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رفتاری مواجه محور بر کاهش خشم  و رفتار پرخاشگرانه  –تاثیر درمان شناختی 

 آموزان دبیرستانی  شهر تهران دانش

 ماسؿٌاع اسؿذ سٍاًـٌاػی تالیٌی؛ 1ػثاع خاًی

 ػضَ گشٍُ پظٍّـی خْاد داًـگاّی ػلَم پضؿنی تْشاى فشج حؼیٌیاى؛

سفتاسی هَاخِ هحَس تش ماّؾ ًـخَاس خـن ٍ ًگشاًی  –ّذف پظٍّؾ حاضش تشسػی تاثیش دسهاى ؿٌاختی  هقذهِ:

خلَگیشی اص پاػخ تشای -( تا هؼشفی سٍینشد هَاخ1777ِتشاًذٍل ٍّوناساى)تاؿذ  آهَصاى دتیشػتاًی  ؿْش تْشاى هی داًؾ

ِ ّش چٌذ هَاخ دسهاى خـن تش ایي ػقیذُ اًذ مِ ایي سٍینشد اص سٍینشدّای ػٌتی تشای دسهاى خـن ماسآهذتش هی تاؿذ.

ّای دسهاًی تشای اختالالت اضطشاتی پزیشؽ ٍػیؼی یافتِ ّؼت ٍلی اص ایي  ػاصی تِ ػٌَاى  ػٌصش دسهاًی دس تشًاهِ

 ؛2000 )گشٍدیٌتضمی ٍ تاسفت، ساّثشد دس هذخالت ماّؾ خـن موتش اػتفادُ ؿذُ اػت دس چٌذیي پظٍّؾ

ی تِ ػٌَاى سٍؿی دس هذاخالت ماّؾ خـن ( اص هَاخِ ر2011ٌّدی گیَػپ،  ؛1777، ماػیٌَ تاسفت ٍ ؛1775تاسفت،

مِ طشح دسهاًی آى ؿاهل هَاخِ تدؼوی ٍ اسصیاتی سٍیذاد هخاطشُ آهیض، افضایؾ اًگیضُ، تاصػاصی  اًذ. اػتفادُ مشدُ

 اػت اًؼاى طثیؼی ّای ّیداى اص ینی خـنتاؿذ.  ؿٌاختی تا تامیذ تش تِ چالؾ مـیذى افناس مظماس ٍ آسهیذگی هی

یا  ٍاقؼی ّای ًاماهی اص گًَاگَى ّای هَقؼیت دس قشاس گشفتي فشد تا، اػت خصَهت ٍ تٌیذگی تا طهشتث مِ ٍامٌـی

 هاًٌذ اسادی ّای غیش پاػخ تِ اػت هوني ٍ ؿَد هی ػذالتی ّا تشاًگیختِ تی ٍ یا تْذیذّا تحقیشّا، آػیثْا، خیالی،

 تیشًٍی ّذف یل هؼوَل تِ طَس تِ نخـ. ؿَد هٌدش خَى قٌذ افضایؾ ق ٍیتؼش قلة، ضشتاى فـاسخَى، افضایؾ

 تا هٌـأ خـن اص اختٌاب صا طیفی ؿاهل  تَاًذ هیهشتثط تا خـن  سفتاسی ّای ٍامٌؾ ّوچٌیي .ؿَد هی هٌتقل

 .(1777 )مشػیٌی، تشگیشد دس سا سفتاسی یا مالهی خـًَت

تاؿذ. خاهؼِ آهاسی ؿاهل  هیآصهَى تا گشٍُ مٌتشل  پغ –آصهَى  سٍؽ پظٍّؾ اص ًَع  ًیوِ آصهایؾ تا طشح پیؾ سٍؽ:

تاؿٌذ، اػت. سٍؽ  مِ دس ؿْش تْشاى هـغَل تِ تذسیغ هی 74-73آهَصاى دتیشػتاًی مِ دس ػال تحصیلی  توام داًؾ

اًذ مِ توایل دس ؿشمت دس  آهَصاًی تـنیل ؿذُ ّای آصهایؾ ٍ مٌتشل اص داًؾ ًوًَِ گیشی تا تَخِ تِ ایٌنِ گشٍُ

ًفش اص داًؾ آهَصاى  30گیشی دس دػتشع اػت. حدن ًوًَِ آهاسی پظٍّؾ حاضش ؿاهل  پظٍّؾ سا داسًذ اص ًَع  ًوًَِ

ًفش( ٍ  15دتیشػتاًی اػت مِ تا تَخِ تِ خذٍل مَگشاى تؼییي ؿذُ اػت. ٍ تِ تصاف تِ دس دٍ گشٍُ آصهایـی )

تَػط پشػـٌاهِ خوغ  ّا ّای پظٍّؾ اص ًَع هیذاًی اػت مِ دادُ آٍسی دادُ ًفش(  گواسدُ ؿذًذ. سٍؽ خوغ 15مٌتشل)

دس هدوَع ؿاهل هقیاع  ایياػت،  اػپیلثشگش صفت – حالت خـن تشٍص فْشػت -ٍ  اتضاس پظٍّؾ ؿاهل   ؿًَذ آٍسی هی

 تخؾ اػت؛ ؿذُ تٌظین تخؾ ػِ دس آى ّای هادُ اػت مِ خشدُ هقیاع پٌح ٍ هقیاع ؿؾ ؿاهلمِ آیتن اػت  57
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 هؼوَل طَس تِ»تخؾ دٍم تاػٌَاى . هی پشداصد تِ اًذاصُ گیشی خـن حالت« مٌن ّویي حاال احؼاع هی» ػٌَاى تا اٍل

 طَس تِ» ٍ دس ًْایت تخؾ ػَم تا ػٌَاى ، داسد صفت اختصاف خـن ػٌدؾ تِ آیتن 10 تا« مٌن هیخـن  احؼاع

ّای  یل دادُ. تشای تحلػٌدذ هی سا خـن مٌتشل ٍ تشٍص« سفتاسی داسم  یا ٍامٌـی چِ ّؼتن، خـوگیي یا مفشی هؼوَل

ّای آهاسی ؿاهل فشاٍاًی، هیاًگیي ٍ اًحشاف اػتاًذاسد اػتفادُ ؿذُ ٍ  ّا دس قؼوت تَصیفی اص سٍؽ حاصل اص پشػـٌاهِ

ّا تَػط ًشم افضاس  ّا اص سٍؽ آهاسی تحلیل مَساسیاًغ یل ساِّ اػتفادُ ؿذُ اػت مِ دادُ تشای تحلیل اػتٌثاطی دادُ

SPSS  .تحلیل ؿذًذ 

ایح حاصل اص تحلیل مَاسیاًغ یل ساِّ ًـاى داد مِ دسهاى ؿٌاختی سفتاسی تا تَخِ تِ ؿطح هؼٌا داسی : ًتّا یافتِ

تاثیش هؼٌاداسی تش ماّؾ خـن حالت افشاد داسد ٍ تیي دٍ گشٍُ مٌتشل ٍ آصهایؾ دس هیضاى تشٍص دٍسًی ٍ تیشًٍی خـن 

گاى دس  گشٍُ تحت دسهاى ٍ  فت ؿشمت مٌٌذٍُخَد داسد. ّوچٌیي دس هیضاى خـن ص 01/0تفاٍت هؼٌاداسی دس ػطح 

 هـاّذُ ؿذ. 035/0گشٍُ مٌتشل تفاٍت هؼٌاداسی دس ػطح 

هحَس تاثیش هثثتی دس ماّؾ خـن   تَاًذ گفت مِ دسهاى ؿٌاختی سفتاسی هَاخِ : تا تَخِ ًتایح هیگیشی تحث ٍ ًتیدِ

ّای  دّذ. آصهَدًی سا ماّؾ هی مٌن هیخـن  اعّویي حاال احؼحالت افشاد داسد ٍ هیضاى گضاسؽ افشاد دس هَسد ایٌنِ 

ؿشمت مٌٌذُ دس دسهاى دس ًؼثت تِ افشاد گشٍُ مٌتشل هیضاى موتشی اص خـن صفت سا گضاسؽ ًوَدًذ تِ ػثاست دیگش 

آهَصاى تحت دسهاى هیضاى  دٌّذ. ّوچٌیي افشاد داًؾ آصهَدًی تحت دسهاى احؼاع هؼوَل خـن موتشی سا ًـاى هی

یشًٍی تیـتشی تش خـن ٍ پشخاؿگشی خَد داسًذ. تِ طَس ملی دسهاى ؿٌاختی سفتاسی هَاخِ هحَس مٌتشل دسًٍی ٍ ت

ای ایي  ّؼتِ( هطشح هی مٌٌذ مِ 1776،تافشت )دی گیَػپآهَصاى داسد صیشا تشًذل، تاثیش هثثتی دس ماّؾ خـن داًؾ

ساّناسی هٌاػة تشای خاهَؽ مشدى  ، ایي هَاخِاػت هنشس تِ یل هحشك ساُ اًذاص خـن دسهاى ؿاهل هَاخِ طَالًی ٍ

تی تشای یادگیشی پاػخ ّای دیگشی صّوچٌیي فش ماّؾ ؿذت ٍ تنشاس پاػخ ّای ّیداًی تِ هحشك ساُ اًذاص اػت ٍ ٍ

 .ّا اػت تدض سفتاس ّای پشخاؿگشاًِ تِ هحشك

مٌتشل تیشًٍی هحَس، خـن حالت، خـن صفت، مٌتشل دٍسًی خـن،  دسهاى ؿٌاختی سفتاسی هَاخِ ملیذی: ٍاطُ ّای

 خـن.
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