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Abstract 
    The aim of this study is to examine 
the impact of anger management 

training on anger self�regulation skills 

and parent- adolescent conflicts in girl 
adolescents of Tehran. In this study, a 
pretest-posttest design with a control 
group was used. The population of the 
study was all 6th and 7th grade girls at 
schools in the city of Tehran. A 
sample of 30 students was selected 
from two schools in Tehran and was 
assigned to two control and experim-
ental groups. 
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 مقدمه

. شناسي رواني است  اي بحراني براي توسعه و رشد آسيب      ويژه دوره اول نوجواني، دوره    نوجواني، به   

دانند كه يك سري تغييرات مهم به طور         مرحله بحراني را زماني مي     )  1384  (2 و همبورگ  1پترسن

هاي آگاهانه تفكر و عمل     در دوران تغييرات شديد، شيوه    .  دهندن در درون و بيرون فرد رخ مي       همزما

Two questionnaires measuring trait 
and state anger and parent- adolescent 
conflicts were administered. then, the 
anger management program including 
ten 90-minute sessions on a weekly 
basis was delivered to the experime-
ntal group.  During the course of the
sessions, one student in the experime-
ntal group dropped out and was 
excluded from the study. A  matched 
member in the control group also was 
excluded and the sample size was 
reduced to 28 students. Both groups 
completed the questionnaires again. 
The results of the research revealed 
that there was a significant difference 
between the two groups (α= 0.05), in 
terms of anger self-regulation skills 
and parent-adolescent conflicts. In 
other words, anger management traini-
ng increased anger self-regulation ski-
lls and decreased conflicts between 
parents and adolescents.   
 

KeyWords: anger management traini-
ng, anger self-regulation skills, parent-
adolescent conflicts.    
 

آزمون ـ  در اين موقعيت پژوهشي، از طرح پيش          

جامعه آماري  .  آزمون با گروه كنترل استفاده شد     پس

هاي اول و   آموزان دختر پايه  پژوهش حاضر را دانش   

 .دهندنمايي شهر تهران تشكيل ميدوم دوره راه

گيري در دسترس   آموز از طريق نمونه    دانش 30ابتدا  

از دو مدرسه غيرانتفاعي دوره راهنمايي دخترانه           

شهر تهران انتخاب و در دو گروه آزمايش و كنترل            

هاي آزمايش  پس از مشخص شدن گروه.قرار گرفتند

و كنترل، برنامه آموزش مديريت خشم به عنوان            

اي و به     دقيقه 90 جلسه    10امل آزمايشي، در      ع

در .  صورت هفتگي بر گروه آزمايش اعمال گرديد         

آموزان گروه آزمايش به     اواسط دوره يكي از دانش      

دليل غيبت حذف گرديد و با حذف يكي از اعضاي            

. آموز رسيد  دانش 28گروه كنترل، نمونه پژوهش به      

ابزار .   آمد  عمل آزمون به در پايان از هر دو گروه پس      

اين پژوهش شامل دو پرسشنامه بيان صفت و حالت         

خشم و راهبردهاي تعارض است و هر دو از روايي و            

هاي اين تحقيق با     يافته.  پايايي خوبي برخوردارند   

استفاده از آزمون تحليل كوواريانس نشان داد كه           

هايهاي آزمايش و كنترل در مهارت     تفاوت بين گروه  

تعارضات والد ـ نوجوان در       دهي خشم و     خودنظم

گيري نهايي اين است  نتيجه.   معنادار بود  05/0سطح  

دهي هاي خودنظم كه آموزش مديريت خشم، مهارت    

خشم را افزايش داده و موجب كاهش تعارضات والد          

 .شودـ نوجوان مي
 

هاي  آموزش مديريت خشم، مهارت        :هاكليدواژه

 دهي خشم، تعارضات والد ـ نوجوانخودنظم
 

	�
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پذيرتر شناختي آسيب لحاظ روان از  هاي ديگر    زمان افراد نسبت به  نتيجه  در  .  شوندموقتاً مختل مي  

 بايد خود را    آشفتگي ناشي از تغييرات نوجواني ممكن است خود چالشي باشد كه نوجوانان             .  هستند

 كنند، اين مسائل را   ميرا تجربه    هيجاني    مشكالت  نوجواناني كه   از تعداد نسبتاً كمي  .  با آن وفق دهند   

اين مشكالت هيجاني، خشم و عدم مديريت آن است          ازيكي  .  دهندميدر دوران بزرگسالي نيز نشان      

 ).1384شهرآراي، (

هاي بنيادي و كاربردي      نيز پيامدهاي آن در پژوهش       خاستگاه و اشكال مختلف بيان خشم و        

شناسان تكاملي، خشم از    از ديدگاه روان  .  استداده  خود اختصاص     به  ايشناختي جايگاه ويژه  روان

اين هيجان به بقاي فرد و نوع       .  و با طبيعت بشر درآميخته است     گيرد  تاريخچه ارگانيزم سرچشمه مي   

هاي جنگ يا گريز به هنگام مواجه         به ويژه پاسخ   هاي سازگارانه، بشر كمك كرده و در تسهيل پاسخ       

گونه تكامل و انتخاب طبيعي هيچ     «با وجود اين     .  آمدبديل به حساب مي    شدن با خطر، ابزاري بي     

، ؛ ترجمه سيف   2001،  3السونو  هرگنهان    (»نگري ندارد و الزاماً به معناي پيشرفت نيست          آينده

، خشم غيرقابل كنترل در شرايط تمدن جديد نه تنها به بقاي بشر كمك                  به همين دليل  ).  1382

سركوب خشم با طبيعت انسان در       از طرف ديگر،    .  زندگي او را تهديد كند      تواند، بلكه مي  كندنمي

- ممكن است انسان را در معرض خطر ابتال به              اند،ها نشان داده  كه پژوهش تعارض است و چنان    

 ).1385نقل از نويدي، ؛ به2001، 4سالووي(ار دهد هاي مختلف قربيماري

همواره تعداد  .  دهدخشم مهار نشده، سازگاري و سالمتي افراد را در معرض خطر جدي قرار مي               

فراواني از مسائل بين فردي و اجتماعي وجود داشته است كه از اين هيجان متأثر شده و خشونت                      

 پژوهشگران بر اين باورند كه اگر خشم به             .)1385  نويدي،(ترين پيامد آن است       بينيپيشقابل  

كه اين هيجان   شده ابراز نگردد، هيجان سالمي نخواهد بود، به خصوص اين           صورت سالم و كنترل      

برخالف فيلسوفان و     ).  2001،   5اليو(تواند موجبات رفتارهاي پرخاشگرانه را فراهم آورد               مي

توان خشم را به صورت مطلوب        داري مي  خويشتن انديشمندان باستان كه معتقد بودند با تأمل و          

ها معتقدند فرونشاندن   اي درباره كنترل خشم دارند، آن     كنترل كرد، فرويد و داروين ديدگاه بدبينانه       

شود بلكه اين هيجان در مكان و شرايط ديگر         خشم در يك مكان باعث از بين رفتن اين احساس نمي          

ها را در قالب     ن و فرونشاندن هيجانات ممكن است آن        بروز خواهد يافت و معتقدند سركوب كرد        

 ).1370پور و درودي، تقي(ها و اختالالت رفتاري بروز دهد بيماري

خشم مزمن بر سالمت جسماني و رواني، ارتباطات اجتماعي و كيفيت كلي زندگي اثرات منفي                  

هاي خانوادگي، بين   ارضابراز خشم ممكن است منجر به تع       ).  2001داهلن و ديفن باخر،     (  گذاردمي

كاالماري   (فردي، شغلي، ارزيابي منفي ديگران از فرد، خودپنداره منفي و اعتماد به نفس پايين گردد               

 ). 2003، 6و پيني

 /��	 /...ودهي خشم هاي خودنظم خشم بر مهارتتأثير آموزش مديريت                               
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نوجوان به  .  هاي والدين با نوجوان است     خشم و عصبانيت شديد، مؤلفه تأثيرگذاري در تعارض         

احترامي از  نظمي و بي  كه والد به دليل بي    حالياست، در   دليل طردكننده بودن والدين از آنان ناراحت        

ممكن است هم والد و هم نوجوان فاقد انگيزش و مهارت الزم             .  نوجوان دختر يا پسرش ناراحت است     

براي درك و فهم مراحل ضروري به منظور تخفيف و تسكين عصبانيت خود باشند، در صورتي كه                     

جانبه شده و كاركرد بهينه      تواند مانع موفقيت همه    د، مي اين هيجان نيرومند به درستي مهار نشو        

هاي متعددي  براي حل تعارض والدين و نوجوانان روش      .  ها و جوامع را به شدت تهديد كند       افراد، گروه 

ي هاگيري مهارت گشايي، مذاكره و يا به عبارت بهتر به كار         مسئله يا مشكل  حل  :  موجود است از جمله   

تعارض و بيان   اي در جهت حل      هاي ارتباطي به عنوان شيوه      توافق، مهارت  گفتگو براي رسيدن به    

 ).1385لطفي، (رود تعارض به كار مياي براي حل عنوان شيوه كه به خشم و كنترل آن،

هاي آيد ناشي از مهارت     وجود مي  هايي كه در خانواده بين نوجوان و والدين به           بيشتر تعارض 

ها و  ها، ارزش گفتگو بين اعضاي خانواده، عدم توافق به قواعد و مسئوليت            ناكافي در امر مذاكره و       

شده، هاي شناختي تحريف     هاي ارتباطي ضعيف، دريافت    مسئله، مهارت هاي ضعيف در حل      مهارت

هاي ضعف در توانايي درك ديدگاه ديگران، عدم مهارت كافي در كنترل خشم، ضعف در مهارت                    

 .)1383زارب، (ت ورزي اسگيري و جرأتتصميم

تعارض بين والدين و نوجوان يكي از عوامل مؤثر بر افزايش خشم در اين دوره است كه نوجوان را                   

براي حل تعارض و بهبود روابط بين والدين و           .  دهدبه سوي دوستي با همساالن منحرف سوق مي         

ها و به   ه طور مؤثر به خانواده    اي است كه بتواند ب    نوجوانان نياز به اقدامات پيشگيرانه و برنامه مداخله       

 ).2006، 7بوهلر ( و كاهش مشكالت سازگاري كمك كندوالدين و نوجوانان براي بهبود رابطه

هاي تدوين شده كه عموماً بر رويكرد شناختي ـ رفتاري مبتني             پژوهشگران با استفاده از برنامه     

نشان دادند كه   )  1984  (8كر و ولن  براي مثال هن    .اندهستند، به آموزش مديريت خشم مبادرت كرده      

هاي كنترل افزايش همدلي تأثير بيشتري بر          هاي شناختي ـ رفتاري در مقايسه با درمان           درمان

هاي هدف بسيار متنوع بود و دامنه وسيعي        گروه.  اي دارند هاي مقابله خودكنترلي و استفاده از راهبرد    

هاي محتواي برنامه .  گيرندمين ورزش را در بر     از بزرگساالن زنداني تا كودكان دبستاني و قهرمانا          

 به  هاي مختلف پذيري در موقعيت  آموزشي مديريت خشم نسبتاً يكسان بوده و با رعايت اصل انعطاف           

هاي پيشگيرانه و   مداخلهعنوان  توان به   ها را مي  از برنامه بسياري  .  انداقتضايي اجرا شده  صورت  

 ).1385نويدي، (و پرورش عمومي در نظر گرفت  در جهت تكميل آموزش هاييتالش

ها هاي آموزش مديريت خشم، در مورد بسياري از مراجعان در برخي از موقعيت             بسياري از برنامه  

ها از فنون    هايي است كه در آن      ها شامل درمان   اين برنامه ).  2005،  9پوتر ـ افرون   (اند  مؤثر بوده 

11اليسعاطفي   و فنون عقالني ـ    )  1976،  1999  (10بازسازي شناختي مطرح شده به وسيله بك        

؛ )2001،  13آلبرتي و امونز  (ورزي  ؛ آموزش جرأت  )1997؛ اليس و تفريت،     2002 و تفريت،    12كاسينو(
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سازي يا كاهش تنيدگي     ؛ آموزش آرام   )2002كاسينو و  تفريت،       (هاي اجتماعي    آموزش مهارت 

اونز، هيرن و ساكلف    (زدايي منظم    حساسيت و)  1992،  15؛ ديفن باخر و استارك     1999،  14اسميت(

 ).2005از پوترافرون،  نقلبه(اند استفاده كرده) 1973، 16اسكي

شود كه به اين شرح خالصه      از مالحظه اين مداخالت، سه هدف براي مديريت خشم پديدار مي            

) 2(؛  ضروري خشم كمك كردن به مراجعان براي جلوگيري از تشديد و بيان غير              )  1:  (شده است 

انگيز و  ورزي، در حين كنترل تخليه شديد افكار خشم        هاي بيان معتدل خشم و جرأت     ارتقاي مهارت 

هاي مناسب حل تعارض    كمك كردن به مراجعان براي آموختن مهارت        )  3(رفتارهاي پرخاشگرانه؛   

 ).2005پوترافرون، (

هاي وزش مهارت با وجود اين همه تالش علمي و اهتمام عملي كه در سطح جهان براي آم                     

يابد، در كشور ما از      ها روز به روز افزايش مي      مديريت خشم به عمل آمده است و دامنه اين تالش           

 تواندطور بالقوه مي    اتخاذ تدابير علمي براي مديريت نيروي خشم به خصوص در سنين نوجواني، كه به              

د پژوهشي، درباره فرايند و      در اثر اين غفلت و نبود شواه       .  مخرب يا سازنده باشد، غفلت شده است       

هاي درماني ـ تربيتي ناظر بر مديريت خشم با مجموعه شرايط اجتماعي و               هاي تعامل مداخله  پيامد

جود دارد و فراهم كردن شواهد پژوهشي براي رفع اين ابهام ضروري به               فرهنگي ايران ابهام جدي و    

ي تأثير آموزش مديريت خشم بر       با درك اين ضرورت، پژوهش حاضر به منظور بررس          .  رسدنظر مي 

آموزان دختر دوره راهنمايي در ارتباط با والدينشان        دهي خشم و تعارضات دانش    هاي خودنظم مهارت

 .صورت گرفت

 
 روش 

 .آزمون با گروه كنترل استآزمون ـ پساين تحقيق نيمه تجربي از نوع پيش

 
 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

هاي اول و دوم دوره راهنمايي شهر تهران          آموزان دختر پايه  ا دانش جامعه آماري اين پژوهش ر     

انتفاعي دوره راهنمايي    دسترس، دو مدرسه غير    در  گيري  ابتدا از طريق نمونه    .  دهندتشكيل مي 

-بر روي دانش  )  1999،  17اسپيلبرگر  (STAXI-2و پرسشنامه   دخترانه شهر تهران انتخاب گرديد       

 نفر از   15ها، از هر مدرسه     گذاري پرسشنامه پس از نمره  .  دارس اجرا شد  آموزان پايه اول و دوم آن م      

، به عنوان   ترين نمره را كسب كرده بودند      باال »شاخص كلي بيان خشم   «هاي  اساس نمره افرادي كه بر    

افراد مستعد خشم شديد مشخص شده و با توجه به نمرات شاخص كلي خشم، دو به دو همتاسازي                    

سپس مقياس راهبردهاي تعارض توسط دو       .  روه آزمايش و كنترل قرار گرفتند      گرديده و در دو گ     

 90 جلسه   10، در   گاه برنامه آموزش مديريت خشم به عنوان عامل آزمايشي        گروه تكميل گرديد و آن    
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 و مقياس   STAXI-2سپس پرسشنامه   .  اي و به صورت هفتگي بر گروه آزمايش اعمال گرديد         دقيقه

 .آزمون براي اعضاي هر دو گروه اجرا شدنوان پسراهبردهاي تعارض به ع

 

 ابزارهاي پژوهش

 اسپيلبرگر.  اين پرسشنامه توسط چارلز، دي    ):  STAXI(پرسشنامه بيان صفت و حالت خشم       

اين پرسشنامه  .   ساخته شد  1999 ماده در سال      57 و مشتمل بر      STAXI-2با عالمت اختصاري    

حالت :  ها عبارتند از  مقياس.  ص بيان خشم است   مقياس و يك شاخ   شامل شش مقياس، پنج خرده     

ريزي ريزي خشم و كنترل درون    ريزي خشم، كنترل برون   ريزي خشم، درون  خشم، صفت خشم، برون   

احساس خشم، احساس نياز شديد به بيان كالمي خشم،              :  ها نيز عبارتند از    مقياسخرده.  خشم

ها به  آزمودني.  ن و واكنش خشمناك   خوي خشمگي واحساس نياز شديد به بيان فيزيكي خشم، خلق        

تا )  1(اي، از تقريباً هرگز      درجه 4هنگام پاسخ دادن به پرسشنامه، وضع خود را بر روي يك مقياس              

وسيله شدت احساسات خشم خود را در يك زمان            كنند و بدين  بندي مي ، رتبه )4(تقريباً هميشه   

جمع .  كنندگيري مي  خودشان را اندازه    معين و نيز فراواني تجربه، بيان، سركوب يا كنترل خشم             

 STAXI-2پرسشنامه  )  1385(براي بررسي روايي اين پرسشنامه، نويدي       .   است 96 تا   0نمرات بين   

آموز پسر   نفر دانش  170بر روي   )  GHQ(هاي سازگاري و سالمت عمومي       را به همراه پرسشنامه    

هاي حالت، صفت و    هاي مقياس اندازهنتايج تحليل نشان داد كه همبستگي       .  دوره متوسطه اجرا كرد   

هاي مربوط به    هاي مربوط به ناسازگاري و نيز اندازه          با اندازه   STAXI-2بيان خشم پرسشنامه     

براي تعيين پايايي پرسشنامه ضرايب      .  هاي اختالل در سالمت عمومي، مثبت و معنادار است          نشانه

 و  88/0م و صفت خشم به ترتيب برابر        هاي حالت خش  آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه براي مقياس      

هاي بيان خشم، كنترل خشم و شاخص كلي بيان خشم به طور متوسط برابر                  و براي مقياس   85/0

 . بود71/0

 ماده است كه سه     15 ساخته شد و داراي      18توسط موري اشتراوس  :  مقياس راهبردهاي تعارض  

پرخاشگري فيزيكي بين اعضاي     راهبرد حل تعارض يعني مهارت استدالل، پرخاشگري كالمي و              

تعارض با برادر يا خواهر، تعارض با والدين و تعارض           :  اين مقياس سه فرم دارد    .  سنجدخانواده را مي  

هاي مقياس راهبردهاي تعارض گوياي رفتارهايي است كه فرد در          پرسش).  1379ثنايي،  (مادر ـ پدر    

ر پژوهش حاضر از فرم تعارض با والدين          د.  زندها دست مي  شرايط تعارض با اعضاي خانواده به آن       

شود و داراي پنج درجه از      گذاري مي اين پرسشنامه بر اساس مقياس ليكرت نمره      .  استفاده شده است  

پنج سؤال  .  دهندخيلي كم تا خيلي زياد هستند كه ميزان بروز رفتار در هر پرسش را نشان مي                     

دامنه نمرات براي هر     .  شوندگذاري مي رهطور معكوس نم  سنجند به   پرسشنامه كه استدالل را مي     

دهنده  نشان 25دهنده عدم تعارض در رابطه و نمره           نشان 5نمره  .  باشد مي 25 تا   5مقياس بين   
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روايي مقياس  .  باشد مي 75 تا    15دامنه نمرات براي كل آزمون بين           .  بيشترين تعارض است   

 مطالعه ساختار عاملي استدالل،       چندين.  راهبردهاي تعارض بارها مورد تأييد قرار گرفته است            

روايي محتوايي اين    ).  1379ثنايي،  (كنند  پرخاشگري كالمي و پرخاشگري فيزيكي را تأييد مي           

، رحمتي  )1383(نژاد  ، نـوابي )1383(مقياس از طريق چند نفر از متخصصان اين رشته نظير ثنايـي             

جهت تعيين پايايي اين    .  ر گرفته است  چنين دانشجويان دكتراي مشاوره مورد تأييد قرا      و هم )  1384(

هاي استدالل، پرخاشگري كالمي و        مقياسمقياس نيز مطالعات متعددي همساني دروني خرده          

 تا  42/0مقياس استدالل بين    دامنه ضريب آلفاي كرونباخ خرده    .  كنندپرخاشگري فيزيكي را تأييد مي    

 به دست آمده    96/0 تا   42/0ي بين   و پرخاشگري فيزيك  88/0 تا   62/0، پرخاشگري كالمي بين     76/0

 ).1379ثنايي، (است 

 

 شيوه اجرا

، برنامه  آزمون براي دو گروه    هاي آزمايش و كنترل و اجراي پيش        پس از مشخص شدن گروه      

اي و به    دقيقه 90 جلسه   10آموزش مديريت خشم به عنوان عامل آزمايشي يا متغير مستقل، در               

كه گروه كنترل در ليست انتظار مانده و به           در حالي .  ل گرديد صورت هفتگي بر گروه آزمايش اعما      

اي از  خالصه.  آزمون براي اعضاي هر دو گروه انجام شد         پس.  دهندهاي عادي خود ادامه مي     برنامه

 .برنامه آموزش مديريت خشم در اين جدول آمده است

    

 
 مديريت خشمآموزش  ساتلج يلك ختاراس :1 ولجد

 هسجل هسلج واننع سهلج توايحم

 عصبانيت و اهداف جلسات، تعريف مفهوم خشم ومعارفه، بيان قوانين گروه 

 اشتباه بروز خشمهاي و روش

آشنايي اعضا با يكديگر، 

معرفي قوانين گروه و 

 تعريف مفهوم خشم

 
 لوا

 ها و خشم، تفكر در خصوص شناسايي شباهتهايبر انگيزانندهشناسايي

  ديگران در مورد خشم، ارائه تكليف وت خودها بين تجربياتفاوت

 

   خشمبرتمركز 
 مود

دريافت بازخورد از جلسه قبل، مرور تكاليف، بيان اهداف اختصاصي خود 

در مورد كنترل خشم، استفاده از تكنيك برگرداندن توجه خود به سوي 

دار، شناسايي احساسات خود از طريق يادداشت روزانه چيزهاي خنده

 رائه تكليفخشم، ا

  اهدافتعيين 
 موس

دريافت بازخورد از جلسه قبل، مرور تكاليف، شناسايي و مشخص نمودن 

شود، ها مي موجب عصبانيت و خشم آن كههاي ديگرانرفتارها يا حرف

 ارائه تكليف

 

چه ديگران  آنبابرخورد 

 گويندمي

 
 ارمهچ
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توصيف تغييرات عمومي بدن  از جلسه قبل، مرور تكاليف، دريافت بازخورد

 هاي مربوط به راهبرد به هنگام برانگيختگي خشم، انجام تمرين

 ، ارائه تكليف»سازيآرام«

 

 
 آرامشيادگيري 

 
 جمنپ

هاي دريافت بازخورد از جلسه قبل، مرور تكاليف، توضيح نقش خودگويي

فهوم منفي و افكار غيرمفيد در تجربه خشم و رفتار ناشي از آن، تعريف م

 انگيز، ارائه تكليفافكار، باورها و انتظارات خشم

 

تجربه در   منفيافكارنقش 

 خشم

 
 مشش

 افكار هاي مقابله بادريافت بازخورد از جلسه قبل، مرور تكاليف، نمايش راه

 »خودگويي مثبت«سازي و ايفاي نقش، تعريف مفهوم منفي از طريق صحنه

 هاي مناسب در موقعيت مقتضي، آورندهياداز با ذكر مثال، استفاده 

 ارائه تكليف

 

 استفادهو منفي افكار تغيير 

 »مثبت هاي خودگويي« از

 خشمكنترل براي 

 
 تمفه

 و »ورزيجرأت« مرور تكاليف، تعريف مفهوم از جلسه قبل،دريافت بازخورد

 و بودنورزي با منفعل توضيح اهميت آن با ذكر مثال، مقايسه جرأت

 هاي اين سه نوع رفتار، ارائه تكليفپرخاشگري و بيان ويژگي

 

 
 ورزيجرأتآموزش 

 
 تمشه

 »حل مسئله«دريافت بازخورد از جلسه قبل، مرور تكاليف، توضيح راهبرد 

 ، توضيح)ها و پيامدهاانتخابها، حلمسئله، راه(هاي آن  اشاره به مؤلفهبا

 در زمينه مديريت خشم، »حل مسئله«اهبرد رضرورت استفاده از  و اهميت

 ارائه تكليف

 

 
 حل راهبردهايآموزش 

 مسئله

 
 نهم

 آموزش جلسه قبل، مرور تكاليف، ارزشيابي دورهاز دريافت بازخورد 

  قابل اهدافآن، شناسايي و ضعف  قوت نقاطتعيين و مديريت خشم

 راهبردهاي مفيد براي آينده از و استفاده بينانه واقع ودسترس

 

 تعيين  آينده وبرتمركز 

 هدف

 دهم

 
در بخش آمار توصيفي     .  ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد         براي تجزيه و تحليل داده     

 .ميانگين و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطي از آزمون تحليل كوواريانس استفاده گرديد

 
 هايافته

آزمون آزمون و پس   هاي آزمايش و كنترل در پيش        هاي توصيفي نمرات گروه     داده  2جدول  

فراواني نمرات، حداقل و       اين جدول :  دهدهاي خشم و تعارض والد ـ نوجوان را نشان مي             مقياس

آزمون گروه آزمايش و كنترل     آزمون و پس  ها، ميانگين و انحراف استاندارد پيش     حداكثر نمرات عامل  

 .هددرا نشان مي

 
 

 

1 جدول ادامه  
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 آزمون آزمون و پسهاي آزمايش و كنترل در پيشهاي توصيفي نمرات گروهداده: 2جدول 

 هاي خشم و تعارض والد ـ نوجوانمقياس

انحراف 

 استاندارد
 هامتغير هاگروه فراواني حداقل حداكثر ميانگين

 گروه آزمايش 14 47 70 85/54 29/7

 گروه كنترل 14 47 70 5/54 29/7

 شاخص كلي خشم 

 آزمونپيش

 گروه آزمايش 14 30 59 42/45 9/7

 گروه كنترل 14 48 71 78/54 14/7

 كلي خشم شاخص

 آزمونپس

 گروه آزمايش 14 23 43 28/32 83/5

 گروه كنترل 14 27 41 92/32 95/3

نوجون  ـ تعارض والد

 آزمونپيش

 گروه آزمايش 14 18 38 35/27 24/5

 گروه كنترل 14 26 39 07/33 14/4

 ننوجوا ـ تعارض والد

 آزمونپس
 

 
 

 آزمون عامل شاخص كلي خشمتحليل كوواريانس پس: 3جدول 

 آزمونبا برداشتن اثر  پيش

 اتا
 سطح

 معناداري
F 

 ميانگين

 مجذورات

 درجه

 آزادي

 مجموع

 مجذورات

هاي شاخص

 آماري

 آزمونپيش 321/70300 1 321/70300 532/1238 000/0 979/0

 گروه 893/612 1 893/612 798/10 003/0 293/0

 خطا 786/1475 26 761/56   

 كل تصحيح شده 679/2088 27    

 
 

 α  =05/0   در سطح معناداري    =798/10F  دهد كه چون مقدار   هاي جدول فوق نشان مي     داده

ن معناست   اين بدا  .شوداطمينان پذيرفته مي  %  95معنادار است لذا فرض صفر رد و فرض تحقيق با            

دهي نظمهاي دختران نوجوان در خود    كه آموزش مديريت خشم به طور معنادار باعث افزايش مهارت          

هاي  درصد از افزايش مهارت    3/29  دهنده اين است كه   اتا در گروه  نشان      و مقدار   گرددها مي خشم آن 

 . خشم استثير برنامه آموزش مديريتأشان ناشي از تدهي خشمنظمدختران نوجوان در خود
 

 
 

 آزمونآزمون عامل تعارض والد ـ نوجوان با برداشتن اثر پيشتحليل كوواريانس پس: 4جدول 

 اتا
 سطح

 معناداري
F 

 ميانگين

 مجذورات

 درجه

 آزادي

 مجموع

 مجذورات

هاي شاخص

 آماري

 آزمونپيش 286/25561 1 286/25561 569/1145 000/0 978/0

 گروه 571/228 1 571/228 244/10 004/0 283/0

 خطا 143/580 26 313/22   

 كل تصحيح شده 714/808 27    
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 α  =05/0 در سطح معناداري      =244/10F  دهد كه چون مقدار   هاي جدول فوق نشان مي     داده

 اين بدان معناست    .شوداطمينان پذيرفته مي  %  95معنادار است لذا فرض صفر رد و فرض تحقيق با            

طور معنادار باعث كاهش تعارضات دختران نوجوان در ارتباط با والدين           كه آموزش مديريت خشم به      

 درصد از كاهش تعارضات دختران      3/28  دهنده اين است كه   در گروه نشان   اتا  گردد و مقدار  ها مي آن

 .ثير برنامه آموزش مديريت خشم استأشان ناشي از تنوجوان در ارتباط با والدين

 

 بحث

 چنيندهي خشم و هم   نظمهاي خود ش مديريت خشم بر افزايش مهارت      نتايج نشان دادند كه آموز     

 . تعارضات والد ـ فرزند مؤثر بوده است

دهي خشم تأثير مثبت و      نظمهاي خود اين يافته كه آموزش مديريت خشم بر افزايش مهارت           

هاي تيك دوره آموزش مهار     كه  )1999(  كراتي و ديگران    مكهاي پژوهش   معناداري دارد، با يافته   

 ساله اجرا كردند و اثر آن را بر بهبود مديريت خشم و               12  -13آموزان  مديريت هيجاني براي دانش   

مداخله آموزشي شامل آموزش فنون،      .  جهت است   و هم   سوهم  استرس مورد ارزيابي قرار دادند،     

 آموزان كه دانش  نتايج اين مطالعه نشان داد      و  دهي هيجاني بود  نظمهاي ناظر بر خود   راهبردها و مهارت  

هاي رفتاري و كاركرد    از طريق آموزش و تمرين فنون مؤثر مديريت هيجاني از لحاظ كسب مهارت               

يابند؛ براي كسب موفقيت تحصيلي در وضعيت بهتري          اجتماعي به طور معنادار بهبود مي        ـرواني  

ينه مديريت استرس،   شود و توانايي بيشتري در زم     گيرند؛ رضايت آنان از خودشان بيشتر مي      قرار مي 

كه )  1385(پـژوهش نويدي   در ايران نيز نتايج اين پژوهش با        .  كنندخشم و احساسات منفي پيدا مي     

دهي خشم، سازگاري و سالمت     هاي خودنظم هدف آن آزمودن تأثير آموزش مديريت خشم بر مهارت        

هاي آماري  آزمونهاي  يافته.  عمومي پسران دوره متوسطه شهر تهران بوده است، هماهنگي دارد             

دهي خشم، سازگاري و سالمت عمومي واحدهاي مورد پژوهش          نظمهاي خود نشان دادند كه مهارت   

نتايج اين پژوهش   .  در دو مرحله قبل و بعد از اجراي برنامه آموزشي، تفاوت معناداري با هم دارند                  

دهي خشم، سازگاري   نظمهاي خود نشان دادند كه برنامه آموزشي طراحي شده موجب افزايش مهارت         

توان چنين بيان كرد كه     ي حاصل از اين پژوهش مي     هادر تبيين يافته  .  و سالمت عمومي شده است    

دهي خشم موجب تعديل شدت، طول دوره و فراواني بيان خشم همراه با تسهيل                  نظمافزايش خود 

دهي ر كنترل پاسخ  فردي است و ب    پسندانه به مسائل بين    پرخاشگرانه و اجتماع  هاي غير بروز پاسخ 

ورزي و بيان مناسب خشم از       آميز ادراك شده و نيز جرأت      هيجاني و تكانشي در برابر امور تحريك       

هاي هاي مديريت برانگيختگي، بازسازي فرايندهاي شناختي و ارتقاي مهارت           طريق پرورش مهارت  

 ). 2005، 19فيندلر(اجتماعي تأثير مثبت و معناداري دارد 
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ج اين فرضيه كه آموزش مديريت خشم به طور معنادار باعث كاهش تعارضات                   چنين نتاي هم

 در  )1999(  استرنبي  سوزان  شود، با نتايج تحقيق    شان مي دختران نوجوان در ارتباط با والدين        

 ساله  11  -16آموزان   براي دانش  » نوجوان ـ  مديرت خشم در تعارض والد    «پژوهشي كه تحت عنوان     

 براي حل تعارض    اند كه هاي متعددي اين مطلب را تأكيد نموده       پژوهش.   دارد خوانيهم  اجرا كرد، 

گشايي، مذاكره و يا    حل مسئله يا مشكل   :  هاي متعددي موجود است از جمله     والدين و نوجوانان روش   

هاي ارتباطي به عنوان    هاي گفتگو براي رسيدن به توافق، مهارت       گيري مهارت كاربه عبارت بهتر به    

اي براي حل تعارض به     ر جهت حل تعارض و بيان خشم و كنترل آن، كه به عنوان شيوه               اي د شيوه

 ).1385لطفي، (رود كار مي

توان داشت اين است كه اين دوره آموزشي عالوه بر             گيري مهمي كه از اين پژوهش مي        نتيجه

توان از  نان مي بنابراين با آموزش مديرت خشم به نوجوا      .  نقش درماني، نقش رشدي و پيشگيرانه دارد      

 و اين آموزش را به عنوان يك مداخله مؤثر، به مراكز و              زيانبار جلوگيري كرد    هاي منفي و  بروز پيامد 

دسترس استفاده    گيري از جامعه در    از روش نمونه    در اين تحقيق،  .  مدارس مختلف پيشنهاد داد    

اي گيري تصادفي خوشه   نظير روش نمونه     گيري ديگر هاي نمونه توان از روش   وليكن مي   .گرديد

هاي ديگر  چنين در سنجش خشم، از روش       هم  .پذيري افزايش يابد  استفاده نمود تا قابليت تعميم     

 .  هاي باليني استفاده كردگيري نظير مشاهده سيستماتيك و مصاحبهاندازه
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