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 1-9 صفحات                                      89، بهار و تابستان 63، شماره20دو فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيالن، سال 

 E- mail: Baghaie @ gums. ac.ir                      مژده بقايي الكه، رشت، مركز مشاوره احياء                                   : مسئول نويسنده

خشم و  يخودنظم ده و ت خشم بر كنترليريبرنامه آموزش مد ياثر بخش
  شهر رشت ييمادران دانش آموزان پسر مقطع ابتدا يتكانشگر

  
  2يدكتر جواد خلعتبر ،1 الكه ييمژده بقا: پژوهشگران

   يعموم يكارشناس ارشد روانشناس) 1
  تنكابن يدانشگاه آزاد اسالمو عضو هيئت علمي ار ياستاد ،يروانشناس )2
  

  3/5/88 :تاريخ دريافت مقاله
  7/9/88 :تاريخ پذيرش

  دهيچك
ط يژه در محيآنها بو يباشند كه كنترل و نظم ده ياجتماع يب هاياز اختالالت و آس ياريتوانند آغازگر بس يم يخشم و تكانشگر :مقدمه
خود  ير برنامه آموزش بر مهارت هايتاث ين رو بررسيا از .مناسب انجام شود يزيكنترل آنها، برنامه ر يد براياست و با ي، ضرورخانواده
  .ت استيدر مادران حائز اهم يخشم و تكانشگر ينظم ده
مادران دانش  يخشم و تكانشگر يكنترل خود نظم ده ت خشم بريريمد يبرنامه آموزش ين اثر بخشييق تعين تحقيهدف از ا :هدف

  . شهر رشت بوده است ييآموزان پسر مقطع ابتدا
دانش آموز پسر مقطع  يمادر دارا 15 يپس آزمون است كه بر رو - ش آزمونيپ ياز نوع مداخله ا ين پژوهش، مطالعه ايا :كار روش
      : مشتمل بر يبخش 3داده ها با استفاده از ابزار . ن جامعه انجام شده استيانگيباالتر از م يخشم و تكانشگر يژگيو يدارا ييابتدا

 يبه روش خود گزارش ده ابارات ياس تكانشگريمق خشم و ينظم ده مرتبط با خود STAXI-2رسشنامهپ ك،يدموگراف يداده ها
همبسته و  يت( يو استنباط) يپراكندگ يو شاخصها يع فراوانيتوز( يفيتوص يآمار يآزمونها داده ها با استفاده از. شدند يگردآور

  .ل قرار گرفتنديو تحل هيمورد تجز 16 نسخه، SPSS يتحت برنامه نرم افزار) رسونيپ
سانس بودند يمدرك ل يسال قرار داشته و دارا 40تا  30 ياز نمونه ها در گروه سن%) 50(يميدهد كه ن يپژوهش نشان م يافته هاي :جينتا

 ياس كليمقن مراحل قبل و بعد از آزمون در يدار ب يمعن ينشانگر تفاوت آمار ،جين نتايهمچن. داشتند%) 3/73(ك فرزنديت آنان يو اكثر
قادر  ياما برنامه آموزش .خشم بوده است يزي، درون ر)P=000/0(صفت خشم ين به استثناآ ياس هاير مقيتمام ز و )P=000/0(ان خشميب

  .ابعاد آن نبوده است كل و ين مراحل قبل و پس از آزمون در تكانشگريدار ب يمعن يجاد تفاوت آماريبه ا
خود  يمناسب برا ياز راهكارها يكيتوان به عنوان  يت خشم را ميريمد يق برنامه آموزشين تحقيافته ايبر اساس  :يينها يريجه گينت

از نمونه و  يد با انتخاب حجم باالتريقرار نگرفت كه شا ير برنامه آموزشيتحت تاث ياما كنترل تكانشگر. شنهاد كرديخشم پ ينظم ده
         از ينه نين زميدر ا يشتريقات بيدر هر حال به تحق. افتيدست  يج بهتريابتوان به نت ،قيانجام تحق يو مكان يط زمانيكنترل شرا

  .باشد يم
  يت خشم، تكانشگريري، آموزش مديخود نظم ده يخشم، مهارتها: د واژه هايكل

  مقدمه 
تواند  يه مك است ها جانين هيرشورترپ ،خشم

و ن گشته يشدن آدم خشمگ رومندتريتر و نيقو موجب
كاركرد مثبت و . دهدش كاه را يل وساس كنتراح
ها  يعدالت يو واكنش به ب يت ورزًد خشم در جرايفوا
از ن حال يدر ع جانين هيا. قابل انكار استريز غين

 يحت كه هدف آن يبه طور جانهاستيهخطرناك انواع 
  ).1(باشدط ينابود كردن موانع در مح تواند يم

ز ا ياريبس يژگيخشم مهار نشده و ،عالوه بر آن
قات يمثال تحق يبرا. است يو جسم يروان ياختاللها

مصرف  ،يبا شدت افسردگنشان داده اند كه خشم 
 يهمبستگ يمصرف الكل و اقدام به خودكش ن،ييكوكا

 قيجه تحقينقل از نت هب )1386(يرافض .داشته است
كه خشم در زنان ممكن است  :سدينو يم)2002(پست
از طرف  .)2(ودش يبيخود تخر يمنجر به رفتارها يحت
 ،كمر عود كننده يهادرد چون يگر مشكالت جسميد
از  يقلب يتميس ريد ،يعروق يتروسكلروز قلبآ يماريب

 يش فشار خون و چربيافزا ،يزيون دهليالسيبريف نوع
   خوبو كاهش احساس  يمادگآكاهش توان و  خون،
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  .)3(بودن افراد نيز با خشم همبستگي داشته اند
در  يثار ضعف و كاستآتوان گفت  يكل م در

 بيو تخر يشخص يها ياز ناراحتفراتر  ،خشمت يريمد
 ،ياست و به اختالل در سالمت عموم ين فرديروابط ب

 يهاانبار رفتاريز يامدهايو پ يعموم يناسازگار بروز
جان ين هيكه ا يدر صورت شود و يپرخاشگرانه منجر م

 تيتواند مانع موفق يمهار نشود م يرومند به درستين
نه افراد، گروهها و جوامع يهمه جانبه و كاركرد به

  .)4(شود
دن يا برگزي يريم گيند تصميآان فرين ميدر ا

ط يت شرايريجهت مد نه،يان چند گزينه از ميك گزي
به شمار  يشناخت يش هازن پردايترياز عال يكي ،جاد شدهيا
د كه به عنوان ـنـيآن فرـياز ا يژه اــيو يه ـونـگ. رود يـم
) Risky Decision Making( زـيـمآره ـاطـخـم يريم گيمـصـت
)RDM( شود  يپردازش م يطيدر شرا شود، يمشناخته

گردد كه انتخاب  يروبرو م يينه هايكه شخص با گز
. نده به دنبال دارديآا يان در حال ياز سود و ز ينها بارآ

 يدر زندگ ييت بااليز اهميمآمخاطره  يريگ-م يتصم
هسته  ،آن و اختالل در شتهفراد داا يو اجتماع يفرد
را  يتكانش يو رفتارها يتكانشگر يده يپد ياصل
 يدر برخ كه يتكانش يتارهارف. دهد يمل يتشك
 )Risky behavior( زيمآمخاطره  يرفتارها ،كردهايرو
كه اگر چه تا  هستند ييشوند عملكردها يز خوانده مين

 اما ند،همراه ياحتمال يان هايا زيب يسآبا  ياندازه ا
       ز فراهم يپاداش را ن يبه گونه ا يابيامكان دست

دن يبرگز :يژگيوسه  يد داراين رفتارها بايا. كنند يم
 ،ينه با پاداش احتماليا چند گزيان دو ينه از ميك گزي

 ناگوار و يامدهاينه ها با احتمال پياز گز يكي يهمراه
امد ناگوار در زمان رخداد يروشن نبودن احتمال پ

  .)5(، باشندرفتار
ف يراله تعيبه وس يا تكانشگري يرفتار تكانش

    ح يهم متناقض تشر يوجه اشتراك و گاه يدارا
رفتار بدون تفكر ":ف شاملين تعارياز ا يبعض. شده اند

ع يعمل سر"و "گويزه بدون مهار ايمل به غرع"،"يكاف
، )6(باشند يم "اريو قضاوت هش يشيذهن بدون دور اند

رفتار  :ياساس يژگيسه و يدارا يتكانشگر ن روياز ا
نشده و بدون فكر و مستعد  يزيبرنامه ر شتاب زده،

از  ياريتواند نقطه عطف بس يو م )7(اشتباه است
 ، قمارتمثل خشون ياجتماع يب هاياختالالت و آس

ت ياختالل شخص مصرف مواد، سوء مار گونه،يب يهايباز
و  يتكانشگر نيبنابرا. )8(باشد يو ضد اجتماع يمرز

گر يكديبه  يروان سنج يها اسياز نظر مق يپرخاشگر
  .)9(وابسته اند

 با توجه به آسيب پذيري جامعه نسبت به خشم
 ين نهاد اجتماعي، خانواده به عنوان اوليتكانشگر و
ن حال يخانواده در ع. رديمورد توجه خاص قرار گ ديبا
وشت افراد سرنن كننده ييمهم و تع ياز واحدها يكي
ن واحد از ين در ايوالد ير جامعه است و رفتارهاه

 .باشد يت فرزندان آنها ميار موثر بر وضعيعوامل بس
 يرفتارها يدارا نياز موارد والد ياريدر بس متاسفانه
د و نباش يم خود ا با فرزنداني و گريدكيبا  انهپرخاشگر

 ياديز يتواند عواقب ناخواسته  يرفتار م ين نحوه يا
جاد يدر فرزندان ارا وجه و اضطراب مثل اختالل ت

ن رابطه       يدر ا) 1386(و همكاران يواقع .)10(كند
 - از كودكان و نوجوانان در خانه ياريبس :سندينو يم
گر يكديبزرگساالن نسبت به خود شاهد خشونت  يها

 3/3االت متحده حدود يمثال در ا يبرا .)11(دبوده ان
ه با خشونت در سال در خطر مواجهون كودك يليم

كودكان  يحت .قرار دارند گريكدين خود نسبت به يوالد
اما در  باشند يخشونت خانگ يممكن است خود قربان
ل قاب ينكته . )12(رنديپذ ير ميهر دو حال از آن تاث
از  يباالتر زانيم آمارها نشانگر توجه آن است كه

ت يران نسبت به جمعيت نرمال ايدر جمع يتكانشگر
در  زين سوء رفتارو درصد  )8(وده اندب ينرمال غرب
كه  يبه گونه ا )12(باشد يمتر باال يرانيا يخانواده ها

ط خانه يه كودكان در محيخشونت علدرصد 70حدود
     درصد 28آن  ازكه سهم مادران  )13(دهد يرخ م

ط يو مح يدوران كودكدر ع يوقا نگونهيا ).14(باشد يم
   بر كودكان  عالوه بر اثرات سوء مشخص يخانوادگ

 . موثر باشند يبعد يها يتواند در بروز تكانشگر يم
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ز نشان داده اند كه نوجوانان ين يهمبستگ يهال يتحل
از  يسطح باالتر به طور معنادار خشونت يدارا

نشانگان  گرياز طرف د .كنند يرا تجربه م يتكانشگر
     ينيش بيخشونت را پ يبطور معنادار يتكانشگر

د كه مواجهه با نده يه ها نشان مافتي. كند يم
 يدوران كودك در يع منفيو وقا يرفتار بد ،خشونت

وجود  ياختالالت روان يان نوجوانان دارايدر م تماماً
 يژه ايان مادر خانواده نقش وين ميدر ا ).7(داشته است

 و همكاران ييمثال عال يبرا. باشد يرا عهده دار م
م يو بروز عال ن خشونت مادرانيب يرابطه  ،)1383(

در كودكان را  )ADHD(يش فعالياختالل توجه و ب
ز ين )1386(و همكاران يموسو .)15(افته انديدار  يمعن

 ين پرخاشگريند كه به اق خود نشان داديدر تحق
 سمعكو يفرزندان آنها همبستگ يدرس مادران و معدل

ن يكه ب يدر حال) p=02/0(وجود داشته است يمعنادار
 ين و معدل دانش آموز رابطه پدرا يپرخاشگر
  .)10(ده نشديد يمعنادار
 يسازه ها ،ينكه خشم و پرخاشگريبه اا توجه ب

و روان  يهستند كه با اختالالت روان پزشك يده ايچيپ
چه  توجه هر لزوم و ندا گوناگون در ارتباط يشناخت

 يك ضرورت براينوان عكنترل خشم به  ،شتر به آنهايب
 و در )16(ل شده استيشر تبدبش يبهبود رفاه و آسا

ز خشم ا يا خود كنترلي ينظم ده خود ،آن يراستا
تواند  يه مك است ت خشميريمد يدرون يمهارت ها

 يدر برابر خشم و رفتار تكانش فرد را قادر به مقاومت
  .)17(سازد

 يرفتارها يبرا يياه نهين مهارت كه زميا
 در دو گروه د، خوسازد يفراهم م يهدفمند و منطق

 يرونيب ينظم ده .شود يم يطبقه بند يرونيو ب يدرون
 ا ابرازي يزياز برون ر يريجلوگ يفرد برا يبه تالشها

      گفته  رامونيپ يايخشم نسبت به اشخاص و اش
 لبه كنتر يدرون ينظم ده كهيدر حال شود، يم

شتن و يخو يآرام ساز يله ياحساسات خشم به وس
ه ز اشاريبرانگ در مقابل عوامل خشم يحفظ خونسرد

  هرچه توان خود نظم دهي فرد بيشتر باشد سالمت .دارد

  .)18(خواهد بود باالتر يو يجانيسالمت ه
خشم، رفتار  ين مولفه هايدر مورد ارتباط ب

قات يتحق يتكانش ين رفتارهايپرخاشگرانه و همچن
در ) 2004(ال و همكاران. انجام گرفته است ياريبس

 ير دچار اختالل مرضمايب 99 يخود بر رو يبررس
ن افراد منجر يدر ا يكه كنترل پرخاشگر ندنشان داد

 ين سطح پرخاشگريد و بوش يم يبه كاهش تكانشگر
 .)19(وجود دارد يدار قو ينعم يرابطه  يو تكانشگر

 92يبر رو يپس از بررس زين )2004( نيو ك يلو
نشان دادند كه  يت مرزيمار دچار اختالل شخصيب

به شدت با هم  يو پرخاشگر يگرتكانش ياس هايمق
مداخالت  ين ضرورت اجرايبنابرا .)20(دارند يوستگيپ

 يمناسب و موثر جهت كنترل خشونت و تكانشگر
 يمتنوع يان راهكارهاين ميدر ا. شود ياحساس م

ت خشم يريمورد توجه قرار گرفته اند كه آموزش مد
  .از موارد مورد بحث بوده است يكي

  تربيتي-خله ي روانيآموزش مديريت خشم مدا
 -مهارت  ياست كه به منظور توسعه  يا افتهيسازمان 

افراد  يريب پذيت خشم و كاهش آسيريمد يها
      اجرا  ينيت بالياز جمع يا گروه خاصيبهنجار و 

مناسب است كه در  يافراد يشتر برايشود و ب يم
برخوردار نبوده و  يت خشم از مهارت كافيرينه مديزم

 ز ابراز نامناسب آنيمكرر خشم و ن يختگينگدر اثر برا
 يبه برخ) خشم يافراط يزيا برون ري يزيدرون ر(

ا مستعد يمبتال شده و  يو روان يجسم ياختالل ها
شركت  يآموزش ي مهن برنايدر ا. ابتال به آن هستند

 ان خشميمختلف تجربه و ب يكننده ها با جنبه ها
ز يو ن )يتارو رف يجانيه ،يجسم ،يشناخت يمولفه ها(
ضرورت  يشوند و درباره  يآن آشنا م يامدهايپ

 يخشم متقاعد شده و ضمن باز ساز ينه يت بهيريمد
كنترل خشم را فرا  يمهارت رفتار خود، يشناخت

كنند تا بتوانند به هنگام مواجه  ين ميگرفته و تمر
ز به نحو مناسب عمل يخشم انگ يت هايشدن با موقع

ت يريمد ير بودن مداخله هاموث يدرباره  .)21(كنند
 يارين شواهد بسينوجوانان و زوج يخشم در گروهها
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ران با اشاره يدر ا) 1386( يو برجعل يدينو .وجود دارد
 يملك ،)1383(يرافض قات انجام شده توسطيبه تحق

اثر آموزش  يبا هدف بررس )1385(يديو نو )1385(
 و كنترل خشم نوجوانان دختر و پسربر ت خشم يريمد
 ينقاش تهران پور و )1384(يمحمد تقايحقتن يمچنه
حل  يمراجعه كننده به شورا يزوجها يبر رو )1386(

از موثر  يحاك ،جينتا يسند كه تمامينو يماختالف 
 -افتهين يو اخشم گروه آزمون بوده  ن برنامه بريبودن ا
ت يريمد يآموزش يبرنامه ها يابيارزشج ينتا ها با
 ،)2005(كريفندتر و ب سطدر خارج از كشور تو خشم
در  )2004(مازوتا و )2000(پ ساسيس ،)1997( پورتز

همسو ت يم و تربيو تعل درمان بهداشت، يحوزه ها
 يته نك .)4(باشند يمد بخش ينو عموماً بوده اند و

 جمانيجالب توجه آن است كه لن باور و هنگ ن
در  يت خشم حتيريكه مد دادندنشان ) 2006(
و  يز منجر به كاهش سطح پرخاشگرين يماران روانيب

ر يخصوص تاث در يافته اياما  ،)22(خشونت شده است
ن پژوهش يگروه هدف ا يت خشم بر رويريآموزش مد

  .باشد يران در دسترس نميمادران در ا يعني
ژه ياد شده و شواهد موجود بويبا توجه به موارد 

ر آن يمادران با پسران و تاث ينه خشونت عاطفيدر زم
 يليشرفت تحصيپ يزه هايانگ، يزان پرخاشگريدر م
 يكيزيو ف يشتر خشونت عاطفيشدت ب زين و )10( آنان

جاد يا و )23(نيوالدان از طرف پسران نسبت به دختربا 
همراه با  يو روان ي، عاطفيشناخت ،يجسمان يامدهايپ

از  يريدران در جلوگار مهم مايو نقش بس )24(آنان
 ش توان خوديبه افزا ت توجهياهم ،شده اديل يمسا

 كه خوديياز آنجا. شود يمادران برجسته تر م ينظم ده
است و  يفرا گرفتن يمهارت ،ت خشميريو مد ينظم ده

در ذهن  نكتهن يتواند بر آن موثر باشد ا يم يآگاه
ت خشم يريآموزش مد ديشا كه پژوهشگران مطرح شد

مادران موثر  يخشم و تكانشگر يتواند برخود نظم دهب
 يبخش اثر نييتعحاضر با هدف  قين رو تحقياز ا. دباش

نظم  خود يت خشم بر مهارتهايريآموزش مد يبرنامه 
  دهي خشم و تكانشگري مادران دانش آموزان پسر مقطع

  .رفتيشهر رشت انجام پذ ييابتدا
  روش كار
پس آزمون  -ش آزمونيپ ك طرحي ن پژوهشيا

را  آن يپژوهش يجامعه  و باشد يم يك گروهي
      ل يتشك ييفرزند پسر مقطع ابتدا يدران داراما
ان يپژوهش از م ينمونه هان اساس يبر ا. دهد يم

نفر از مادران شركت كننده در جلسات مجمع  250
 ييها دبستان از يكي انياء و مربيانجمن اول يعموم

ك آموزش و پرورش يه يواقع در ناح يانتفاعريغ
اندن و خو سوادحداقل  يدارا شهرستان رشت كه

  .خاب شدندتان يبه طور تصادف نوشتن بودند
ن پژوهش را دو يداده ها در ا يابزار گردآور

 ــاسيمــقـــو )1999لبرگرياسپ( SAXI-2هـپرسشنام
  .دهد يل ميتشك )BARRAT(بارات يتـكانشگر

 به كه)1999لبرگرياسپ( STAXI-2 پرسشنامه
 عيت خشم به طور وسيريمد يابيارز يبرا يعنوان ابزار

قرار خارج و داخل كشور مورد استفاده  يدر پژوهش ها
 44پرسشنامه  يافته يتوسعه  يگرفته است، نسخه 

د يجد ين نسخه يا. است) 1998(لبرگرياسپ يماده ا
حالت  )1اسيشش مق در آنماده است كه  57 يدارا

   احساس خشم يهااس يخرده مق مشتمل بر [خشم
          خشم يمان كالياز به بياحساس ن ،)عبارت 5(
        خشم يكيزيان فياز به بياحساس ن ،)عبارت 5(
 اسيخرده مقبا [ اس صفت خشميمق )2 ؛])رتعبا 5(
واكنش  ،)عبارت 5(نيخشمگ يخلق و خو يها

، )عبارت 8(خشم يزيبرون ر )3 ])عبارت 5(خشمناك
 يزيكنترل برون ر)5 ،)عبارت 8(خشم يزيردرون )4

 8(خشم يزيدرون ركنترل )6و  )عبارت 8(خشم
 يابيمورد ارز ان خشم يب يك شاخص كليو ) عبارت
 4كرت ياس ها بر اساس ليه مقيكل .رنديگ يقرار م

 )4ازيبا امت(شهيتا هم) 1ازيبا امت(بندرت  از ينه ايگز
 يدارا كل ابزار ازين اساس امتيشدند كه بر ا ينمره ده
 يداراان خشم يب يشاخص كل در و 57-221محدوده
ن يا عيكاربرد وس با توجه به. بود 96صفر تا دامنه 

و  يمربوط به طب رفتار يدر پژوهش ها پرسشنامه
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 دييو تا ران،يا داخل وسالمت در خارج  يروان شناس
 ،خشم ياس هاياس ها و خرده مقيمق يآن برا ييايپا
  .آن نبود ييو روا ييايمجدد پا يبه بررس ازين

 3:زين بارات يتكانشگر يعبارت 30يپرسشنامه 
 )عبارت11( يحركت ،)عبارت11( يشناخت يتكانشگر عامل
ن يا ينه هايگز .كند يم يرا بررس )عبارت 8(يبرنامگ يو ب

 هرگز/ از بندرت يانه يگز 4 كرتياس ليمقاساس  ابزار بر
     ينمره ده )4از يبا امت(شهيمـه /باًيتا تقر )1ازيبا امت(
دارد كه وجود  يعبارت منف 10ن ابزاريدر ا .شود يم

در  .گرفته استآن به صورت معكوس انجام  يبندازيامت
  .بود 120تا  30محدوده  يدارا ياز تكانشگريت امتينها

نسخه ، سرند كردن و انتخاب افراد مناسب يبرا
 ،STAXI-2(صفت خشم ان حالت يب يپرسشنامه د يجد
ه يبه كل بارات يو پرسشنامه تكانشگر )1999لبرگر ياسپ

 يمجمع عموم يجلسه  4نده در مادران شركت كن
اول  يه هايپا يدر تمام(ان مدرسه يا و مربيانجمن اول
ن دو يمادران به ا يداده شد كه همه ) تا پنجم

ن و يانگيم يسپس افراد دارا. پرسشنامه پاسخ دادند
ان خشم يب يكلن شاخص يانگيم ار باالتر ازيانحراف مع

عنوان ب )نفر 95(يجامعه مورد بررس كل يتكانشگر و
ضعف داشته و ت خشم يريمد ينه يكه در زم يكسان

ك شده و در يهستند تفك يتكانش يمستعد رفتارها
بطور نفر  15افراد سرند شده  نيا انياز م يگام بعد
پس  وانتخاب  )در فهرست ك نفر از هفت نفري(يتصادف

در برنامه  ش آزمونيو انجام پ يت شفاهياز كسب رضا
ه شده ئاراسر فصل  ت خشم تحتيريآموزش مد ي

و آموزش  ، درماندفتر امور زنان وزارت بهداشت توسط
برنامه  يدوره  در طول  .شركت داده شدند ،يشكزپ
 ه شد،يارا يقه ايدق 90 يجلسه  12كه در ،موزشآ

 ك،يولوژيزيبا ابعاد ف ت خشميريه در مديم پايمفاه
درست و  يورهابا ف،يتعر شامل يو رفتار يشناخت

 يدهنده  م هشداريورد خشم، عالنادرست در م
 يروش ها ز،يخشم انگ يتهاي، موقعيكيولوژيزيف

 يواكنش نشان دادن در مقابل احساس خشم، روش ها
ن يمقابله با افراد خشمگ يز نحوه يت خشم و نيريمد

سپس نمونه ها  .به بحث و تبادل نظر گذاشته شد
به عنوان پس آزمون  سئواالت پرسشنامهبه  مجدداً

  .پاسخ دادند
از آزمون با استفاده شده  يگرد آور يداده ها

ش آزمون يپ ين هايانگيم يسه يمقا يهمبسته برا يت
ن ييتع يبرادو  يكا يو آزمون آمارو پس آزمون 

پژوهش با عوامل  ياصل ير هاين متغيارتباط ب
محاسبات  يه يكل. ندشد ليه و تحليتجز كيدموگراف

     .گرفتانجام  16 نسخه  SPSSيافزار آمارنرم  حتت
  جينتا

 د كه نيميننشان مي ده پژوهش يافته هاي
ريت اكث سال، 30-40ها در گروه سني از نمونه%) 50(

صد آنان در 4/60و يك فرزند  داراي %)3/73(نمونه ها 
   .)1جدول شماره (بوده اند و باالترداراي مدرك  ليسانس 

  فرديپژوهش بر حسب متغيرهاي  مورد يحدهاواتوزيع :  1جدول  شماره 
  توزيع فراواني  متغيرهاي  فردي

  )سال (سن 
30< 2  9/12  
40-30  7  50  

40> 6  1/37  

  تحصيالت

  4/2  1  زير ديپلم
  4/22  3  ديپلم

  4/10  2  فوق  ديپلم
  4/60  9  ليسانس و باالتر

تعداد  
  فرزندان

  3/73  11  يك
  5/23  3  دو
  2/3  1  سه

 - در ارتباط با مقايسة مهارت پژوهش يها افتهي
 هاي خود نظم دهي خشم قبل و بعد از مداخله  نشان

ن قبل از مداخله مربوط يانگين ميدهند كه باالتر مي
ج آزمون ينتا .باشد يم) 46/22 ±03/6( به حالت خشم

 - نمونه كنترل خشمكه مقياس  استنشانگر آن آماري 
دار  ياط معنارتب يالت دارايبا تحص هاي پژوهش

و با تعداد فرزندان ارتباط ) p=028/0( معكوس يآمار
ر يان زيدر م .دارد) p=021/0( ميدار مستق يمعن
خشم با  يزيز فقط درون ريخشم ن ياس هايمق
  دار معكوس يارتباط معن يش سن دارايافزا

)001/0=p (همبسته تفاوت قابل توجه  يو آزمون ت بود
ار كسب شده در ياف معن و انحريانگيرا در م يآمار

 حالت خشم ياس هايمرحله قبل و بعد از آزمون در مق
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)0001/0=p(خشم يزي، برون ر)0001/0=p(يزي، درون ر 
 ،)p=001/0(خشم يزي، كنترل برون ر)p=002/0(خشم
ان يب يو شاخص كل) p=001/0( خشم يزيدرون ر كنترل
ب ين ترتيبد .سازد يمشخص م را) p= 001/0(خشم

ر يرات مثبت در زييسبب تغ) مداخله( موزشآ يبرنامه 
ان ين ميدر ا .شدان خشم يب ياس ها و شاخص كليمق

بعد از  اس حالت خشم در مرحله قبل وير مقيتنها در ز
ده نشد هر چند كه برنامه يدار د يمداخله تفاوت معن

اس صفت ير مقين زيانگيتوانسته بود م يآموزش ي
كاهش  57/16 ±25/3به  31/19±51/7 خشم را از

  .)2جدول شماره (دهد
  

مقايسه ي ميانگين و انحراف معيار مقياس خشم نمونه هاي :  2جدول شماره 
  پژوهش قبل و بعد از مداخله

نتايج آزمون   بعد از مداخله  قبل از  مداخله  مقياس ها
  آماري

  06/22 72/5  46/22 03/6  حالت  خشم
78/8 =t  
13  =dF 

000/0 =p  
 NS  57/16  25/3  31/19 51/7  مصفت خش

  5/13  03/2  13/22 95/4  برون ريزي خشم
21/6  =t  
13 =dF  
000/0 =p  

  85/13  56/4  6/20 18/5  دورن ريزي خشم
86/3  =t  
13 =dF 

002/0 =p 

كنترل  برون  
  ريزي خشم

2/2  13/13  78/1  57/22  
46/11- =T  

13= dF  
000/0 =p  

كنترل درون  
  ريزي خشم

9/1  73/13  42/4  93/24  
29/8-  =T  

13 =dF  
000/0 =p 

شاخص كلي بيان 
  27/ 55  97/5  87/63  35/10  خشم

24/8  =T  
13 =dF 

000/0  =p  

  
در ارتباط با تفاوت ميزان نيز  3جدول شماره 

تكانشگري و زير مقياس هاي آن در مراحل قبل و بعد 
است و نشان مي دهد كه  از مداخله تنظيم شده

         آن شامل تكانشگري كل و زير مجموعه هاي 
حركتي گي، تكانشگري شناختي و تكانشگري بي برنام

 يت، طبق نتايج آزمون د از مداخلهو بعدر مراحل قبل 
  . بوده استآماري معني دار تفاوت  فاقدهمبسته 

انشگري نمونه هاي مقايسه ي ميانگين و انحراف معيار  تك:  3جدول شماره 
  پژوهش قبل و بعد از مداخله

نتايج آزمون    بعد از مداخله  قبل از مداخله  مقياس ها
  آماري

 NS  73/25  5/4  8/23  46/3  بي برنامگي

 NS  33/18  4  83/16 58/1  تكانشگري حركتي

  NS  07/14  23/3  6/14  53/2  كانشگري شناختيت
 NS  75/58  17/54  تكانشگري كل

  يريجه گيو نت بحث
ن و انحراف استاندارد يانگيداده ها نشانگر م

 يزيدرون ر خشم و يزيبرون ر ياس هايدر مق ييباال
گر يد يياز سو .بودنددر مرحله قبل از مداخله خشم 

ن يانگيم يخشم دارا يزيرو درون  يزيركنترل برون 
ش يند كه با پبودن دامنه نمرات يانگياز متر  نييپا يها
گر يد ياز طرف. باشند يمهماهنگ  قيتحق ينيب
زان ياس كنترل خشم قبل از مداخله با مين مقيانگيم

 يارتباط آمار يدارا يپژوهش يالت نمونه هايتحص
افته ين يا كه) P=028/0( باشد يم يمعنادار معكوس

مطابقت ) 2007(و همكاران امزيليق ويج تحقيبا نتا
 يژگيتواند و يالت ميدارد كه نشان دادند سطح تحص

تواند  يافته مين يا .)25( ديل نمايخشم را در افراد تعد
  .افراد باشد ياجتماع يهاياز باال رفتن سطح آگاه يناش

ان يب يارتباط سن با شاخص كل يدر بررس
    ن داده يمشاهده نشد كه ا يخشم ارتباط معنادار

مورد  ينمونه ها يسن يل محدوده يتواند به دل يم
گمن يهمانگونه كه سل .باشد نهاو جوان بودن آ پژوهش

 شوند يم تر يتهاجم ين سالمنديسنزنان در  :ديوگ يم
)26(.  

ان يب ين تعداد فرزندان با شاخص كليهمچن
ن با يكه ا، م بوديمستق ارتباط معنادار يخشم دارا
باشد همانگونه كه  يهماهنگ م يقبل يدانسته ها

ت سه انواع خشونيكه به مقا )1385( يپورنقاش تهران
     در زنان و مردان در تهران پرداخته است، يخانگ

زان خشم ارتباط يكه تعداد فرزندان با م سدينو يم
  .)27(م دارديمستق

داده ها نشان دادند كه  ،ينه تكانشگريدر زم
 ش آزمونيدر مرحله پ پژوهش ين كل نمونه هايانگيم

 30-120كه با توجه به دامنه نمرات باشد يم 17/54
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ن يين تعيانگيتر از حد م نييپا يدر سطحاس ين مقيا
توان  يمافته را ين يا .قرار دارد )=75(ابزار يبرا شده

الت باالتر و تعداد فرزندان كمتر يتحص ،با سن جوانتر
ان يدر م يبرنامگ يالبته بعد ب .نمونه ها مرتبط دانست

ر ينسبت به سا ين باالتريانگيم يدارا يابعاد تكانشگر
ن يبود كه ا يپژوهش يدر نمونه ها ياد تكانشگرابع
 در )1386(افته رضوانفرد و همكارانيج يافته با نتاي

با  يو تكانشگر يتيشخص يهايژگيرابطه و يبررس
ان پسر سالم يدانشجو ن دريكوتين يزان وابستگيم

 ن يكه ا )28(دارد ياديار زيتشابه بس، يرشته پزشك
 هر دو گروه پژوهش ينمونه ها تشابهل يتواند به دل يم

 آنان يرانيو فرهنگ ا يو روان يكيزياز نظر سالمت ف
  .باشد

 يبرنامه  يرفت با اجرا يت انتظار ميدر نها
در  ،نمره افراد شركت كننده ت خشم،يريآموزش مد

ز ينان خشم و يمربوط به تجربه و ب ياس هايمق
ناظر  ياس هايمقو در  هشان خشم كايب يشاخص كل

ن پژوهش يا يافته هاي .ابديش يافزابر كنترل خشم 
ت خشم بر مهارت يريدهد كه آموزش مد ينشان م

افته ين يموثر بوده است كه ا خشم يخود نظم ده يها
 يبرجعل ،يديو نو)1385(يدينو يافته هايها با 

توان از  ين ميبنابرا .)16و4( باشد يمهمسو  )1386(
م نظ مهارت خود يارتقا يبرا يآموزش ين برنامه يا

در  يار مهمير بسيكنترل خشم كه خود متغ يده
استفاده  ،خانواده خواهد بود يو روان يسالمت جسم

  .نمود
گر در صورت موثر بودن آموزش يد ياز سو

كل  يد كه نمره تكانشگررو يار مظت خشم انتيريمد
 يتكانشگرا ابعاد آن شامل همراه ب يپژوهش ينمونه ها
با كاهش  يگه امبرن يب و يحركت يتكانشگر ،يشناخت

دهد كه  يپژوهش نشان م يافته هاي اما همراه باشد
 يت خشم نه تنها در كاهش تكانشگريريآموزش مد

ابعاد  ين در تماميانگيش ميموثر نبوده است بلكه با افزا
دهد  يالبته محقق احتمال م .ستز مواجه بوده ايآن ن

زمان امتحانات  هپس آزمون ب زمان ك بودنيه نزدك

تواند از  يدانش آموزان م يليم سال تحصيان نيپا
جه موثر باشد هر چند ين نتيباشد كه بر كسب ا يعوامل
 يشتر در زمانهايقات بياز به تحقين مساله نيكه ا

  .دارد يليمختلف از سال تحص
  يتشكر و قدردان

و  يدكتر عاطفه قنبر: ان از خانم هايدر پا
ز ه نظرات ارزشمندشان و ائجهت ارا ييمژگان بقا

 ييان مدارس ابتداياء و مربيمحترم انجمن اول ياعضا
ن يموثرشان در انجام ا يشهر رشت به خاطر همكار

  .دينما يم يق تشكر و قدردانيتحق
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Efficacy of anger management teaching on anger self-regulation and impulsivity 
in mothers of elementary school boy students in Rasht 

 
By: Mozhdeh Baghaie Lakeh1, Javad Khalatbari2 

 
Abstract: 
Introduction: Anger and impulsivity can be the beginners of much social harm which needs 
to be controlled and regulated especially in family environment. Therefore, proper planning is 
needed and assessing the effect of teaching on skills of anger self-regulation and impulsivity 
in mothers is important.  
Objective: The present research was done to assess anger management teaching program 
efficacy on Anger self-regulatory skill and impulsivity in mothers of boys in elementary 
schools in Rasht. 
Methods: This study has a pre-post test design in which 15 mothers were chosen as research 
samples among mothers having anger and impulsivity scores higher than the mean score of 
society. Data collection tool was a 3 part questionnaire including 1) demographic data, 2) 
Anger self-regulatory skills scale (STAXI-2) and 3) Barrat impulsivity scale that was used by 
self-reporting method at pre and post intervention (anger management teaching program) 
stages. 
Results: Finding indicated that half (50%) of samples were in 30 - 40 years age group and 
had BA degree in education. The majority of them had one child. Also results showed that 
selected intervention significantly decreased anger scale (P=0.000) and all of its subscales, 
with exception of anger trait, but it did not have any effect on impulsivity and its domains. 
Conclusion: According to these results, Anger management teaching plan can be a proper 
approach only to improve anger self-regulatory skills.  Greater sample size and environmental 
controls may help to access better results. 
Key word: Anger, Impulsivity, Self-regulatory skills, Anger management teaching 
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