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 چکیده
دانش آموزان پسر سال سوم هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری  مقدمه:

 متوسطه شهر ایالم می باشد.

ه ــــامل کلیـــمی باشد، جامعه آماری این پژوهش ش با طرح گروه کنترل نابرابر از نوع نیمه آزمایشی، پژوهشاین مواد و روش ها: 

نامه  میزان پرخاشگری آزمودنی ها از پرسشدر این پژوهش به منظور بررسی  دانش آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه شهر ایالم می باشد.
از دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، جهت انتصاب  نفر 04پرخاشگری اهواز استفاده شد. تعداد 

سپس  دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. دانش آموزانی با نمره پرخاشگری باال انتخاب و به صورت تصادفی در نفر از 04افراد در گروه ها 
دقیقه ای در دوره آموزش مدیریت خشم که به شیوه شناختی رفتاری برگزار شد، شرکت نموده اما گروه کنترل  04جلسه  04گروه آزمایش به مدت 

 آموزشی دریافت نکردند. 

بدین  رت مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری موثر است.یافته های حاصل از پژوهش نشان دادند که آموزش مها یافته های پژوهش:

  تفاوت معناداری وجود دارد. P<0.0001 صورت که بین گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون متغیر پرخاشگری با کنترل پیش آزمون در سطح

کنترل خشم و بهبود اسنادهای ش نشان داد که آموزش مدیریت خشم در افزایش ــاز پژوه لــیافته های حاص نتیجه گیری: بحث و

 دانش آموزان موثر است و دانش آموزان می توانند اصول نظریه رفتاری عقالنی و عاطفی را از طریق این نوع برنامه بیاموزند.
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 مقدمه
خشم یک هیجان پیچیده و حیرت انگیز است و 
تعارض ها و تردیدهای چندگانه درباره کنترل آن وجود 
دارد زیرا اغلب منبع آرامش)به دلیل تخلیه هیجانی( و 
در عین حال عامل ناخشنودی است. در میان مسائلی 
که متخصصان بهداشت روانی و سایر متخصصان در 

ها  ز درمان سرپایی با آنمحیط های سازمانی یا مراک
مواجه می شوند خشم مزمن و رفتار پرخاشگرانه مکرر 
از مقاوم ترین و صعب العالج ترین مسائل به حساب 

(. خشمی که منجر به رفتارهای پرخاشگرانه 0می آید)
می شود یکی از دالیل انتقال نوجوانان از محیط خانه 

و به محیط های مراقبتی شبانه روزی)کانون اصالح 
(. برخوردهای فیزیکی یکی از 2تربیت و زندان( است)

رفتارهای مقدم بر بسیاری از جراحات مرگبار و 
سفانه برخوردهای فیزیکی که اغیرمرگبار است. مت

نتیجه عدم کنترل خشم و پرخاشگری هستند در بین 
(. در مورد خشم تعاریف متعددی 0نوجوانان رایج است)

ارائه شده است، ولی شناسان  از سوی فالسفه و روان
در تمام آن ها می توان دو نکته مشترک را مشاهده 

عامل اصلی بروز خشم، تهدیدها، ناکامی ها -کرد: ا
هدف -2موانعی است که سر راه افراد قرار می گیرد، 

چند  (. هر0جنگ و تخریب است) ،خشم اغلب دفاع
ساختار خشم مشترکاتی با پرخاشگری و خصومت دارد 

الحات با هم مترادف نیستند. در حقیقت اما این اصط
خشم یک هیجان، خصومت، یک نگرش و پرخاشگری 
یک رفتار است. به طور خالصه می توان گفت 
خصومت به عناصر شناختی یا بازخوردها نسبت داده 
می شود و ممکن است مبنای افزایش خشم و 
پرخاشگری در افراد باشد. خشم به حالتی عاطفی یا 

شود که از تهییج مالیم تا خشم  میهیجانی اطالق 
وحشیانه یا عصبانیت گسترده است، و اغلب هنگامی 
متجلی می گردد که راه نیل به اهداف یا برآوردن 
نیازهای افراد، سد می شود. سرانجام پرخاشگری به 
منزله وارد آوردن آسیب آشکار یا رفتارهای تنبیهی 

ود. با توجه فراد یا اشیاء تعریف می شامستقیم به سایر 
به این نکته که خشم هیجانی ارضاء کننده و در عین 
حال ویران کننده است آثار زیان بار هم متوجه درون 
فرد و هم متوجه بیرون اوست. لذا ناتوانی در مدیریت 

خشم، افزون بر ناراحتی شخصی، اختالل در سالمت 
عمومی و روابط میان فردی، ناسازگاری و پیامدهای 

فتار پرخاشگرانه را در پی دارد. از این رو زیان بار ر
شناسان و  بسیاری از متخصصان علوم رفتاری، روان

فعاالن حوزه سالمت بر اهمیت آموختن مهارت های 
مدیریت خشم به کودکان و نوجوانان تاکید نموده اند و 
امروزه آموزش مدیریت خشم یکی از مولفه های اصلی 

ار ــدگی به شمـــنهای ز های آموزش مهارت برنامه
 ،یکیزیف یپرخاشگر صورت به خشم (.00می رود)
 احساس انتقاد، مخالفت، خصومت، ،یکالم یپرخاشگر
 اجتناب و یدور زدن، حرف یزیچ درباره بارها رنجش،

 یخطرناک جانیه خشم. شودی م ابراز افراد و لئمسا از
 ای زیچ آن بردن نیب از و بیتخر یپ در رایز است،

 خود راه رــس بر یمانعآن را  سمیارگان که است یکس
. پرخاشگری نوجوانان یک نگرانی عمده برای داندی م

جامعه محسوب می شود، زیرا در بسیاری از موارد به 
شود که خسارت فراوانی به اقتصاد  رفتارهایی منجر می

کشورها تحمیل می کند و رفتارهای ضداجتماعی و 
(. یکی از 6د)ــاشدهای آن می بـــی از پیامــتهاجم

انواع  وعـگیری از شیـــاسب برای پیشــروش های من
چنین کنترل و مدیریت خشم  پرخطر و هم رفتارهای

استفاده و آموزش مهارت های زندگی است. اصطالح 
 های ارتــمه از وسیعی گروه به زندگی مهارت های

که  ودــمی ش فتهـــگ فردی میان و روانی اجتماعی
 با را خود تصمیم های تا کند کمک افراد به می تواند

 برقرار کنند، ارتباط ثروم طور کنند، به اتخاذ آگاهی
 را خود شخصی مدیریت و مقابله ای مهارت های

 (.7داشته باشد) بارور و سالم زندگی و دهد گسترش

 هیجانات با مقابله یکی از این مهارت ها توانایی
 تا سازد می ادرــق را فرد است که )مدیریت خشم(

 نحوه دهد تشخیص و دیگران خود در را هیجان ها
 واکنش بتواند و بداند را خود رفتار بر هیجانات ثیرات

(. مطالعات 8)دهد نشان مختلف به هیجان های مناسبی
طولی به طور مستمر نشان داده اند که نوجوانانی که 
مهارت های الزم جهت کنترل خشم را ندارند و خشم 

صورت رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی خود را به 
 ،بروز می دهند سیر مداومی از بدکارکردی اجتماعی

رفتار مشکل زا و ناسازگاری تحصیلی در بزرگسالی 
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( متذکر 0087)(. رابینز0ها پیش بینی می شود) آن ایبر
ودکان دارای رفتار ـــد کــدرص 04 ریباًــشد که تق

ماعی می شوند که پرخاشگرانه در بزرگسالی ضد اجت
هایی که  ست به عالوه درمان آنا این درصد خیلی باال

ه ــها ادام رفتار ضداجتماعی خشم و پرخاشگری آن
نمی یابد، ناسازگاری اجتماعی مثل بیکاری مکرر، 
طالق، درگیری با عوامل قانون و بدکارکردی بالینی که 
انعکاس آسیب دیگری به جزء رفتارهای ضد اجتماعی و 

ر پرخاشگرانه است مشاهده می شود. اگر از این رفتا
رویکرد در کنترل و مدیریت خشم استفاده شود از 

های خاص منحرف و  آموزان به گروهپیوستن این دانش
با افکار مجرمانه، افت تحصیلی دانش آموزان، ابتال به 
افسردگی، طرد از گروه همساالن و اجتماع پیشگیری 

ه دیگر در پژوهش حاضر این له قابل توجئمس می نماید.
 و برجسته رشد و  مهم مراحل از یکی است که نوجوانی

 قشر این .می رود شمار به فرد روانی و اجتماعی تکامل
 کوتاه نسبتاً با فاصله ای ساز مسئله بعضاً و پرتحرک
 گوناگون امور و شده خود پیشین نسل جایگزین
 دست در کشور و اقتصادی فرهنگی سیاسی، اجتماعی،

 مناسب رشد های زمینه کردن فراهم لذا گرفت خواهند
در نظر گرفتن  (.04است) ضروری ها برای آن مطلوب و

های سنی  برنامه آموزشی که از ابعاد گوناگون به گروه
طور همه جانبه ه مختلف اطالع رسانی نموده و ب

ید به نظر ــکاهش خشم را موجب گردد ضروری و مف
قان مختلفی به ارائه ــمحق در این راستا می رسد.

برنامه های پیشگیری جامع و متنوع پرداخته اند که به 
طور مختصر به برخی نتایج آن ها اشاره می گردد. در 

( با 0088مطالعه ای که درتاج، مصاتبی و اسدزاده)
ثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و ات»عنوان

 «ساله 02-00سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر 
انجام دادند، نتایج نشان داد که آموزش مدیریت خشم، 
پرخاشگری را در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه 
کاهش و سازگاری اجتماعی آن ها را افزایش داده است 
که می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های 
کنترل خشم روشی مناسب برای کاهش پرخاشگری و 

(  0080ملکی) (.00است) باال بردن سازگاری اجتماعی
در یک مطالعه نیمه تجربی که در آن به دانش آموزان 

ساله آموزش کنترل خشم داد نتیجه گرفت  00 تا 02

که آموزش کنترل خشم بر پرخاشگری دانش آموزان 
ثر است و می توان از این مداخله در تمام موقعیت ها وم

( 2442(. کلنر و لورا)02با کلیه گروه ها استفاده کرد)
ت نفر از ــرای هفـــبرنامه آموزش مدیریت خشم را ب

دانش آموزان یک مدرسه روزانه که از لحاظ هیجانی 
ها در یک مقیاس اختالل  پریشان بودند و نمره آن

سلوک در دامنه بالینی قرار داشت اجرا کردند و اثرات 
آن را مورد ارزیابی قرار دادند. اختالل سلوک با پریشانی 

وسیله رتبه بندی معلم اندازه گیری شد.  هیجانی به
پژوهشگران شواهد متعدد و محکمی دال بر اثرات 

ها به بروز  مثبت برنامه فراهم کردند و گرایش آن
پرخاشگری فیزیکی کاهش یافت و معلمین و والدین 

(. پژوهش فیندلر و ویسنر 00نتایج را تایید کردند)
هدف چینی  ( یک برنامه مداخله بالینی که شامل2440)

مدیریت خشم بود برای کاهش خشونت نوجوانان در 
نفر  72مدرسه اجرا کرد. آزمودنی های مطالعه وی 

دانش آموز پسر که سابقه خشونت در مدرسه را داشتند 
تشکیل می دادند. این افراد برای انجام پژوهش به طور 
تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار داده شدند 

جلسه  8مداخله ای و آموزشی به تعداد سپس برنامه 
برای گروه آزمایش اجرا شد. متغیرهای وابسته این 
مطالعه را نمره های درس، حضور فعال در کالس و 
مدرسه و مسائل انضباطی تشکیل داد که در دو نوبت 
جمع آوری شد و با تحلیل واریانس مورد تجزیه و 

خله تحلیل قرار گرفت. پژوهشگر گزارش داد که مدا
بالینی می تواند حضور فعال در مدرسه را بهبود بخشد و 
مسائل انضباطی را کاهش داد ولی تاثیری در نمره های 

 از (. با توجه به نکات ذکر شده هدف0درسی نداشت)
خشی آموزش ـــی اثربــبررس حاضر پژوهش انجام

های مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری دانش  مهارت
 باشد.وسطه شهر ایالم می آموزان پسر سال سوم مت

 ها مواد و روش

 با گروه کترل نابرابر نیمه آزمایشی ،پژوهشطرح 
 یهــکل شامل پژوهش این آماری می باشد. جامعه

ایالم  شهر متوسطه مقطع آموزان پسر سال سوم  دانش
باشد. نمونه ها با استفاده از روش تصادفی  می

نفر از دانش آموزانی که  04 تعداد حدوداً چندمرحله ای
ها به نسبت سایر دانش آموزان و  میزان پرخاشگری آن

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

im
u.

26
.1

.1
13

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               3 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/sjimu.26.1.113
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-4272-en.html


 مجید ضرغام حاجبی و همکاران-...مدیریت خشم بر پرخاشگری دانش آموزاناثربخشی آموزش مهارت 

111 
 

نامه پرخاشگری  چنین بر اساس نقطه برش پرسش هم
 04 ند به این صورت که تعدادانتخاب شد، باالدر حد 

را با توجه به اعالم عالقمندی به  آموزان از دانشنفر 
شرکت در جلسات آموزش مهارت مدیریت خشم، 

 نفر به طور تصادفی 04این در بین   خاب شدند وانت
نفر قرار  00نفر و کنترل  00آزمایش  دو گروهدر  ساده

 گرفتند.
پرخاشگری گیری  در این پژوهش به منظور اندازه

نامه پرخاشگری استفاده  های آن از پرسش لفهوو م
 شد.

نامه  پرسش (:AGQپرخاشگری ) نامه پرسش
استفاده از روش آماری تحلیل پرخاشگری اهواز با 

عوامل برای سنجش پرخاشگری بر روی یک نمونه 
( ساخته 0070دانشجو، توسط زاهدی فر و همکاران)

نامه خودگزارشی و  شــشد. این مقیاس یک پرس
ماده است و  04کاغذی است که شامل -دادــم

، «هرگز»آزمودنی ها بایستی به یکی از چهارگزینه
پاسخ گویند. که « همیشه»، «تگاهی اوقا»، «بندرت»

نمره گذاری   0، و 2، 0، 4به ترتیب براساس مقادیر 
باشد که عامل  عامل می 0می شوند. این مقیاس دارای 

، «عصبیت خشم و»نامه مربوط به  اول این پرسش
و عامل سوم « تهاجم و توهین»عامل دوم مربوط به 

می باشد. گرفتن « لجاجت و کینه توزی»مربوط به 
 دهنده پرخاشگری باال مره باال در این مقیاس نشانن
فر و  توسط زاهدینامه  ست. پایایی این پرسشا

برای سنجش مورد بررسی قرار گرفت. ( 0070همکاران)
نامه از دو روش بازآزمایی و همسانی  پایایی این پرسش

نامه  درونی استفاده کردند. جهت آزمون مجدد پرسش
نفر از آزمودنی هایی  00هفته به  6پرخاشگری پس از 

داده شد که در مرحله اول تحقیق نیز شرکت داشتند. 
ضرایب همبستگی بین دو نوبت آزمون برای کل 

(، r=64/4(، برای عامل اول)74/4=r) AAIمقیاس 
( r=72/4( و برای عامل سوم)r=70/4برای عامل دوم)

حاصله ضرایب آلفای  چنین بر اساس نتایج بود. هم
، عامل 87/4نامه پرخاشگری  کرونباخ برای کل پرسش

 70/4و برای عامل سوم  76/4، عامل دوم 80/4اول 
ظور ــــ( به من0070ن)ازاهدی فر و همکار بود.
گری ـــامه پرخاشـــن شـــش روایی پرســــسنج

های مالک شامل مقیاس نامه  شــواز از پرســاه
ه شحصیتی ـــنام شــ(، پرسEPQشخصیتی آیزنک)

( و مقیاس پرخاشگری MMPIهی مینه سوتا)ــچندوج
( استفاده کردند و همه ضرایب BDVIباس و دورکی)

 P<0.001 طحــهمبستگی به دست آمده را در س
 معنی دار گزارش کردند.

رد ـــی با رویکـــروهــــان گــاین یک درم
یف ـــم توصــرفتاری را برای مدیریت خش-شناختی

مدل درمانی توصیف شده در این راهنما، یک   .کند می
است که مداخالت آرامش  CBTرویکرد ترکیبی 

ار ـــبخشی، شناختی و مهارت های ارتباطی را به ک
 04ای  جلسه هفته 04ین مدل درمانی شامل ا .می برد

الزم به ذکر است که محتوای جلسات  .دقیقه ای است
و با پشتوانه پژوهشی بوده این برنامه از منابع مرتبط 

( و آموزش دهنده این برنامه نیز یک تن 20-24-00)
شناس آموزش  از نویسندگان این مقاله بود که روان

دیده در زمینه آموزش مدیریت خشم است و به عنوان 
برای هر جلسه  درمانگر اجرای برنامه را بر عهده داشت.

نظر تکالیفی در مورد مسائل مطرح شده در جلسه در 
از افراد گروه تا جلسه بعد با  گرفته شده بود، که هر یک

توجه به شرایط واقعی خود، انجام دهد در هر جلسه 
ضمن دریافت بازخورد از جلسه قبل، تکالیف جلسه قبل 
مرور می شدند و پس از رفع سواالت و اشکاالت 

کلی  ساختار موجود، مطالب جدید ارائه می گردید.
 خشم عبارت است از: جلسات آموزش مدیریت

در اولین جلسه، به معرفی هدف و دید  جلسه اول:
یت خشم  رکلی، چهارچوب مفهومی و اساس درمان مدی

اکثر زمان این جلسه صرف معرفی  خته شد.پردا
که  ردن اینــص کـــومی و مشخــات مفهــاطالع

آن را درک کرده اند، شد. سپس، از  شرکت کنندگان
د را معرفی کرده و مقیاس خشم را خو سته شدخوا افراد

 .نمودمعرفی 
 :در این جلسه شامل نکات مطرح شده :جلسه دوم

، نشانه های خشمهستند،  وقایعی که برانگیزاننده خشم
تکالیف خانهوقایعی که سی توضیح دادن روش وار
شوید  زمانی که عصبانی می .برانگیزنده خشم هستند

 برانگیخته است. ازای وجود دارد که خشمتان را  واقعه
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ای که  درخواست می شود، وقایع ویژه شرکت کنندگان
 برانگیزنده خشمشان است را لیست کنند.

افراد شرکت دستورالعمل هایی برای  :جلسه سوم
آرامش ، طرح های کنترل خشم، روش وارسی کننده،

 .یتکالیف خانگ ،بخشی از طریق تنفس

نکات مطرح شده در  این جلسه:  :جلسه چهارم
بخشی  آرامش؛ روش وارسی سیکل پرخاشگری

-A-B-Cمدل  بازسازی شناختی: ،پیشرونده عضالنی

D، تکلیف خانهو  توقف فکر. 

در این جلسه پس از بررسی تکالیف  :جلسه پنجم
 توضیح داده شد روش درون وارسیخانگی جلسه قبل، 

رت گرفت. و صومرور مفاهیم یادگرفته شده چنین  هم
جهت تقویت مفاهیم یادگرفته شده در جلسات قبلی 

ه گردید. در انتهای جلسه نیز جهت انجام ئتوضیحاتی ارا
 تکالیف خانه مباحثی مطرح شد.

مباحث مطرح شده در این جلسه  :جلسه ششم
حل تعارض،  :عبارت بودند از: آموزش ابراز وجود و مدل

 ،ارسیروش درون وروش دیگری برای بیان خشم، 
که  .تکلیف خانهو مدل حل تعارض ، آموزش ابراز وجود

توضیحات این مباحث که در جلسات مطرح شده در 
هدف این جلسه این است که به  ادامه بیان خواهد شد.

آموزش دهیم که چگونه مدل حل تعارض را برای  افراد
ایجاد پاسخ های ابراز وجودانه به جای پاسخ های 

 .پرخاشگرانه و منفعالنه به کار برند
اقدامات انجام شده در این جلسه  جلسه هشتم:
نکات بررسی و مرور  ،روش وارسیعبارت بودند از: 

هدف این  .تکلیف خانهو  خشم و خانواده، مطرح شده
چه که در گذشته، در  تعامل بین آن سه این است که:جل

گرفته اند را  خانواده ای که در آن بزرگ شده اند و یاد
با رفتار و تعامالت فعلی شان با دیگران به عنوان یک 

ها کمک می کنیم تا  بزرگسال پی ببرند. در واقع به آن
متوجه شوند که چطور این تعامالت گذشته، رفتار، 

های فعلی شان و شیوه تعاملی  ات، نگرشافکار، احساس
کنند را تحت  می رکه در حال حاضر با دیگران برقرا

ثیر قرار داده است)بسیاری از مردم از ارتباط بین ات
و در آخر به  .یادگیری گذشته و رفتار فعلی آگاه نیستند(

کمک می کنیم تا درک بهتری از خشمشان با  افراد

دین و خانواده ای که در آن توجه به تعامالتی که با وال
 .پرورش یافته اند به دست آورند

اقدامات صورت گرفته در این جلسه  جلسه نهم:
عبارت بودند از: مرور جلسه قبلی، تقویت کردن مفاهیم 

در این جلسه ، مفاهیم اساسی مدیریت گرفته شده،  یاد
خشم که معرفی شده بودند، مرور و خالصه می شوند. 

باید به روشن نمودن و تقویت کردن توجه ویژه ای 
مفاهیم)مثل مقیاس خشم، نشانه های خشم، طرح 
کنترل خشم، سیکل پرخاشگری، بازسازی شناختی و 

رای ایجاد ـــایی که بــحل تعارض( شود. تالش ه
عادل کردن ـــم و برای متـــطرح های کنترل خش

فوری و پیشگیرانه شده را  ، راهکارهای شناختی، رفتاری
. هر مفهوم مرور شده و هر می نماییمویق و حمایت تش

در طی این مرور،  سوالی که داشتند توضیح داده شد.
بحث تشویق شده و درخواست خواهد شد که درکشان 

 از مفاهیم مدیریت خشم را توصیف کنند.

در جلسه پایانی اقدامات زیر صورت  جلسه دهم:
ردن مرور هر طرح کنترل خشم، برای متعادل کگرفت: 

ارائه ، راهکارهای رفتاری، شناختی، فوری و پیشگیرانه
تشویق اعضای گروه برای کامل ، بازخوردهای صحیح

درباره مدیریت خشم چه  ،کردن درمان مدیریت خشم
از راهکارهای مدیریت خشم که  اید؟ چیزی یاد گرفته

ونه ـــاید، چگ در طرح مدیریت خشم تان لیست کرده
ر مدیریت کردن خشمتان استفاده توانید برای بهت می

های خاصی وجود دارد که نیاز به بهبود  حوزه کنید؟
بود ـــد به بهــتوانی ی میــداشته باشد؟ با چه روش

 تان ادامه دهید؟ های مدیریت خشم مهارت
ون ـــس آزمـــسه نیز پـــن جلـــدر انتهای ای

 لــــترل به عمـــش و کنــــروه آزمایـــاز دو گ
 آمد.

 این پژوهش در خصوص آمار توصیفی ازدر 
 محاسبه میانگین و انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره
استفاده می شود و در بخش آمار استنباطی از آزمون 

چون تحلیل  تحلیل کواریانس آنکوا استفاده می گردد.
کواریانس اثر متغیرهای مداخله گر را به روش های 

یق تری به دست ـــتایج دقــآماری حذف می کند و ن
 دهد.می 
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 یافته های پژوهش
دست آمده از دو گروه ه نتایج ب در این مطالعه

آزمایش و کنترل به صورت توصیفی و استنباطی مورد 
میانگین نتایج نشان داد که  تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

های  آزمودنیپرخاشگری  های و انحراف معیار نمره
مرحله پیش آزمون به ترتیب برابر  گروه آزمایش، در

نسبت به گروه کنترل با میانگین و  48/0و  06/60
بیشتر بوده  06/0و  27/00 به ترتیب برابرانحراف معیار 

 مرحله پس آزمون درچنین گروه آزمایش  است و هم
 70/0و  04/00رتیب ـــبه تمیانگین و انحراف معار 

وه کنترل در های آماری برای گر باشد. این شاخص می
 67/0و  26/00رابر ــرتیب بــپس آزمون به ت مرحله

پیش آزمون و هم  که نشان می دهد هم در باشد می
در پس آزمون میانگین و انحراف معیار در گروه 

 بیشتر از گروه کنترل بوده است. آزمایشی

که داده های این پژوهش  برای اطمینان از این
کوواریانس را برآورد ه های زیربنایی تحلیل ــمفروض

-کنند، قبل از تحلیل داده ها از کومولوکروف می
اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع متغیرها در افراد 

چنین برای همگنی واریانس ها  نمونه استفاده شد و هم
از آزمون لوین بین متغیر پژوهش در دو گروه آزمایش و 

 کنترل استفاده شد.
بین  0 شماره اساس نتایج حاصل از جدول بر

های آزمایش و کنترل در پس آزمون متغیر  گروه
 P<0.0001 سطح آزمون در پرخاشگری با کنترل پیش

این فرضیه پژوهش  بر تفاوت معناداری وجود دارد. بنا
دهد که  شد. ضریب اندازه اثر نشان مییید احاضر ت

درصد تفاوت دو گروه مربوط به مداخله آزمایشی  86/4
چنین توان آزمون آماری در این پژوهش  است. هم

 است. 08/4

 
 بر روی میانگین نمره های پس آزمون پرخاشگری آنکوا نتایج حاصل از تحلیل .1شماره  جدول

 آزمونتوان  اندازه اثر سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر

ی
گر

اش
رخ

پ
 

 47/4 4448/4 60/4 240/4 06/2 0 06/2 پیش آزمون

 08/4 86/4 4440/4 60/060 40/0802 0 42/0802 گروه

  00/00 26 07/044 خطا

 

نشان می دهد که آموزش  2 شماره نتایج جدول
عاد ـــشم بر همه ابـــت خـــهای مدیری مهارت
ثیر مثبت داشته و باعث اویت، تـــگری معنــپرخاش

این تمام خرده  بر ناـــت. بـــها شده اس کاهش آن
د قرار ـــییاورد تـــیه مــیات مربوط به فرضـــفرض
 گیرند. می

 
 ابعاد پرخاشگریهای پس آزمون  نتایج حاصل از تحلیل آنکوا بر روی میانگین نمره. 2شماره  جدول
 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات خرده مقیاس ها متغیر

اد 
ابع

ی
گر

اش
رخ

پ
 

 40/4 20/0 27/00 0 27/00 رفتار پرخاشگرانه

 440/4 00/7 20/06 0 20/06 افکار پرخاشگرانه

 40/4 26/2 00/00 0 00/00 احساسات پرخاشگرانه
 

 

 و نتیجه گیریبحث 
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش 
مهارت های مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری دانش 

نتایج حاصل از فرضیات مبنی بر آموزش  آموزان بود.
و احساسات  رفتار مهارت های مدیریت خشم بر افکار،

 یید شد.ات دهد،پرخاشگرانه دانش آموزان را کاهش می 
 (،0()2440فیندلر و ویسنر) ،(00()2442)کلنر و لورا

(؛ درتاج و 06()0080(، نویدی)00()0080رافضی)

در این زمینه نتایج همسانی را  (،00()0088همکاران)
گزارش می کنند. در تبیین یافته حاضر می توان به این 
امر اشاره داشت که مداخله آموزشی اعمال شده در 

و بهبود اسنادهای دانش آموزان نترل خشم کافزایش 
ثر است و دانش آموزان می توانند اصول نظریه وم

رفتاری عقالنی و عاطفی را از طریق این نوع برنامه 
 تیحما یها ستمیس از استفاده چنین بیاموزند. هم

 زا تنش یدادهایرو با تا کندی م کمک فرد به یاجتماع
 که است یافراد شامل فرد یتیحما ستمیس. کند مقابله
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 .دکن حساب ها آن یرو دتوان یم یسخت طیشرا در
 که نیا بدون دز حرف ها آن با نتوای م که یافراد

 را فرد قدر که یکسان ،زده شده بود یها حرف مواظب
 در که یسانـــک و دانند یم انسان کی عنوان به

که  .کنند یم کمک او به مهم یها یریگ میتصم
منجر می شود فرد دیدگاه و  لهئآموزش این مس

نظرگاهی متفاوت پیدا کند و همیشه به دنبال آخرین 
چون خشم( به  گزینه)عوارض و هیجانات منفی هم

 تیحما داشتن احساسجای گزینه مناسب نباشد. 
 وقت هر که دهدی م را نگرش نیا فرد به یاجتماع

 یرو دتوانی م که هستند یافراد ،دباش داشته اجیاحت
 گر،ید عبارت به. دکن حساب ها آن مساعدت و کمک

 را خود که دشوی م تیحمافرد  گرانید طرف از یوقت
 ارزشمند و یداشتن دوست د،یمف مطلوب، یفرد
له است که ئچنین نکته دیگر این مس هم (.00د)بدان

چون فرد در خالل این آموزش ها با یکسری مهارت ها 
شناختی فرد، آشنا می شود که مربوط به اصالح نظام 

تنظیم هیجانات و مدیریت روابط بین فردی است لذا 
کاهش پرخاشگری در افراد شرکت کننده در این 

منطقی است. در ارتباط با  ها پدیده ای کامالً آموزش
گشایی در  لهئتوان به نقش آموزش مس این نکته می
 یروش ییگشا لهئمسها نیز اشاره نمود.  این آموزش

 یبرا یزیربرنامه هنگام در دتوان یم فرد که است
 از استفاده. دکن استفاده آن از یزندگ لیمسا با برخورد
. شود یم نفس به اعتماد موجب ییگشا لهئمس روش

 یخوب ییگشا لهئمس مهارت از که دبدان فرد یوقت
 تیتقو او در تسلط و یستگیشا احساس ،است برخوردار

و شکل دهنده بسیاری از اعمال و رفتارهایش  شود یم
له کاهش رفتارهای ئتواند مس می شود که پیامد آن می

 لهئمس مهارت چنین پرخاشگرانه در فرد باشد. هم
 (.00)دارد ارتباط خوب یشخص یسازگار با موثر ییگشا

تواند در اثرگذاری این آموزش  از دیگر مواردی که می
توان به مهارت های خودآرام اثرگذار بوده باشد می 
 بردن کار به از هدفجا که  سازی اشاره نمود. از آن

 تعادل و کنترل حفظ ،یساز آرام خود یها مهارت
 روزمره یها استرس و فشارها مقابل در سمیارگان
 به یزندگ یفشارها مقابل در فرد بدنو  است یزندگ

 مقابله در پاسخ نیا .دهد یم پاسخ زیگر ای و زیست وهیش

 و داشته یادیز کاربرد یعیطب مخاطرات و اضطراب با
 یول. است بوده یآدم نسل یبقا حافظ خیتار طول در
 یزا استرس عوامل با مقابله در و یکنون طیشرا در

 یمناسب روش ادیز مشغله ک،یتراف مثل یشناخت روان
 کمک ردـــف به یازــس آرام روش از استفاده .ستین
 به آرامش قیتزر و نیآدرنال ترشح کنترل با تا کند یم

 مسلط طیشرا بر خود، یا عضله و یعصب ستمیس درون
 یتر مناسب روش لهئمس حل روش کمک به و شده

د و بهتر بتواند مدیریت کن دایپ مسائل با برخورد یبرا
 یوقتچنین  هیجانات منفی را در خود تقویت کند. هم

 ی،نامقبول وهیش به فرد در روابط بین فردی، شخصی با
 یناراحت که است آن مناسب حل راه کی کند، یم رفتار
 جا نیا در. ابدیب یحل راه او با و کرده انیب را خود

. باشد ودمندــس تواند یم یورز جرات یها مهارت
 نه است بودن روراست و حیصر یمعنا به یورز جرات

 یارتباط یها روش از مند جرات فرد .یپرخاشگر
 نفس حرمت سازد یم قادر را او که کند یم استفاده

 خود یها خواسته یارضا و یخشنود .کند حفظ را خود
 بدون خود یشخص میحر و حقوق از و کند دنبال را

 دفاع آنان بر ییجو سلطه ای و گرانید از استفاده سوء
که این امر منجر می شود فرد با داشتن این  .کند

کمتری  مهارت و کسب آن رفتارها و اعمال پرخاشگرانه
توان بیان  را از خود بروز دهد. لذا به طور کلی می

های مناسب برای پیشگیری از  داشت یکی از روش
چنین کنترل و  پرخطر و هم انواع رفتارهای شیوع

های زندگی  مهارتمدیریت خشم استفاده و آموزش 
 از وسیعی گروه به زندگی های است. اصطالح مهارت

 تهـــگف فردی یانــم و اجتماعی-روانی های مهارت
 های تصمیم تا کند کمک افراد به تواند که می شود می
 برقرار ارتباط ثروم طور کنند، به اتخاذ آگاهی با را خود

 را خود شخصی مدیریت و ای مقابله های مهارت کنند،

داشته  بارور و سالم زندگی و دهد گسترش
 ها توانایی یکی از این مهارت (.2440 باشد)یونیسف،

 قادر را فرد است که هیجانات)مدیریت خشم( با مقابله
 تشخیص و دیگران خود در را ها هیجان تا سازد می
 بتواند و بداند را خود رفتار بر هیجانات ثیرات نحوه دهد

(. 8دهد) نشان مختلف های به هیجان مناسبی واکنش
ها و مداخالت کنترل خشم، کاهش  هدف از درمان
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احساسات هیجانی و برانگیختگی فیزیولوژیکی ناشی از 
خشم، افزایش آگاهی افراد نسبت به خشم و آموزش 
 شیوه ها و راهبردهای موثر به منظور کنترل آن

پیشینه  (. لذا بر اساس نتایج حاضر و مرور00ست)ا
تجربی حول موضوع حاضر می توان بیان داشت که 

ط ـــآموزش های مدیریت خشم می تواند به بهبود رواب
چنین کاهش رفتارهای  مـــد و هارــن افـــفردی بی

 شود.پرخاشگرانه منجر 

 سپاسگزاری
وم ــــده علــــدانشک رمــــتــن محـئولیــاز مس

ب های روانی ـــقیقات آسیــرکز تحــــکی و مــپزش
وزش ــنین اداره آمــچ مــــالم و هــماعی ایــــاجت
رای این ــــول اجــــ، که در طتانــرورش اســو پ
اری ــــانه یــــیمــمــــرا صا ــــمرح ـــــــط
ی ــــــدردانــــــکر و قــــــد تشــــوده انــــنم

 ود.ــــش می
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Abstract 

Introduction: This study aims to investigate 

effectiveness of teaching management skills 

on decreasing aggression among third grade 

high school boy-students in Ilam city.  

 

Materials & Methods: This is a semi-

experimental study with an unequal control 

group design. The statistical population of 

this study consisted of all the high school 

boy-students in Ilam city (western Iran). In 

our research, the Ahvaz's aggression 

questionnaire was used to determine the 

aggression level among the participants. A 

total of 40 students were chosen using 

multistage cluster sampling. In order to 

assign individuals to the groups, 30 students 

with high aggressiveness score were 

selected and randomly assigned to two 

experimental and control groups. Then, the 

experimental group participated in a 

cognitive-behavioral aggression 

management training course for 10 sessions 

of 90 minutes; however, the control group 

did not receive any training.  

 

Findings: The results indicated that 

teaching aggression management skills was 

effective in reducing aggression. There was 

a significant difference between the 

experimental and control groups in the post-

test scores for the aggression variable with 

the pre-test control scores at P <0.0001 

level. 

 

Discussion & Conclusions: Our findings 

suggest that aggression management 

training is effective in promoting 

aggression control and improving students' 

helpful attributions; thus, the students can 

learn the principles of rational and 

emotional behavior theory through such a 

program. 

 

Keywords: aggression management skills, 

improvement, boy-students, high school 
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