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 :چكيده

    اين پژوهش با هدف بررسي تأثير آموزش               
توان مديريت خشم بر ارتباط مادران با فرزندان كم         

روش تحقيق  .  ذهني و ديرآموز صورت گرفته است       
وه شبه تجربي با طرح پيش آزمون ـ پس آزمون با گر         

جامعه آماري شامل مادراني است كه         .  گواه است 
-فرزندان آنان در دو مدرسه غيرانتفاعي ويژه دانش        

آموزان كم توان  ذهني آموزش پذير و ديرآموز به            
 .ندرتحصيل اشتغال دا
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Abstract 

     The present research is designed 
to examine the efficacy of anger m-
anagement training on relationship 
of mothers and their mildly men-
tally retarded and slow learner 
children. The design of this study 
is quasiexperimental with pretest-
posttest control group. 
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 مقدمه 

 نقش مهمي  در سالمت روان       ،هاي زندگي اجتماعي بوده   ترين مؤلفه ارتباط والد ـ كودك از مهم      
د كه در بين    نتحقيقات نشان مي  ده  ).  1999باربر، اكسين و سورنتون،     (والدين و فرزندان ايفا مي  كند      

در پرورش شخصيت سالم كودكان و نوجوانان مؤثرند، تعامل كودك و والدين از               عوامل مختلفي كه    
 ). 1375نژاد، نوابي(د نترين عوامل محسوب مي  شوترين و بنياديمهم

با تحليل رفتار كودك و والدين سه شيوه تعاملي         )  2001/1383،  1نقل از برك  ، به 1971(بامريند  
در سبك مقتدرانه   .  گيرانهمقتدرانه، مستبدانه و سهل   :  كردهاي فرزندپروري مطرح    را با عنوان سبك   

ها و  والدين از فرزندان خود درخواست هاي معقولي دارند و اين درخواست ها را با تعيين محدوديت                
در سبك مستبدانه نيز والدين      .  گذارندها تبعيت كند، به اجرا مي       كه كودك بايد از آن     اصرار بر اين  

 مادر بوده كه با روش           46نمونه آماري شامل       
 پس از همگن      ونمونه گيري در دسترس انتخاب       
شناختي در دو    شدن براساس ويژگي هاي جمعيت     

ابزار .  گروه آزمايشي و گواه جايگزين شدند             
اندازه گيري، مقياس محقق ساخته ارزيابي خشم و         

گروه آزمايشي  .  پرسشنامه ارتباط والد  ـ  كودك است     
فت جلسه آموزش مديريت خشم مبتني بر           در ه 

يافته هاي .  رويكرد شناختي ـ رفتاري شركت كردند      
تحقيق با استفاده از روش تحليل كوواريانس تجزيه         

نتايج حاصله نشان داد كه كاربرد         .  و تحليل شد   
تكنيك هاي مديريت خشم به كاهش خشم مادران و        

 . شودها با فرزندان منجر ميبهبود ارتباط آن
افزايي والدين، كنترل خشم،       دانش:  هايدواژهكل

تعامل مادر و فرزند، عقب مانده ذهني آموزش پذير،         
 . ديرآموز

 

This study was conducted on 46
mothers who were assigned equally 
into experimental and control groups. 
Data were collected utilizing two
questionnaires: Anger Evaluation Sc-
ale and Parent-Child Relationship 
Inventory. The anger management 
training program, based on cognitive-
behavioral approach, was impleme-
nted on experimental group in seven 
sessions, 2 hours each. The findings 
based on the Analysis of Covariance 
revealed that anger management 
training had the following effects: the 
intensity of anger in anger-eliciting 
situations decreased, the use of anger 
control strategies increased, and par-
ent-child relationship improved. Fina-
lly, the implications of the study, 
limitations and suggestions for future 
research are discussed. 
 
KeyWords: parents training; anger 
control; parent-child relationship; edu-
cable mentally retarded; slow learner. 
 

���/ 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

233 

 
 

 

 

 

ل هستند كه اگر كودك اطاعت        ئچنان ارزش زيادي قا    ي پيروي كردن آن    متوقع هستند، ولي برا    
 و پذيرا هستند    زدر سبك سهل گيرانه، والدين مهرور    .  شوندنكند، والدين به فشار و تنبيه متوسل مي         

 . ولي متوقع نيستند و از هر گونه اعمال كنترل، خودداري مي  كنند

صورت مستقيم و   ه هم مربوط هستند؛ اين تأثيرات به       هاي همه اعضا، ب   در تعامالت خانواده پاسخ   
تأثيرات مستقيم در تعامالت خانواده به اين صورت مشاهده مي  شود كه             .  غيرمستقيم عمل مي  كنند  

آميز را فرا مي  خواند و تندي و ناشكيبايي،        هاي حمايتي و مسالمت   آميز و صبورانه، پاسخ   ارتباط محبت 
هر يك از اين واكنش ها، به نوبه خود، حلقه جديدي را            .  انگيزدا برمي  گين و تضادورزي ر   ارفتار خشم 

 در مورد دوم، پيام منفي      و  يابددر مورد اول، پيام مثبت ادامه مي       .  آوردوجود مي  در زنجيره تعاملي به   
زماني كه رابطه زناشويي والدين صميمي  باشد،          ).  1383/  2001برك،  (يا اجتنابي روي مي  دهد       

ها را سرزنش   گيرند و يا آن   ها ايراد مي    خود را بيشتر تحسين و تشويق مي  كنند و كمتر از آن           فرزندان
زا و خصمانه است، والدين به احتمال بيشتري به          در مقابل، وقتي كه زندگي زناشويي تنش      .  مي  كنند

 ). 1997ر، ؛  هارواد و كانگ1995ارل و بورمن، (فرزندان ابراز خشم، انتقاد و تنبيه مي  كنند 
در سال هاي اخير متخصصان تعليم و تربيت و روان شناسان در زمينه تعامل والدين و كودكان و                  

چنين در رابطه با     هم.  متغيرهاي مرتبط و تأثيرگذار بر اين ارتباط تحقيقات بسياري انجام داده اند             
ها و تحقيقات متعددي     فرزند، نظريه  - و روش هاي مؤثر در بهبود تعامل مادر        2سبك هاي فرزندپروري 

 . ارائه شده است
يكي از اين مؤلفه ها      .  پذيردكودك از مؤلفه ها و متغيرهاي متعددي تأثير مي           ـ   تعامل والد    

خشم يكي از هيجان هايي است كه در        ).  1383،  2001برك،  (واكنش ها و پاسخ هاي هيجاني است       
مطالعات . ربيتي گوناگون تأييد كرده اند  محققان نقش خشم را در موقعيت هاي ت      .  اين تعامل نقش دارد   

د كه خشم از جمله هيجان هايي است كه والدين به طور مكرر در ارتباط با فرزندان آن                  ننشان مي  ده 
 فرزند  -خشم به عنوان يك عامل منفي شناخته شده است كه مي  تواند تعامل والد             .  را تجربه مي  كنند  

 ). 2001سدلر و هنسن، ( روش تربيتي نامناسب رابطه دارد چنين باخشم هم .را تحت تأثير قرار دهد
با .  خشم يكي از هيجان هاي طبيعي انسان است و در مؤلفه هاي هيجاني جايگاه خاصي دارد                  

 از اهميت به    3وجود اين، با توجه به عوارض منفي و مخرب فردي و اجتماعي خشم، كنترل خشم                  
خالت كنترل خشم، كاهش احساسات هيجاني و          هدف از درمان ها و مدا      .  سزايي برخوردار است   

برانگيختگي فيزيولوژيكي ناشي از خشم، افزايش آگاهي افراد نسبت به خشم و آموزش شيوه ها و                    
 ). 2004، 4شناختي آمريكاانجمن روان(راهبردهاي مؤثر به منظور كنترل آن است 

 است كه با  تنش ماهيچه اي        زيستي -، خشم يك حالت رواني    )1999( به نظر اسپيلبرگر و همكاران      
و برانگيختگي سيستم عصبي خودكار همراه است و دامنه آن از ناراحتي خفيف تا عصبانيت و غضب                  

 . شديد تغيير مي  كند

 /��� /...اثربخشي آموزش مديريت خشم بر ارتباط مادران با فرزندان                               
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 اثربخشي اين برنامه هاي مداخله اي را براي         ،بررسي پيشينه برنامه هاي آموزشي مديريت خشم       
شي در زمينه آموزش مهارت هاي مديريت خشم براي          نتايج پژوه .  گروه هاي مختلف نشان مي  دهد    

 جلسه  10اي كه طي    نوجوانان با اختالل رفتاري و هيجاني شديد نشان داد كه بعد از برنامه مداخله               
كنندگان نزاع با همساالن كاهش و صحبت با مشاور در مورد مسائل به هنگام                 اجرا شد، در شركت   

محققان در پژوهشي تأثير آموزش كنترل        ).  2002تي،  كلنر، براي و كال    (عصبانيت افزايش يافت     
يافته هاي آنان كه با     .   رفتاري را بر روي بزرگساالن با ناتواني هاي خفيف بررسي كردند              ـ شناختي

بهره گيري از مقياس خودسنجي خشم و عزت نفس بدست آمده بود بيانگر افزايش توانايي كنترل                   
كينگ، لن كاستر، وايني،    (اني در گروه مورد مطالعه بود       عصبانيت و افزايش سازگاري رفتاري و هيج      

صورت درمان انفرادي صورت     كه به )  1993(در تحقيق بلك و نواكو        ).  1999نتل تن و ديويس،      
پذيرفت، مهارت هاي مقابله اي، نظارت خود، كاهش برانگيختگي و درباره كاركردها و اشكال مختلف               

ها كاهش شيوع پرخاشگري و افزايش رفتارهاي       آن.   شد  جلسه به هر فرد آموزش داده      28خشم طي   
 هفته كه پيگيري صورت گرفت اثرات       21پس از   .  اجتماعي مناسب را پس از آموزش مشاهده كردند       

 .آموزش باقي مانده بود
ماندگي ذهني، در معرض خطر مواجهه با انواع        اند كه والدين كودكان با عقب     تحقيقات نشان  داده  

استرس، ).  1991؛ دوماس، فيبمن و كاليگان،      1991بكمن،  ( و هيجاني قرار دارند      مشكالت خانوادگي 
). 1989بيگنر،  (كه اين والدين تجربه مي كنند      هستند  افسردگي و خشم از جمله هيجان هاي رايجي        

ها با  شان باعث مي  شود بزرگ كردن آن       هايي كه ويژگي هاي   آن -در نظام خانواده، برخي كودكان     
كودكان .   به احتمال بيشتري مورد خشم و بدرفتاري قرار مي  گيرند            -رت همراه باشد  سختي و مرا  

فعال اند يا  هايي كه از لحاظ سرشتي بدقلق و يا داراي نقص  توجه و بيش                 زودرس يا بيمار يا آن     
عالوه بر اين، خلق و     ).  1993بلسكي،  (مشكالت رشدي ديگري دارند، از جمله اين كودكان هستند            

ساز كودك از عوامل تعيين كننده و آغازگر خشم مي  باشند           ينانه والدين و رفتار مشكل    خوي خشمگ 
عنوان دو  هاي پژوهشي، نافرماني كودك و عملكرد تحصيلي ضعيف به           براساس يافته ).  1999لم،  (

نتايج تحقيقي در تركيه نشان داد كه دعوا با كودكان          .  عامل كليدي در پرخاشگري والدين نقش دارند      
عالوه بر اين از    .  زني فرزندان از علل اصلي خشم مادران است         ر، اطاعت نكردن از مادر و پرسه        ديگ

عمده ترين عوامل خشم در زنان، بيكاري همسران آنان گزارش شده است كه بر رابطه مادر با كودك                  
 ). 2006كيوكلو و بالدوك اغلو، (تأثيرگذار است 

 بيان خشم را، تغيير رفتار كودك و حل مشكل عنوان           در مطالعه ديگري اكثر مادران هدف شان از      
چنين نتايج مطالعات متعدد بيانگر رابطه خشم باال با انضباط شديد               هم).  1997گروگر،  (ند  اهكرد

 ). 1999نقل از لم، ؛ به1987 و همكاران، 7؛ وايت من1984، 6؛ گالب1982، 5انفر و اسنيوايند(مي  باشد 
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 كنگ جهت بررسي ارتباط بين استرس والدين و خشم انجام شد،               نتايج تحقيقي كه در هنگ     
در ).  1999لم،  (نشان داده است كه استرس با بيان خشم نسبت به كودك، همبستگي بااليي دارد                  

جا شدن هاي مكرر و     هعين حال، درآمد كم، بيكاري، مشكالت زناشويي، خانواده پرجمعيت، جاب              
از ).  1989پيانتا، اگلند و اريكسون،      (ي بدرفتار رايج هستند      آشفتگي شديد در خانه، در خانواده ها      

ولف، ( اقتصادي و مشكالت فرهنگي خانواده         -ديگر عوامل مؤثر مي  توان به سطح پايين اجتماعي          
كريست مس،  (، سن مادر، تك والد بودن، انزواي اجتماعي و افسردگي نيز اشاره كرد                      )1991

اين، عوامل شخصيتي و موقعيتي خاص موجب مي  شود كه           بنابر).  1996ودارسكي و اسموكاوسكي،    
هاي خود را بر سر فرزندان شان       هاي فرزندپروري برآيند و ناكامي     ليتئووالدين نتوانند از عهده مس     

د كه خشم كنترل نشده والدين نسبت به كودكانشان با          نيافته هاي پژوهشي نشان مي  ده   .  تخليه كنند 
). 2003كاالماري و پيني،    (و تعارض هاي خانوادگي ارتباط دارد      )  1999لم،  (بدرفتاري آنان با كودك     

خصوصيات خلقي و هيجاني و شيوه هاي تربيتي والدين بر رشد شناختي، عاطفي يا رفتاري كودك                  
شان هاي رفتاري والدين  د كه رفتار كودكان با شيوه      نمطالعات و تحقيقات نشان مي  ده     .  تأثير دارند 

 تجربه خشم، به شدت تحت تأثير يادگيري است و سريعاً از يك عضو خانواده               .همبستگي زيادي دارد  
پذيري پذيري در كودكان با ميزان تحريك      تحريك).  2001/1383برك،  (به ديگري سرايت مي  كند      

والدين عصباني با احتمال بيشتري فرزندان عصباني          .  ويژه والدين مرتبط است    شان به در خانواده 
اقع كودكي كه والدين او اغلب عصباني هستند، احتمال بيشتري دارد كه به                 در و .  خواهند داشت 

كودكاني كه به شدت پرخاشگرند معموالً در خانواده هايي          ).  2004اسميت،  (آساني برانگيخته شود    
له ئگونه خانواده ها اختالفات جزئي تبديل به مس         در اين  ،بزرگ شده اند كه اعضاي آن پرخاشگرند       

 شيوه ثابت و روشني     ،والدين معموالً در اين خانواده ها در به اجرا در آوردن قواعد            .  داي مي  شو عمده
اي بدست آورد كه    شواهد متقاعدكننده )  1982(پاترسون  ).  1986/1373 و همكاران،    8ماسن(ندارند  

فرزندپروري همراه با پرخاشگري، تهديد، خصومت و خشم منجر به الگوبرداري كودكان و بروز رفتار                 
چنين كودكاني مي  آموزند كه در مواجهه با والدين پرخاشگر خود نيز             .  ها مي  شود رخاشگرانه در آن  پ

محيط كودك در اين خانواده ها مملو از پرخاشگري و خصومت است و بدرفتاري                 .  پرخاشگر باشند 
تا، ، بي  و همكاران  9برمن(محققان  .  هيجاني و جسماني بين اعضاي خانواده در پي آن مشاهده مي  شود          

اين اثرات  .  معتقدند، خشونت خانواده مي  تواند اثرات منفي خطرناكي بر كودكان داشته باشد           )  1384
نفس پايين، افسردگي، افزايش     مي  تواند شامل مشكالت رفتاري نظير پرخاشگري، هراس، اعتماد به          

آميز در منزل   تچنين ممكن است در بزرگسالي باعث اعمال خشون       هم.  پذيري و وسواس باشد   تحريك
هاي بدست آمده از مطالعه اي در مورد كودكان مدرسه اي نشان داد،               يافته.  و رفتار مجرمانه شود    

كودكاني كه در معرض خشم و بدرفتاري خانواده قرار دارند، در مقايسه با كودكان در خانواده هاي                    
و رفتارهاي  )  انزوا و تشويش  (ي  له ساز درون ئتوأم با آرامش، معموالً فراواني بيشتري از رفتارهاي مس          

 /��� /...اثربخشي آموزش مديريت خشم بر ارتباط مادران با فرزندان                               

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

236 

 
 

 

 

���	��� ��� �!"�#�$% / ���'��() / �����*+/,��%  *-.//

عالوه بر اين، نحوه نگرش ها،       .  از خود نشان مي دهند    )  پرخاشگري و بزهكاري   (ساز بيروني    لهئمس
برمن و  (صالحيت اجتماعي و انجام تكاليف مدرسه نيز اغلب به طور منفي تحت تأثير قرار مي گيرد                  

 ). 1384تا، همكاران، بي
 كودك، لزوم  - ه در زمينه خشم و تأثير و نقش آن در ارتباط والد              با توجه به اطالعات ارائه شد      

آموزش اين گونه  .  آموزش مهارت هاي فرزندپروري و كنترل هيجاني به والدين مشاهده مي  شود               
آفرين كودك و استفاده از روش هاي مؤثر       مهارت ها، قابليت برخورد منطقي و مؤثر با رفتارهاي مشكل        

از اين رو هدف پژوهش حاضر بررسي       .  خشم را در والدين تقويت مي  كند     براي حل تعارض و كنترل      
توان ذهني  مادران با فرزندان كم   )  تعامل(اثربخشي كارگاه هاي آموزش مديريت خشم بر بهبود ارتباط         

 . آموزش پذير و ديرآموز است
 

 مديريت خشم

 حالت، به والدين اطالعاتي     عنوان يك هاي مديريت خشم، ابتدا براي درك مفهوم خشم، به         در برنامه 
براي (باشد  هاي برجسته برنامه، تأكيد بر شناسايي و تغيير عقايد غيرعقالني مي            از مؤلفه .  شودداده مي 

او آن كار را با هدف صدمه زدن به من انجام داد يا او مي داند كه چگونه آن كار را انجام دهد ولي                        :  مثال
. شامل استفاده از آموزش به خود براي كاهش برانگيختگي است             ايراهبردهاي مقابله ).  تنبلي مي  كند 

: براي مثال (كند  ها تشويق مي  نوع اول فرد را به تمركز بر برخي فعاليت        :  آموزش به خود بر دوگونه است     
نوع دوم مشوق رفتار ناسازگار ديگري از قبيل         ).  كار كنم؟ جا من بايد چه   من بايستي آرام باشم يا اين      

هاي آرميدگي براي دقايق كوتاه     انجام تمرين :  براي مثال (جان چاي يا آرميدگي مي  باشد      نوشيدن يك فن  
 ). كه آرام باش يا نفس عميق بكشو يا فقط ذكر اين

كنندگان گيرند و از شركت    انگيز فرضي قرار مي     برهاي خشم در كارگاه آموزشي افراد در موقعيت       
اي مناسب براي   گفتگوي دروني شيوه  .  يت خشم را بيابند   خواسته مي  شود كه بهترين راهبردهاي مدير      
ها را  هنگامي  كه افراد تحت فشار بوده و مشكالت آن         .  باشدكاهش استرس و افزايش كنترل والدين مي        

-آوري را گفتگو مي   آيند و با خود جمالت يأس      احاطه كرده اند، فكر مي  كنند كه از عهده كارها برنمي          

گه از پس اين بچه برنمي آيم، ديگه هيچ راهي نمونده، من همه چيز را قبالً                   من دي «:  كنند، از جمله  

امتحان كردم، هر كاري كه بكنم اشتباهه، من حس بدي نسبت به كودكم دارم، هيچ اميدي نيست،                     
كنه، من عاجز و     من خيلي احساس گناه مي كنم كه كودكم را دوست ندارم، هيچ چيزي تغيير نمي                 

قبيل گفتارهاي دروني در ميان والدين بسيار شايع است و با رفتارهايي از قبيل                   اين   »!درمونده شدم 

 ). 2006آيوانيك، (انزواطلبي، بي خوابي، بي عالقگي، فقدان انرژي و شور و شوق و افسردگي همراه است 
چنين با آموزش   هم.  طلبدهاي نادرست را به چالش مي       رفتاري، افكار و نگرش    -رويكرد شناختي 

له در جهت ارتقاي رفتارهاي اجتماعي،        ئهاي مقابله، گفتگوي دروني، و راهبردهاي حل مس          روش 
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روش هاي شناختي  ).  2002كولكو و سونسون،    (كوشد  افزايش صميميت و ارتباط مثبت با كودك مي        
د كه شامل   ندر واقع راه هاي تغيير نگرش و باورهاي والدين نسبت به فرزندان شان را بيان مي  كن                  

مؤلفه رفتاري بر اين     .  دنباشيري چگونگي كنترل خشم، مديريت استرس و حل مشكالت مي             يادگ
تري ها را با رفتارهاي سالم     فرض است كه افراد را نسبت به رفتارهاي نامطلوب آگاه سازد تا آن                  

روش هاي رفتاري براي كمك به والدين و كودك جهت بهبود تعامالت نامناسبي كه             .  جايگزين نمايند 
چنين از اين روش    هم.  ن است به آزار كودك يا ناديده گرفتن وي منجر شود، طراحي شده است              ممك

براي تغيير سبك فرزندپروري والدين، مديريت رفتار كودكان و دادن پاسخ هاي هيجاني مناسب به                 
 ).2006آيوانيك، (كودكان استفاده مي  شود 

 

 روش 

 .  پس آزمون با گروه گواه است-ا طرح پيش آزمونپژوهش حاضر، از نوع تحقيقات شبه آزمايشي ب
 

 گيرينمونهو روش  جامعه، نمونه 

اين گروه، والديني بودند كه فرزند      .   مادر بوده است   46هاي در دسترس و شامل      گروه نمونه از نمونه   
 در پي .   اشتغال به تحصيل داشتند    1385-86آنان در مدارس غيرانتفاعي شهيد زارعي و  هاتف در سال            

يك جلسه عمومي، كارگاه مديريت خشم براي مادران معرفي شد و از داوطلبان براي شركت در كارگاه                  
هاي  مادر از لحاظ ويژگي     46 مادر كه ثبت نام كرده بودند، تعداد            62از تعداد   .  عمل آمد ثبت نام به  

پذير وزششامل سن، تحصيالت، وضعيت شغلي و دارا بودن كودك كم توان ذهني آم           (جمعيت شناختي   
صورت تصادفي در دو    ها به هاي همگن شناسايي شده و سپس هر يك از زوج         صورت زوج به)  و يا ديرآموز  

 4/30( نفر   14داراي فرزند ديرآموز و     )   درصد 6/69( نفر   32.  آزمايش و گواه قرار گرفتند    )   نفري 23(گروه  
غيرشاغل )   درصد 6/82( نفر   38شاغل و   )   درصد 4/17( نفر   8.  پذير بودند داراي فرزند آموزش  )  درصد
تحصيالت ديپلم و زير    )   درصد 8/71( نفر   33تحصيالت باالي ديپلم و      )   درصد 3/28( نفر   13.  بودند

 .  سال است5/38ميانگين سن مادران . ديپلم داشتند
 

 شيوه اجرا

كنندگان در گروه آزمايش و گواه قبل از شروع آموزش دو                  با توجه به طرح تحقيق، شركت        
در آخرين  .  كودك را تكميل كردند     ـ   مه محقق ساخته ارزيابي خشم و مقياس ارتباط والد           پرسشنا

آزمون، به  پس از اجراي پس   .  هاي مذكور مجدداً اجرا گرديد    جلسه و پس از اتمام آموزش نيز پرسشنامه       
دليل تقاضاي گروه گواه براي شركت در كارگاه آموزش مديريت خشم، اين دوره آموزشي براي گروه                 

 .گواه نيز اجرا گرديد
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  پژوهشهايابزار

 نفر  40اين مقياس طي يك مصاحبه نيمه سازمان يافته با          :  مقياس محقق ساخته ارزيابي خشم    
طي مصاحبه سه سؤال كلي      ).  1386زماني،  (از مادران كودكان با نيازهاي ويژه ساخته شده است              

هاي هر عامل    ر گرفته شد و سؤال      پرسيده شد كه بر اين اساس، سه عامل براي پرسشنامه در نظ                
 سؤال در مقياس ليكرت،      69اين مقياس با     .  هاي ارائه شده تعيين شدند     براساس فراواني تكرار پاسخ    

عامل .  انگيز، بيان بيروني خشم و راهبردهاي كنترل خشم مي باشد        برشامل سه عامل موقعيت هاي خشم     
.  هاي خاص در ارتباط با كودك اندازه مي گيرد       هاي خشمگينانه والدين را در موقعيت     اول، شدت واكنش  

صورت رفتار پرخاشگرانه كالمي  يا فيزيكي در ارتباط با كودك              عامل دوم، فراواني بروز خشم را به         
 محورله محور، راهبردهاي هيجان   ئعامل سوم، در برگيرنده سه خرده عامل راهبردهاي مس         .  ارزيابي مي كند 

اي ليكرت از نمره صفر      درجه 6انگيز در مقياس    برهاي خشم وقعيتعامل م .  و راهبردهاي مذهبي است   
هاي كنترل خشم در مقياس پنج       و عامل بيان بيروني خشم و راهبرد       )  بسيار زياد (تا نمره پنج    )  هيچ(

حداقل نمره  .  گذاري شده است   ارزش)  هميشه(تا نمره چهار     )  هرگز(اي ليكرت از نمره صفر        درجه
هاي كنترل، صفر و     انگيز، بيان بيروني خشم و راهبرد        برهاي خشم وقعيتآزمودني در زيرمقياس م     

 .  بود108، و 48، 150ها به ترتيب حداكثر نمره آزمودني در همين مقياس
با روش    10قابليت اعتماد .   نفري اجرا شد    30طور مقدماتي روي يك نمونه        پرسشنامه مذكور، به  

روني خشم  ـ، براي بيان بي   r=82/0 انگيز  بروقعيت هاي خشم بازآزمايي، با فاصله يك هفته براي عامل م         
89/0=r          67/0 و براي راهبردهاي كنترل خشم=r   براساس اجراي مقياس در پژوهش        . بدست آمد 

انگيز، برهاي خشم  براي موقعيت  r=96/0به ترتيب    نفري مادران    46حاضر، آلفاي كرونباخ براي نمونه       

80/0=r        ،83/0 براي بيان بيروني خشم=r        71/0( براي راهبردهاي كنترل خشم=r   براي راهبردهاي 
و براي كل    )   براي راهبردهاي مذهبي    r=76/0محور،   براي راهبردهاي هيجان    r=78/0محور،  لهئمس

 .   گزارش شده استr=91/0مقياس 
 سؤالي است كه با روش           78اين مقياس يك آزمون         :  11كودك ـ    مقياس ارتباط والد   
با هدف ارزيابي نگرش والدين       )  1994(اين مقياس توسط جرارد       .  شودمي خودگزارش دهي تكميل    

 7سؤال هاي آزمون براساس    .  نسبت به فرزندپروري و نگرش نسبت به فرزندان شان، ساخته شده است            
اين :  12ارتباط:   در اين پژوهش از سه خرده مقياس استفاده شده است            .اندبندي شده مقياس گروه خرده

يزان آگاهي والدين از چگونگي برقراري ارتباط خوب با كودكان را در موقعيت هاي                 مقياس در واقع م    
مندي رضايت.  مختلف مي  سنجد و توانايي والدين را در همدلي و گفتگو با فرزندان شان منعكس مي  كند              

ل اين عام .  اين مقياس ميزان رضايت و خرسندي والدين را از فرزندپروري مي  سنجد            :  13از فرزندپروري 
مبتني بر اين عقيده است كه والديني كه از فرزندپروري خود رضايت خاطر دارند، احتماالً والدين خوبي                  

اين مقياس اثر بخشي شيوه هاي انضباطي و تدوين مقررات توسط والدين را            :  14مرز تعيين حد و  .  هستند
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براي كودك تعريف نشده    تربيت معموالً زماني با مشكل مواجه مي  شود كه هيچ حد و مرزي              .  مي  سنجد
دانيم كودكان زماني كمترين مشكالت رفتاري را از خود نشان               عنوان يك قاعده كلي مي       به.  باشد

 . طور واضح بيان كرده باشندمي  دهند كه والدين دقيقاً خواسته هاي خود را از كودكشان به
 براي عامل   r=71/0ترتيب  قابليت اعتماد سه عامل مورد نظر از طريق ضريب آلفاي كرونباخ به                 

 براي رضايت از فرزندپروري و براي نمرات كل سه             r=51/0 براي تعيين حد و مرز،         r=75/0ارتباط،  
 . بدست آمدr=81/0عامل 
 

 معرفي كارگاه مديريت خشم

اي است كه در زمينه كنترل خشم در روابط         ، برنامه )2004اسميت،  (برنامه كارگاه مديريت خشم     
برنامه اصلي شامل ده طرح درس است و براي مشاركت           .   كودك طراحي شده است    بين بزرگسال با  

اين .  نظر گرفته شده است      كنندگان در كارگاه ها تكاليف و فعاليت هاي فردي و گروهي در            شركت
كنندگان در فرايند آموزش     رفتاري است و بر فعال بودن شركت         ـ برنامه مبتني بر رويكرد شناختي     

 .تأكيد دارد
در مورد  )  والدين(كه به آموزش افراد     :  آماده سازي شناختي  :  برنامه آموزشي سه مؤلفه  دارد     اين  

در اين مرحله راهبردهاي مقابله كه شامل اصالح        :  كسب مهارت .  خشم، علت ها و اثرات آن مي پردازد     
ه گفتار هاي دروني، روش هاي آرميدگي و مهارت هاي جرأت ورزي مي باشند به والدين آموزش داد                

در اين مرحله جديدترين مهارت هاي آموزش داده شده در موقعيت هاي            :  آموزش كاربردي .  مي  شود
 . فرضي و بازي نقش تحت نظارت مربي آزموده مي  شود

برنامه كارگاه با تغييراتي در هفت جلسه دو ساعته به صورت گروهي براي گروه آزمايش ارائه                     
انگيز، مسائل خود   برصت داده   شد درباره موقعيت هاي خشم      در ابتداي هر جلسه به والدين فر      .  گرديد

در ارتباط با فرزندان و تكاليف انجام شده در منزل به بحث و تبادل نظر با مجري و ساير والدين                          
 .بپردازند

 

 

 ساختار جلسات آموزش مديريت خشم: 1جدول 

 جلسه موضوع هدف

 1 معناي خشم خودآگاهي هيجاني
 2 اهميت خشم هاي مثبت خشمرفتار و توجه به جنبه- احساس-آگاهي به ارتباط فكر

 3 خطرات خشم شناخت پيامدهاي منفي خشم و تأثير خشم بر كودكان

 

 

 

 اصول كنترل خشم

 4 شناخت م جسمي، خشم انگيختگي و كشف الگوهاي خشمئنظارت خود بر عال
 5 ارزيابي و ارزشيابي داريويشتنهاي شناختي، هيجاني و افزايش خمهارت

 6 انتخاب راه و روش مهارت هاي رفتاري، ارتباطي و جرأت ورزي
 7 انتخاب راه و روش له و حل تعارضئحل مس

هاي كنترل مهارت
 خشم
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 يافته ها

يافته هاي توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي مورد مطالعه در پيش آزمون و                    
هاي ميانگين نمره .   ارائه شده است    3 و    2 گواه در جدول       پس آزمون به تفكيك گروه آزمايش و       

 كاهش و در خرده     ، انگيز و بيان بيروني خشم    برپس آزمون گروه آزمايش در حيطه موقعيت هاي خشم      
مندي چنين عامل هاي ارتباط، رضايت    محور و مذهبي و هم    محور، هيجان لهئعامل هاي راهبردهاي مس  

بنابراين براساس نتايج اين جداول، شركت در       .   افزايش يافته است   ،رزاز فرزندپروري و تعيين حد و م      
هاي مديريت خشم بر كاهش خشم در ارتباط با كودك و در نتيجه بهبود ارتباط با فرزندان                     كارگاه

 .تأثيرگذار بوده است
 
 

آزمون آزمودني هاي دو گروه آزمون و پسميانگين و انحراف معيار نمرات پيش: 2جدول   

سشنامه محقق ساخته ارزيابي خشمدر پر  

 راهبردهاي كنترل خشم

 له محورئمس هيجان محور مذهبي نمره كل

 بيان بيروني خشم

موقعيت هاي 

 خشم انگيز

SD x SD x SD x SD x SD x SD x 

 زمان
 گروه

 

 پيش آزمون 52/113 19/22 08/27 83/8 81/22 09/6 36/39 42/9 31/9 98/2 09/71 31/16

 پس آزمون 42/103 36/20 18/26 15/5 08/30 81/5 13/51 87/10 00/13 29/3 80/81 10/14

 آزمايش

 پيش آزمون 26/116 95/27 95/28 49/6 30/25 17/5 08/41 01/9 08/11 17/4 04/77 22/16

 پس آزمون 26/117 24/28 26/27 15/6 73/33 32/8 65/57 52/13 39/14 43/4 42/77 98/13
 گواه

 

 

آزمون آزمودني هاي آزمون و پسميانگين و انحراف معيار نمرات پيش: 3جدول   

كودكـ  دو گروه در پرسشنامه ارتباط والد  

و مرز تعيين حد  
يت مندي از رضا

 فرزندپروري
 ارتباط

SD x  SD x  SD x  

 گروه زمان

03/7  68/36  18/6  26/36  75/4  72/33  پيش آزمون 

22/6  80/38  90/4  63/37  70/4  18/35  پس آزمون 
 آزمايش

40/8  28/37  96/5  21/37  20/6  73/34  پيش آزمون 
77/6  38/37  56/4  95/36  61/4  85/33  پس آزمون 

 گواه

 

 Fنتايج حاصل از تحليل كوواريانس در مورد پيش آزمون هاي دو گروه بيانگر اين است كه                       
محور و  محور، هيجان لهئمحاسبه شده براي تمام متغير ها، به استثناي خرده عامل راهبردهاي مس              

عبارت ديگر پيش آزمون هاي دو گروه قبل از آموزش           به.  ر است  معنادا p>05/0مذهبي در سطح     
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پس از كنترل اثر پيش آزمون، تأثير آموزش مديريت        ).  5 و   4نگاه كنيد به جدول     (متفاوت بوده است    
 انگيز بين ميانگين دو   بردرحيطه موقعيت هاي خشم  .  خشم بر نمرات پس آزمون دو گروه بررسي شد        

هاي مديريت  بنابراين به كارگيري تكنيك   ).  p  ،48/4=  F>05/0(ارد  گروه تفاوت معناداري وجود د     
حيطه   در.  خشم، شدت خشم مادران را در موقعيت هاي خاص در ارتباط با كودك كاهش داده است               

به ).  p  ،23/0=  F<05/0(گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد         بيان بيروني خشم بين ميانگين دو      
چنين مقدار  هم.  كاهش بيان بيروني خشم تأثيري نداشته است      بيان ديگر آموزش مديريت خشم در       

F          05/0محور در سطح    محور و هيجان  لهئ در حيطه راهبردهاي كنترل خشم و خرده عامل هاي مس<p 
بنابراين مي  توان نتيجه گرفت كه آموزش مديريت خشم، موجب افزايش استفاده از                .   است معنادار

 ). 4ه كنيد به جدول نگا(راهبردهاي كنترل خشم شده است 
 

 

 نتايج تحليل كوواريانس به تفكيك عامل هاي: 4جدول 

 پرسشنامه محقق ساخته ارزيابي خشم

 راهبردهاي كنترل خشم

محورهيجان مذهبي نمره كل محورلهئمس   
 بيان بيروني خشم

موقعيت هاي 

 خشم انگيز

Sig F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig F 

منبع 

 تغييرات

00/0  57/44  54/0  36/0  62/0  24/0  28/0  17/1  00/0  78/18  00/0  65/45  پيش آزمون 
00/0  13/8  13/0  36/2  05/0  99/3  04/0  42/4  63/0  23/0  04/0  48/4  گروه 

 

 

د كه در عامل ارتباط بين دو گروه           ن نشان مي  ده   5هاي ارائه شده در جدول        چنين يافته هم
توان نتيجه  بنابراين مي  ).  p  ،24/4=  F>05/0( مي  شود    آزمايش و گواه تفاوت معناداري مشاهده       

اما .   كودك مي  شود  ـ   گرفت كه شركت در كارگاه مديريت خشم باعث افزايش و بهبود ارتباط والد                
، p<05/0(و تعيين حد و مرز       )  p  ،95/0=F<05/0(مندي از فرزندپروري    ابعاد رضايت    در Fميزان  

96/1=F ( دهدنميتفاوت معناداري را نشان. 
 
 

 

 نتايج تحليل كوواريانس به تفكيك عامل هاي: 5جدول 

 پرسشنامه ارتباط والد ـ كودك

و مرز تعيين حد  
رضايت مندي از 

 فرزندپروري
 ارتباط

Sig F Sig F Sig F 

 منبع تغييرات

00/0  14/76  00/0  47/22  00/0  32/35  پيش آزمون 

16/0  96/1  33/0  95/0  04/0  24/4  گروه 
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 حثب

هاي مختلف جسمي،   روابط موجود بين اعضاي خانواده در سالمت خانواده و اعضاي آن از جنبه              
دار بودن روابط   بسياري از مشكالت در دنياي امروز به خدشه        .  رواني و اجتماعي اهميت فراواني دارد     

. ط است مربوها با يكديگر     بين اعضاي اصلي خانواده شامل همسران و فرزندان و رابطه متقابل آن               
 ادبيات  هاييافته.  هاي پژوهش است   ترين زمينه  كودك يكي از اساسي      -امروزه چگونگي ارتباط والد    

پذير مطلق نيست و از     اند كه كودك يك موجود فعل     تحقيق مربوط به كودكان به صراحت نشان داده       
 .  گذاردها اثر مين بر آ،هاي فرزندپروري و روابط زناشويي تأثير پذيرفتههاي خانوادگي، شيوهويژگي

هاي متفاوتي  هاي اخير، آموزش والدين گسترش بسياري پيدا كرده و در اين زمينه برنامه            در سال 
 هايد كه مداخله  ندهها نشان مي   پژوهش.   رفتاري طراحي و اجرا شده است       ـ ويژه با رويكرد شناختي   هب

طور مستقيم بر   د و اين شيوه به     ند در سطوح مختلف اجرا شو       نتوانرفتاري والدين مي   ـ  شناختي  
 وسيلهها، ارتقاء نقش نظارتي والدين به     هدف اغلب اين برنامه   .  دنهاي فرزندپروري والدين اثر بگذار    مهارت

هاي ها در زمينه يادگيري چگونگي مواجهه با فرزندان و در واقع اصالح سبك                      كمك به آن   
 هايدگيري راهبردهاي مديريت خشم و مهارت      فرزندپروري، كاهش خشونت و بدرفتاري با كودكان، يا        

 .باشدله مي ئحل مس
 هاينتايج تحقيقات متعدد در ايران و در خارج از كشور مؤيد نقش آموزش والدين در بهبود مهارت                  

. فرزندپروري، رابطه ميان والدين و فرزندان و كاهش مشكالت هيجاني و رفتاري فرزندان بوده است                 
مدت، رفتاري كوتاه ـ  در بررسي برنامه گروهي شناختي       )  2001(تل فيلد  نتايج پژوهش همفيل و لي     

براي والدين با كودكان داراي مشكالت رفتاري بيروني، نشان داد كه آموزش والدين و كودكان بر                     
. كودك تأثير مثبت داشته است     ـ  كاهش مشكالت هيجاني و رفتاري كودكان و بهبود تعامل والد              

ا مشكالت هيجاني و رفتاري و نقص توجه خفيف، بعد از درمان در رفتارهاي               عالوه بر اين، كودكان ب    
تر، خودكارآمدي والديني باالتر،    چنين فرزندپروري مطلوب  هم.  نداهاي خود نيز بهبود نشان داد     مدرسه

مندي بيشتر، كاهش انتظارات نابجاي والدين      پريشاني والديني كمتر، تعارض ارتباطي كمتر و رضايت       
اي هاي مداخله ندان، كاهش سوءاستفاده از كودكان و ارتقاء سازگاري والدين از نتايج برنامه                 از فرز 

هاي ها مؤيد تأثير آموزش مهارت    اين يافته ).  2004سندرس و همكاران،    ( گزارش شده است     والدمحور
 منطقي و   ها به والدين، قابليت برخورد    گونه مهارت پروري و كنترل هيجاني است كه آموزش اين       فرزند

 .كندآفرين كودك را تقويت مي مؤثر با رفتارهاي مشكل
هاي پژوهش حاضر، بيانگر تأثير آموزش مديريت خشم بر كاهش شدت خشم مادران در                  يافته
ني و كتز   هاي نملي ايج اين پژوهش با يافته    ـ نت .دان است ـانگيز در ارتباط با فرزن    برهاي خشم موقعيت

وزش كنترل خشم بر كاهش تمايل به عصبانيت و تحريك در مقابل                  مبني بر تأثير آم    )  1983(
مادران با شركت در كارگاه، ضمن انجام       .  هاي خشم و كاهش بدرفتاري با كودك همسو است         محرك
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هاي گروهي به ارتباط    هاي فرضي و واقعي در ارتباط با كودك، از طريق بحث            ها در موقعيت  فعاليت
هاي چگونگي تفكر فرد در موقعيت      )  2006(به اعتقاد آيوانيك     .  يابند آگاهي مي    ،تفكر و احساس   

ها ابتدا از   در مرحله آموزش مهارت    .  العمل فرد مي باشد  انگيز عامل كاهش يا تشديد عكس       برخشم
 هايانگيز براي هر فرد شناخته مي شود و سپس روش         برهاي خشم هاي روزانه، موقعيت  طريق يادداشت 

شود كه اين راهبردهاي مقابله بر كاهش شدت        وي دروني آموزش داده مي     كاهش برانگيختگي و گفتگ   
نتايج تحليل آماري بيانگر اين است كه        .  انگيز تأثير مثبت دارد   برهاي خشم برانگيختگي در موقعيت  

محور تأثيرگذار  محور و هيجان  لهئكارگاه آموزشي بر افزايش استفاده از راهبردهاي كنترل خشم مس           
معتقد است كه فرد در تنظيم هيجانات، با بدست آوردن توانايي بازنگري            )  2002(تري  پلي.  بوده است 

صورت و بازسازي شدت و جهت يك هيجان در خود و ديگران به تعديل و مهار هيجانات منفي به                     
گونه موجب حفظ هيجانات     دروني و تغيير جهت آن ها به سمت سازش يافتگي مي پردازد و بدين               

 هر قدر اين     ،دهدها به ما قدرت تحليل و كنترل مي           در واقع شناخت هيجان     .شودبخش مي  لذت
 و در   رويمميشناخت بيشتر باشد به سوي مديريت و كنترل عواطف و بهبود روابط بين فردي جلوتر                 

براساس نتايج بدست   .  ايممجموع گامي در جهت موفقيت زندگي خود در ابعاد گوناگون برداشته              
هاي واكنش(رفت آموزش مديريت خشم بيان بيروني خشم              كه انتظار مي   رغم اين آمده، علي  

. مادران را كاهش دهد، اما بين دو گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد            )  پرخاشگرانه فيزيكي و كالمي   
كه پس از آموزش، بيان خشم      ، مبني بر اين   )1992(گيري اكتن و ديورينگ     اين يافته پژوهشي با نتيجه    

 در  )1975(از سوي ديگر، نواكو     .  ري نسبت به كودك مشاهده مي شود، مغايرت دارد        و پرخاشگري كمت  
كند كه خشم يك هيجان طبيعي است و ارتباط مستقيم سطوح            تحليل و مدل خشم خود بيان مي        

بنابراين، در تحليل خود بر سطوح ادراك تهديد،        .  رسدهاي پرخاشگرانه بعيد به نظر مي      خشم و پاسخ  
در تبيين داليل عدم اثربخشي آموزش بر بيان        .  كندتگي و بازنگري هيجاني تأكيد مي      كاهش برانگيخ 

توان گفت كه اين تفاوت ممكن است به دليل كوتاه بودن دوره آموزشي و عدم                    بيروني خشم مي  
طور قابل  آزمون باشد به همين دليل اثر درماني مداخله به          آزمون و پس  وجود زمان كافي بين پيش     

از داليل عدم معناداري راهبردهاي مذهبي به اين          .  آزمون منعكس نشده است     در پس  ايمالحظه
اي، راهبردهاي مذهبي به صورت جدي گنجانده نشده         نكته بايد اذعان داشت كه در برنامه مداخله         

 . بود
هاي پژوهش حاضر در خصوص تأثير آموزش والدين بر بهبود ارتباط و تعامل با فرزندان با                   يافته

، اكتن  )1999(، استرن   )2004(، سندرس و همكاران     )2001(فيلد  ايج پژوهش هاي همفيل و ليتل    نت
به طور كلي نتايج تحقيقات مطرح شده، همسو        .  همسويي دارد )  2002(و كرتز   )  1992(و ديورينك   

يد اين واقعيت است كه آموزش كنترل خشم به مادران، در سازگاري و                ؤبا نتيجه تحقيق حاضر، م     
چنين بررسي پيشينه   هم.   تعامل والدين با فرزندان، كاهش خشم و پرخاشگري تأثيرگذار است           بهبود
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ـ   دهد كه ابراز هيجاني والدين، به عنوان يكي از متغيرهاي مهم، با كيفيت روابط والد                تحقيق نشان مي  
شگري طور كه ميزان و نوع بروز خشم و پرخا          همان.   و مشكالت رفتاري كودكان ارتباط دارد       كودك

گذارد، والدين با برخي از متغيرها در ارتباط است و بر بسياري از متغيرها تأثيرات منفي بر جاي مي                   
هاي كنترل  ، بهبود مهارت  )2004؛ كورين،   2004سندرس و همكاران،     (بر طبق شواهد پژوهشي      

هايي سد در مؤلفه  ربه نظر مي  .  دنبال دارد هخشم نيز، احتماالً پيامدهاي مثبت و گاه غيرمستقيمي را ب         
هاي گيرتر است و تأثير بر عامل     طور مستقيم با سازه خشم ارتباط دارند تأثير مثبت برنامه چشم          كه به 
مندي از فرزندپروري و تعيين حد و مرز احتماالً غيرمستقيم و به واسطه تغييرات شناختي                   رضايت

آزمون مدت كوتاهي بوده است      پس آزمون و كه فاصله زماني بين پيش    نكته ديگر اين  .  گيردصورت مي 
 .  تر، اثرات برنامه آموزشي بيشتر خواهد بودو احتماالً در مدت طوالني
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