی پیشآزمون با استفاده از ضریب آلفای کروشراخ
مورد بررسی و تأیید ررار گرفت.
 )1اجرای همپراش (پیشآزمون) قبل از شروع پژوهش :اجرای پیشآزمون برای هر دو گروه
ررل از ارائه برشامه مدیریت خشم به گروه آزمایش اشجام گرفته است.
 )3همبستگی متعارف همپراشها با یکدیگر :این پیشفر

در صورتی رابل بررسی است که

در پژوهش بیش از یک پیشآزمون وجود داشته باشد .از آشجا که در این پژوهش ف
آزمون مورد استفاده ررار گرفته است ،شیازی به بررسی این پیشفر

شیست.

یک پیش-
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 )4همگونی شیب رگرسیون :برای اثرات همگوشی شیب رگرسیون باید شاخص  Fتعامل بین
متغیر همپراش و مست ل در دو گروه معنادار باشد .شتیجه بررسی این پیشفر

در جدول  6آمده

است.
جدول  .6بررسی اثر تعاملی بین آموزش مدیریت خشم و پیشآزمون بر خودراهرری داششآموزان

منرع

F

سطح معناداری
1/111

مجموع مجذورات

درجه آزادی

م دار ثابت

4/642

7

میاشگین
مجذورات
4/642

59/979

روش تدری

1/127

7

1/127

1/949

1/527

پیشآزمون

4/136

7

4/136

55/572

1/111

اثر تعاملی

1/754

7

1/754

7/679

1/723

خطا

5/573

26

1/195

کل

196/491

92

همان طور که در جدول  6مشاهده میشود ،م دار  Fتعامل بین روش تدری

و پیشآزمون برابر

 7/679و سطح معناداری آن یعنی  sig = 1/723است .از آشجا که  sig < 1/15است ،فرضیه م ابل
رد شده و فر

صفر که همان همگوشی شیبهای رگرسیون است ،پذیرفته میشود.

 )7خطی بودن همبستگی متغیر همپراش و متغیر مستقل :چناشچوه در ردیوف سووم جودول 6
مشاهده میشود؛ م دار  Fتأثیر پیشآزمون برابر  796/164و معنادار است ،زیرا احتموال آن  1/111و
هفتم شیز که خطوی بوودن همرسوتگی پویشآزموون و

کوچکتر از  1/15میباشد .بنابراین پیشفر

برشامه مدیریت خشم است ،رعایت شده است .شتوایج تحلیول کوواریواش

بورای بررسوی اثور برشاموه

مدیریت خشم بر خودراهرری داششآموزان با حذف اثر پیشآزمون ،در جدول  6آمده است.
جدول  -3شتیجه پ آزمون خودراهرری گروههای گواه و آزمایش

منرع

درجه آزادی

میاشگین مجذورات

F

4/335

51/773

سطح
معناداری
1/111

796/164

1/111

59/639

1/111

م دار ثابت

مجموع
مجذورات
4/335

7

پیشآزمون

72/729

7

72/729

اثر روش تدری

4/129

7

4/129

خطا

5/956

21

1/113

کل

196/591
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دادههووای جوودول  sig>1/15 ( 3و ) sig = 1/11و  F= 59/639معنوواداری تووأثیر آموووزش
مهارتهای مدیریت خشم در خودراهرری داششآموزان را ششان میدهد .به عرارت دیگر تفاوت ایجاد
شده در میزان خودراهرری بین داششآموزان دو گروه گواه و آزمایش شاشی از آموزش مدیریت خشوم
بوده و پیشآزمون تأثیر معناداری بر آن شداشته است.
بحث و نتیجهگیری

خشم یکی از هیجانهای اصلی بشر است که بعد از ترس بیشترین مطالعات را بوه خوود اختصواص
داده است .آموزش مدیریت خشم ،شوعی رویکرد رفتوار درمواشی شوناختی ،بوا هودف ایجواد تغییور در
شناخت و رفتار افراد است و مؤلفههای تأثیرگذار در روابو میوان فوردی را در برمیگیورد (اسوترن،7
7333؛  .)767در وارع آموزش مهارتهایی برای چالش و تغییور رفتارهوا و تفکورات بیهووده و مهوار
پاسخهای هیجاشی شدید با روش کنترل خود مدشظر است .تأکید همه موداخالت مودیریت خشوم بور
تعدیل شدت ،طول مدت و فراواشی بیان خشم و افزایش پاسخهای غیور پرخاشوگراشه در روابو بوین
فردی است (مین و امرروز ،7333 ،2به ش ل از فیندلر و وایزشر2119 ،9؛  .)45در این پوژوهش ،مهوارت
مدیریت خشم به مدت شش هفته برای داششآموزان دبیرستان مولوی کرد شهرستان رواشسر اجرا شد
و میزان خودراهرری آشان با استفاده از پرسشنامه سنجش میزان خودراهرری فیشر و همکاران ()2117
سنجیده شد .یافتههای پژوهش بیانگر آن بودکه :آموزش مدیریت خشم بر میوزان کواهش خشوم و
افزایش خودراهرری داششآموزان دارای خشم دبیرستان مولوی کرد مؤثر بوده است .این یافته با شتایج
مطالعات طاهر و همکاران( ،)7935کاوسی و ررباشی ،)7935(،درویشی و همکواران( ،)7935صولحی و
محموود علووی( ،)7934علووی پووور و همکوواران( ،)7934صوودارت و همکوواران( ،)7934جعفووری و
همکاران( ،)7939اسد زشدی و همکاران( ،)7939کرمی ( ،)7939الهوی و همکواران ( ،)7932رافضوی
( ،)7969ملکی ( ،)7965فیندلر ویسنر ( ،)2115فیندلر و اکتون ( )7369و کلنر و بری ( ،)7333هواولی
( )2111در خصوص موف یت آمیز بودن آموزش مدیریت خشم بر کاهش و کنترل خشم و خودراهرری
داششآموزان همخواشی دارد .برمرنای این پژوهش و سایر پژوهشهوای اشجوام شوده ،میتووان توأثیر
آموزش مدیریت خشم بر کنترل خشم و خودراهرری داششآموزان را مورد تأیید ررار داد.
1

. Stern
. Maine and Embrace
3
. Feindler & Weisner
2
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شتیجه دیگر این پژوهش ششان داد که داششآموزان خشمگین شورکت کننوده در آمووزش مودیریت
خشم ،پ

از کسب مهارتهای مدیریت خشم فراواشی و شدت رخدادهای شاشی از برونریزی خشوم

آنها ماشند؛ رفتارهای شاسازگاراشه در میان آشها کاهش یافت .این شتیجه به شتایج پژوهش تایلر و شواکو
( )2115همسو است ،شتایج پژوهش تایلر و شواکو ( )2115ششان می دهد که :با بازبینی فراتحلیلهایی
که اثربخشی مداخلههای درماشی بر پیامدهای خشم را ارزیابی کردهاشد دریافتند؛ مداخلههای مرتنی بر
رویکرد شناختی -رفتاری ،در بسیاری از مورعیتها و برای گروههای گوشاگون بالینی و غیر بالینی ،در
گروه های سنی گوشاگون ،مؤثر بوده است .درماشگران شناختی بر این باورشد کوه باورهوای غیرمنط وی
رفتارهای شاسازگاراشه را در پی دارشد .بنابراین ،به دست آوردن بینش شسرت به باورهای غیر وارعبیناشه،
ادراك و تفسیر فرد درباره آنها را تغییر داده و امکان اصالح رفتارهای شاسازگاراشه را فراهم میسوازد
(کومر .)2117 ،فریدن ( )2115شیز یک برشامه مداخله را که شامل آموزش مدیریت خشوم ،همودلی و
مهارتهای اجتماعی بود ،برای کاهش خشوشت شوجواشان پسر که ساب ه خشوشت در مدرسوه داشوتند،
بهکار برد و ششان داد که این گوشه مداخله میتواشد حضور در مدرسه را بهروود بخشویده و مشوکالت
رفتاری را کاهش دهد .همچنین یافته های پژوهش با یافتوه هوای پایلوت ( )2112هماهنوگ اسوت،
پایلت در پژوهش خود تأثیر برشاموه آمووزش مودیریت خشوم بور کواهش خشووشت خواشوادگی را بوا
بهکارگیری گروههای آزمایش و گواه در یک برشامهی هشت جلسهای آموزش مودیریت خشوم بورای
کاهش میزان خشم مؤثر گزارش شمود.
یافته های پژوهش با شتایج پژوهش جورج استفان )2171(7هم سو است ،اسوتفان در پوژوهش خوود
تحت عنوان "مدیریت خشم  -ارزیابی رفتاری -شناختی برشامه آموزشی برای بازیکنوان تنوی

روی

میز" به این شتیجه رسید که :برشامه آموزشی کوتاه مدت مدیریت خشم می تواشد بازیکنان را در ابراز و
کنترل خشم کمک شماید .شتایج پژوهش با شتایج کاوسی و ررباشی( )7935که آموزش کنترل خشوم را
به عنوان یکی از درمان های شناختی در کاهش ششاشه های اختالل سلوك تاثیرگذار اسوت هوم سوو
است ،همچنین یافته های پژوهش با پژوهش طاهر و همکاران( )7935هماهنگ است،شتایج طواهر و
همکاران ششان می دهد که :توجه به اثربخشی آمووزش هوای همودلی و مودیریت خشوم مرتنوی بور
رویکرد شناختی -رفتاری بر متغیرهای مرتر با سازگاری داشش آموزان مروتال بوه اخوتالل شافرمواشی
م ابله ای از اهمیت ویژهای برخوردار است .بر اساس شتایج پژوهش موی تووان همواهنگی بوا شتوایج
. Steffgen, Georges

1
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پژوهش درویشی و همکاران( )7935را مشاهده کرد شتایج این پژوهش آزمون بیاشگر افزایش معنوا دار
کنترل خشم در گروه شموشه پ

از طی دوره اموزش است .لذا می توان اذعان داشت کوه بوا آمووزش

کنترل خشم می توان به افزایش کنتورل خشوم و مودیریت ان دسوت یافوت .همچنوین یافتوه هوای
پژوهش با یافته های سید پاتریک ( )2176مرنی بر ش ش سالمت جسمی در مدیریت خشم ،شیوز هوم
جهت است .شتایج پژوهش با یافته های کرمی ( )7939هماهنگ است ،کرمی در پژوهش خود شتیجوه
گرفت که آموزش مهارتهای کنترل خشم بور اسواس آموزههوای اسوالمی در کواهش پرخاشوگری
داششآموزان مؤثر است .و اعالم می دارد که ،دلیل معنیداری ایون توأثیر افوزایش آگواهی در موورد
مفهوم خشم ،بیان مفاسد و مشکالت شاشی از عدم تدبیر آن ،علل بروز خشم ،تأکید بر ضرورت دوری
از عوامل مضر و شامطلوب بر رواب اجتماعی در آموزش مهارتهای کنتورل خشوم اسوت کوه رفتوار
آزمودشیها را تحت تأثیر ررار می دهد.
همچنین از شتایج حاصل از مشاهدات پژوهشگر چنین استنراب میگوردد کوه درك و فهوم مراحوث
مهارتهای مدیریت خشم شه تنها برای شوجواشان ردهی سنی  72تا  75سال پیچیده و مشکل شیسوت
بلکه مراحث جذاب و رابل درك و فهم بود .بهطوری که با ادامه جلسوات اشگیوزه اعضوای گوروه بوه
شرکت در جلسات بیشتر میشد ،بهگوشهای که در طول شش جلسه هیچ گوشه افت آزمودشی شداشتیم.
بهطور کلی ،بررسی شتایج یافتههای پژوهشهای مذکور و پژوهش حاضر ،ششاندهنده آن است کوه
آموزش مدیریت خشم بر کاهش آن و افزایش خودراهرری داششآموزان تأثیر مثرتی دارد .لذا میتوان
استفاده از آموزش مدیریت خشم را با هدف رشد خودراهرری داششآمووزان دارای خشوم را بوه هموه
معلمان و دستاشدرکاران آموزش توصیه کرد.
بر اساس شتایج پژوهش پیشنهاد میشود که:
 برای آموزش مدیریت خشم ،به معلمان و مشاوران مدارس پیشنهاد می گردد شتایج پژوهش های
اشجام شده در داخل و خارج کشور در اختیار ایشان ررار گیرد.
 دوره های ویژه و تخصصی آموزش مدیریت خشم برای معلمان و مشاوران مدارس اجرا شود ،توا
رادر شوشد این مهارت را در داشش آموزان ت ویت شمایند.
 برشامه آموزش مدیریت خشم به عنوان بخش اصلی برشامه آموزش عمومی پذیرفته شده و از افراد
دارای صالحیت حرفهای برای اجرای برشامه یادشده بهره گرفته شود.

پژوهشنامه تربیتی /داششگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 55

719

 عالوه بر اجرای دوره های ویژه در خصوص مدیریت خشم پیشنهاد می گردد ازتراکت ها و بسته
های آموزشی و همچنین رساشه های جذاب و شوین در آموزش مدیریت خشم استفاده گردد.
 فرهنگ سازی در زمینه مدیریت خشم میتواشد تصورات رالری ،شظام شمادین و رفتار افوراد جامعوه
را در راستای بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز تغییر دهد.
 پیشنهاد می گردد در دوره های کوتاه مدت مدیریت خشم ،از ش ش فعال داشش آمووزان اسوت رال
گردد ،و کسب این مهارت با رغروت داشوش آمووزان اشجوام گیورد ،همچنوین بازخوردهوا الزم در
خصوص تغییر رفتا ر به داشش آموز داده شود .تا داشش آموزان این اصالح و بهرود رفتار را در خوود
احساس شماید.
 همچنین پیشنهاد می گردد در آموزش مدیریت خشم از معلمان و مشاورینی در مودارس اسوتفاده
شود که م رولیت بیشتری دارشد ،و به شوعی خود این مهارت را در رفتار عملوی خوود بوروز داده و
دروشی سازی کرده باشند.
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