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اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر میزان تاب آوری؛ کیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه
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چکیده
مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تأثیر بررسی آموزش کنترل خشم بر میزان تاب آوری؛ کیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه انجام
گرفته است .مطالعه به روش شبه تجربی انجام شد .جامعه آماری پژوهش ،شامل دانشآموزان دخترسال سوم دوره متوسطه اول شهرستان سرپل
ذهاب در سال تحصیلی 1331بودند .به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای16 ،نفر در دو گروه آزمايش و کنترل به عنوان نمونه
انتخاب شدند36( .نفرآزمايش و 36نفرکنترل) .برای گردآوری داده ها از  3پرسشنامه استاندارد تاب آوری و پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه
رفتار ناسازگارانه استفاده شد .داده ها با استفاده از آزمون تحلیل آزمون کوواريانس مورد تحلیل قرار گرفت .يافتهها نشان داد بین گروه آزمايش و
کنترل در پس آزمون ،تفاوت معنی دار وجود دارد( .)p=60661همچنین بین گروه ها از لحاظ خرده مقیاسهای تاب آوری ،کیفیت زندگی و
کاهش رفتار ناسازگارانه تفاوت معنی دار يافت شد( .)p<6060به نظر می رسد استفاده ازآموزش مهارت های کنترل خشم ،به خوبی توانسته است
در افزايش تاب آوری  ،کیفیت زندگی و

کاهش رفتارهای ناسازگارانه آموزش ديدگان تأثیر گذار باشد.

کلید واژه ها :آموزش ،کنترل خشم ،تاب آوری ،کیفیت زندگی ،رفتارناسازگارانه.

 .1کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی،دبیر آموزش و پرورش کرمانشاه ،ايران.
 .2دبیر مطالعات اجتماعی شهرستان سرپل ذهاب ،ايران.
 .3معاونت حمايت و توانبخشی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان سرپل ذهاب ،نويسنده مسئولroz.maghaleh@yahoo.com ،
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جنوب تهران ،ايران.
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بیان مساله
طی چندين دهه اخیر ،خشونت و پرخاشگری افزايش فراوانی نشان داده است .برخی پژوهشگران افزايش فقر را عمده ترين دلیل
باال رفتن آمار رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیز می دانند .گروهی ديگر ،به نقش بسیار زياد رسانه های گروهی اشاره می کنند.خشم را
می توان از روی اراده پديد آورد آنها که می خواهند خشمگین شوند می توانند از طريق بخاطر آوردن محرومیت ها ،ضعف ها و ناکامی ها
و احساس تبعیض ها خود را در وضع و موقعیتی قرار دهند که عصبانی شده و آماده حمله و تالفی گردند .و نیز قصد و تصمیم بر صدمه به
ديگران،خود می توان د سبب پديد آمدن خشم گردد ولی در عین حال بايد بگويیم که خشم در همه ی موارد دارای جنبه ارادی نیست.از
موارد بروزش دقیقاً خبر نداريم گاهی ناخودآگاه در ما بوجود می آيد و پس از گذشت دوران و حالت آن تازه در می يابیم که دچار چه
وضعی شده بوديم (سامانی و جوکار .)1331 ،همچنین تحقیقات میزان بااليی از جرم های خشونت آمیز را بین نوجوانان ازجمله ضرب و
جرح ،دزدی ،آتش سوزی ،قتل و تجاوز نشان می دهد .اين نوع جنايت ها به احتمال زياد ماهیتی پرخاشگرانه و خشونت آمیز دارند (صادقی
و همکاران .)1331 ،با توجه به اين امر ،اهمیت کنترل خشم 1از اهمیت به سزايی برخوردار است و همواره مورد توجه مشاوران و متخصصان
می باشد .مهارتهای مديريريت خشم يک مداخله رفتاری شناختی است که بر خشم به عنوان نیروی نشأت گرفته به دنبال خشونت ،تمرکز
میکند(تلین و کريستی .)2613، 2همچنین مهارت کنترل خشم شامل راهبردهای مختلف برای حداقل رساندن خشونت در روابط افراد است،
بهطوریکه در انجام امور روزمره و فعالیت ها تداخل نکند(مک تاويش .)2666،3آموزش مهارت مديريت خشم يکی از مؤثرترين برنامه های
پیشگیری از شیوع انواع رفتارهای پرخطر و افزايش کارآمدی شخصی و اجتماعی است .دانستن مهارت های مطلوب اين امکان را برايشخص
فراهم می آورد که زندگی خود را در سطح روزانه نگه دارد و در مقابله با نانسان های ديگر ،فرهنگ و محیط خود ،اين توانايی را به صورت
رفتار سازگارانه مؤثر و مثبت متبلور سازد(ون واگت .)2613،4داشتن مهارتهای مديريت خشم باعث افزايش قدرت سازگاری فرد و باال
رفتن ظرفیت روانشناختی او می شود .اطالع نداشتن در خصوص شیوههای صحیح زندگی کردن و فقر مهارتهای الزم ،زمینه را برای بروز
بیماریهای روانی و معضالت اجتماعی فراهم میکند که علت آن فقر آموزش های الزم از طريق والدين ،مشاوران مراکز بهزيستی و کمیته
امداد و ارگانهای حمايتی و مدارس می باشد(مک تاويش .)2666،تاب آوری يکی از متغیرهای مورد بررسی در اين پژوهش است که
میتواند محافظی برای افراد در برابر آسیبهای روانشناختی باشد.درجوامع مرسوم است که به نقصان ها و کاستیها بیش تر از توانايیها
توجه شود .اما تابآوری آن روی سکه است .سؤال تابآوری اين است که « چطور شما علی رغم تجربه کردن مشکالت زياد در طی سیر
رشد ،موفق می شويد به چیزهای زيادی دست يابید؟» مقابله با تغییرات زندگی  ،چالش های سخت ،يا يک فقدان دردناک ،بخش جدايی
ناپذير زندگی است .صرف نظر از کوچکی يا بزرگی مسئله که خود موضوع مهمی در مواجهه با مشکالت محسوب می شود ؛ برخی افراد
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در برابر مشکالت بسیار آسیب پذير عمل می کنند و به سرعت درهم می شکنند ؛ برخی ديگر آرام  ،منطقی ،صبور و مطمئن با مشکالت
دست وپنجه نرم می کنند .اين تفاوت از کجا ناشی می شود و علت آن چیست؟ پاسخ روان شناسان به اين پرسش اين است":تاب آوری".
گارمزی و ماستن )1331(1تاب آوری را يک فرايند توانايی يا پیامد سازگاری موفقیت آمیز با شرايط تهديد کننده تعريف کرده اند به بیان
ديگر ،تاب آوری سازگاری مثبت در واکنش به شرايط ناگوار است(والر .)2661،البته تاب آوری تنها پايداری در برابرآسیب ها يا شرايط
تهديد کننده نیست و حالتی انفعالی در رويارويی با شرايط خطرناک نیست بلکه شرکت فعال و سازنده درمحیط پیرامون خود است .می توان
گفت تاب آوری ،توانمندی فرد در برقراری تعادل زيستی –روانی در شرايط خطرناک است(کانرو ديويدسون .)2663،2وينسلو ،ساندلر و
ولچیک )2661( 3تابآوری را به «دست يابی فرددی به نتايج تحولی مثبت و اجتناب از نتايج غیر انطباقی در شرايطی که به طور قابل مالحظه
ای دشوار وفالکت بار است» ؛ تعريف کرده اند .اين تعريف سه مفهوم اصلی مصیبت يا فالکت ،نتايج مثبت و منابعی که دست يابی به نتايج
مثبت را تحت شرايط سخت و دشوار فراهم می کنند را شامل می شود .مصیبت يا شرايط سخت به رابطه ی بین فرد با محیطشان اطالق می
شود که درآن ارضای نیازهای اساسی و تحقق اهداف بنیادی تهديد می شود (ساندلر .)2661،مصائب يا شرايط سخت می تواند در حوزه
های فردی مانند آسیب های خانوادگی ( مانند طالق) ،سازمانی وجامعه ( مانند فقر ،تبعیض ،بی نظمی و خشونت) اتفاق بیفتد( وينسلو و
همکاران.)2661،از طرف ديگر خشم بر کیفیت زندگی افراد تأثیر گذار است .کیفیت زندگی به احساسات ،انتظارات ،اعتقادات و پندارهای
فرد بستگی دارد .بدين معنا که حتما بايد توسط خود شخص ،براساس نظر او و نه فرد جايگزين تعیین گردد .لذا در مطالعات کیفیت زندگی
ارزيابی خود فرد از سالمت و يا خوب بودنش عامل کلیدی میباشد (نازنجات1339 ،؛ رستمی و صالحی .)1393 ،پترا بونک ( )2669برای
بررسی کیفیت زندگی به بُعد ذهنی اين موضوع يعنی رضايت از زندگی توجه دارد .او معتقد است که کیفیت زندگی يک جامعه در واقع
انعکاس ذهنی افراد جامعه در زمینه رضايت از زندگی است .کامنس کیفیت زندگی ذهنی را به عنوان يک مفهوم چند بُعدی تعريف کرده
است .به نظر او کیفیت زندگی شامل هفت حوزه زندگی میشود که هر کسی بر حسب اهمیتی که هر حوزه برای او دارد آن را مورد ارزيابی
قرار میدهد لذا اين هفت حوزه وزنهای مختلفی از ديد مردم پیدا میکنند .اين هفت حوزه که از آن به عنوان شاخصهای کیفیت زندگی
ياد میکند شامل موارد زير است -1 .بهزيستی جسمانی -2بهداشت  -3بهرهوری -4صمیمیت  -0امنیت  -1اجتماع -9بهزيستی عاطفی
(چیپور و همکاران .)2662 ،شوسلر و فیشر ( )1330معتقدند که جنبه ذهنی کیفیت زندگی معموال برای بیان حالتهای وابستگی و رضايت به
کار میرود مانند حس شخصی از رفاه ،رضايت يا نارضايتی از زندگی يا خوشحالی و ناراحتی .سازمان بهداشت جهانی نیز کیفیت زندگی را
اينگونه تعريف میکند؛ درک افراد از جايگاهشان در زندگی با توجه به بافت فرهنگی و نظام ارزشی که در آن زندگی میکنند .در اين
حالت درک افراد از زندگی در ارتباط با اهداف ،انتظارات ،مالکها و عقايدشان میباشد .سازمان بهداشت جهانی مفهوم وسیعی از کیفیت
زندگی را مدنظر قرار میدهد که اين مفهوم تلفیقی از سالمت فیزيکی ،وضعیت روانشناختی ،سطح استقالل ،روابط اجتماعی ،اعتقادات فردی
و ارتباط اين عوامل با ويژگیهای محیطی میباشد (کارگروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی .)1333 ،اين تعريف از کیفیت زندگی
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نشان میدهد که اين مفهوم جنبه ذهنی داشته و در بافت فرهنگی ،اجتماعی و محیطی محاط میباشد .به عنوان يک تجربه ذهنی ،کیفیت
زندگی ارزيابی درکی فرد از وقايع و پاسخ عاطفی به اين وقايع را شامل میشود (چیپور و همکاران .)2662 ،اِفکاس و مارون معتقدند که رفاه
ذهنی وسیلهای برای شناسايی کیفیت زندگی است .آنان جنبههای ذهنی ،روانی و فیزيکی شخصیت انسان را مورد بررسی قرار داده و تاثیرات
اين ابعاد را روی بخش ذهنی کیفیت زندگی لحاظ میکنند .فاکتورهای عینی مانند درآمد ،مسکن و آموزش برخالف ويژگیهای ذهنی نقش
کمتری را در بحثهای مربوط به کیفیت زندگی در تحقیقات اِفکاس و مارون دارند (لیندا و ديانا .)2660 ،در اين نگاه کیفیت زندگی را با
سنجش احساسهای ذهنی شخص از خشنودی درباره جنبههای گوناگون زندگی میتوان ارزيابی کرد (رستمی .)1339 ،بیشتر روانشناسان
طرفدار استفاده از مفهوم ذهنی کیفیت زندگی بوده و معتقدند که رفاه هر فرد يا گروه از افراد دارای اجزای عینی و ذهنی است .اجزای عینی
رفاه يا بهزيستی با آنچه که به طور معمول به عنوان استاندارد زندگی يا سطح زندگی نامیده میشود ،ارتباط دارد و اجزای ذهنی آن به کیفیت
زندگی اطالق میشود .نعمتی به منظور آموزش مهارت های مديريت خشم بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی ايالم 36،نفر از
زندانیان دارای جرايم قتل را به شیوه نمونه گیری ساده ،به مدت  16جلسه تحت آموزش قرار داد ،نتايج نشان داد میزان پرخاشگری کلی
میان زندانیان تحت آموزش قرار گرفته شده به طور معنادار کاهش يافت .همچنین هوگان )2663( 1در پژوهشی دريافت افرادی که به شیوه
پرخاشگرانه رفتار می کنند و فاقد مهارت های کنترل خشم هستند و برای مثال چگونگی ايجاد راه حل برای يک مسأله و برقراری رابطه بین
علت و معلول را نمی دانند ،مداخله های بهنگام می تواند اثرات بلند مدت و پايايی روی آنها و روابط بین فردی شان بگذارد .اسخود لسکی
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( )2663در پژوهشی دريافت ،افرادی که مداخله هايی در زمینه آموزش مهارت های کنترل خشم دريافت کرده بودند ،پیشرفت قابل مالحظه
ای در زمینه کنترل خشم داشتند(کابوسی .)1330،در مطالعه انجام شده توسط مهنی زاده فالحیه و شعاع کاظمی در سال1331با هدف
کنترل خشم و تاب آوری در دختران نوجوان بزهکار کانون اصالح و تربیت شهر تهران  ،نتايج پژوهش نشان داد میزان کنترل خشم و تاب
آوری در نوجوانان کانون پايین است و عالوه بر پايین بودن اين دو سطح ،خانواده های بیمارگونه ،نقش دوستان ،همساالن و جنس مخالف،
ويژگی های شخصیتی (خويشتن داری ضعیف ،خودکنترلی هیجانی پايین ،منبع کنترل بیرونی) از عوامل موثر بر بزهکاری هستند(مهنی زاده
فالحیه ،شعاع کاظمی .)1331،طیب زاده و سپهريان آذر( )1331پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختیرفتاری خشم بر تابآوری
و نشخوار ذهنی انجام دادند نتايج حاصل از تحلیل کواريانس نشان داد که بعداز مداخله بین گروه آزمايش و کنترل در میزان افزايش
تابآوری و کاهش نشخوار ذهنی تفاوت معناداری وجود دارد .کاوه و ديگران ،)1336( ،در تحقیقی به بررسی تدوين برنامه افزايش تاب-
آوری در برابر استرس و تأثیر آموزش آن بر مؤلفههای کیفیت زندگی والدين دارای کودک کم توان ذهنی خفیف پرداختند .دادهها نشان
دادند که میزان تغییرپذيری مؤلفههایِ روابط والد -فرزند ،والدينی که تحت آموزش قرار گرفتند ،از والدينی تحت اين آموزش قرار نگرفتند،
بیشتر بود .ولی بین میزان سالمت گروه کنترل و آزمايش ،تفاوتی مشاهده نشد .رضايت از زندگی گروه آزمايش در پسآزمون بیشتر بود ولی
در آزمون پیگیری تفاوتی نداشت .نتايج مبین اين بود که برنامه افزايش تابآوری بر مولفههای کیفیت زندگی والدين ،اثرگذار است .بهبود
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روابط والد -فرزند و افزايش رضايت از زندگی ممکن است ناشی از کاهش استرس والدينی ،تغییر طرحوارهها و نگرشهای والدين به ناتوانی
و همچنین بهبود مهارتها و رفتارها در والدين باشد .ابويی مهريزی و همکاران( ،)1333تاثیر آموزش مديريت خشم بر مهارت های خودنظم
دهی خشم و تعارضات والد -نوجوان در دختران دوره راهنمايی شهر تهران مورد مطالعه قرار دادند .يافته های اين تحقیق نشان داد که آموزش
مديريت خشم مهارتهای خودنظم دهی خشم را افزايش داده و موجب کاهش تعارض والد -نوجوان می شود .نويدی( ،)1339تاثیر آموزش
مديريت خشم بر مهارت های سازگاری پسران دوره متوسطه شهر تهران را بررسی کرده است .برای انجام اين بررسی ،پرسش نامه ابراز
حالت-صفت خشم به عنوان يک ابزار سرندبر روی  196دانش اموز پايه های دوم و سوم دبیرستان اجرا شد.يافته ها نشان داد نسبت  Fمشاهده
شده از نظر آماری معنی دار بود ،در نتیجه اجرای برنامه آموزشی مديريت خشم می تواند ،مهارت های آزمودنی ها را در زمینه سازگاری
گسترش دهد و از شدت ناسازگاری بکاهد( .گلزاری ،برجعلی و آزادفر ) 1332،پژوهشی با هدف تعیین اثربخشی آموزش کنترل خشم به
شیوه الچمن بر بهبود روابط بین فردی وافزايش کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه انجام دادند.تحلیل داده ها نشان داد که
آموزش کنترل خشم به شیوه الچمن موجب کاهش خشم ،بهبود روابط بین فردی و افزايش کیفیت زندگی در دانش آموزان دختر بی
سرپرست شد  .يافته های پژوهش نشانگر اهمیت کنترل خشم در بهبود روابط بین فردی و ارتقای کیفیت زندگی دانش آموزان دختر بی
سرپرست است .از اين رو با اتخاذ رويکردهايی در جهت آموزش کنترل خشم در میان نوجوانان بی سرپرست می توان گامی مهم در جهت
بهبود روابط بین فردی و ارتقای کیفیت زندگی آن ها برداشت .سلیمانی و همکاران( )1330اثربخشی آموزش کنترل خود بر ابعاد کیفیت
زندگی بیماران انجام دادند.نتايج نشان داد که بین دو گروه بیماران مبتال به میگرن و گروه کنترل در ابعاد کیفیت زندگی تفاوت معنیداری
وجود دارد و اين بدان معنی است ک ه ابعاد سالمت جسمانی و سالمت روانی کیفیت زندگی بین دو گروه آزمايش و کنترل بعد از آموزش
کنترل خود متفاوت است .بنابرآنچه گفته شد اکثر پژوهش ها يه صورت مسقل به اين قضیه پرداخته اند و تاکنون در کشور پژوهشی به
صورت کامل اين سه متغیر را باهم پوشش نداده است لذا با توجه به اهمیت مسئله بهتر است پژوهش هايی در اين رابطه انجام شود تا عواملی
که به اين متغیر مربوط است شناسايی شود تا به نحوی باعث افزايش کیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه شود.پژوهش حاضر در جهت
برآوردن نیازهای گوناگون در زمینه ی روان شناسی است .لذا لزوم انجام چنین تحقیقی ضروری به نظر میرسد و خصوصاً در آينده نیز
میتوان از نتايج اين تحقیق نیز در مراکز مشاوره ،آموزشگاهها و مدارس عادی ،سازمان بهزيستی ،کلینیکهای سالمت جهت خدمترسانی
استفاده کرد .عالوه براين نتايجی اين نوع تحقیقات میتواند راهگشايی باشد برای پژوهشگران و دانشجويان روانشناسی که در اين زمینه به
تحقیق خواهند پرداخت .بنابراين توجه به اين نکات ذهن محققین را به سوی انجام اين تحقیق سوق داده است .لذا پژوهش حاضر در پی پاسخ
دادن به اين پرسش اساسی است که فرضیه اصلی پژوهش را نیز تشکیل میدهد.بر اين اساس ،مسالهی اصلی پژوهش اين است آيا آموزش
کنترل خشم بر میزان تاب آوری ،کیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه مؤثر است؟ لذا برای پاسخگويی به اين مسئله فرضیه های زير
مطرح گرديد.
 آموزش کنترل خشم بر میزان تاب آوری تأثیر دارد.
 آموزش کنترل خشم بر میزان کیفیت زندگی تأثیر دارد
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 آموزش کنترل خشم بر کاهش رفتار ناسازگارانه تأثیر دارد
روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر ،از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت ،شبه تجربی با طرح پیشآزمون -پسآزمون و گروه کنترل میباشد.
جامعه پژوهش حاضرر ،شرامل تمامی دانشآموزان دختر سرال سوم دوره متوسطه اول شهرستان سرپل ذهاب در سال 1331میباشند .جامعه
مذکور دارای  2166عضرو بود که از بین آنها  16نفردر قالب  2کالس به صرورت تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .انتخاب به
اين صرورت بود که از فهرسرت مدارس متوسرطه اول شرهرسرتان 2 ،مدرسره و از هر مدرسره يک کالس پايه سروم به صورت تصادفی ساده
انتخاب گرديد .از اين  2کالس 36 ،دانشآموز در گروه آزمايش و  36نفر در گروه کنترل به صرررورت تصرررادفی گمارش شررردند .جهت
آموزش کنترل خشرم ،معلم در درس مطالعات اجتماهی پايه مورد نظر را انتخاب و 12جلسه آموزشی را اختصاص به اين امر مهم داد .پس
از مشررخص شرردن کالس های کنترل و آزمايش و قبل از اجرای تحقیق همه آزمودنی ها در يک جلسرره  16دقیقهای با اهداف تحقیق آشررنا
شردند و به دانشآموزان اجازه پرسریدن درباره موضوع آموزشی داده شد .سپس ،از هر دو گروه آزمون به عمل آمد.با توجه به روش غالب
در اين تحقیق ابزار اصرلی در جمعآوری اطالعات ،پرسش نامه استاندارد پرسشنامه تاب آوری کانر و ديويدسون( ، )CD-RISCپرسشنامه
کیفیت زندگی( ،)QOLطرحواره های ناسرازگار اولیه يانگ (YSQ-S)1می باشرد .پرسرشرنامه تاب آوری را کانر و ديويد سون در سال
 2663با مرور منابع پژوهشرری  1393-1331در حوزه تاب آوری تهیه کردند .بررسرری ويژگی های روان سررنجی اين مقیاس در شررش گروه :
جمعیت عمومی ،مراجعه کنندگان به بخش مراقبت های اولیه  ،بیماران سررپايی روان پزشکی  ،بیماران با مشکل اختالل اضطراب فراگیر  ،و
دو گروه از بیماران مبتال به اختالل استرس پس از ضربه  ،انجام شده است .سازندگان اين مقیاس بر اين باورند که اين پرسشنامه به خوبی می
تواند افراد تاب آور را از غیر تاب آور در گروه های بالینی و غیر بالینی جدا کند و می تواند در موقعیت های پژوهشررری و بالینی به کاربرده
می شرود(محمدی.)1334 ،اين مقیاس  20گويه دارد که به صرورت پنج درجه ای (هرگز ،بندرت ،گاهی اوقات ،اغلب و همیشه) در مقیاس
لیکرت بین  1تا  0نمره گذاری شرده ،حداکثر نمره  120و حداقل  1اسرت،افرادی که باالتر از  96نمره بیاورند جزء افراد تاب آور محسوب
می شروند .اين مقیاس دارای پنج خرده مقیاس شرايسرتگی  0اسرتحکام شخصی ،اعتماد به غرايز شخصی 0تحمل عواطف منفی پذيرش مثبت
عواطف  0روابط ايمن  ،مهار و عضرويت اسرت .اين مقیاس در ايران از سروی محمدی ()1334هنجاريابی شده است.نمره از  20تا 06نشانگر
میزان تاب آوری ضرعیف ،نمره از 06تا  90تاب آوری متوسرط ،نمره باالتر از 90نشرانگر تاب آوری قوی اسرت.پرسرشرنامه سنجش کیفیت
زندگی فرد در دو هفته اخیر مورداستفاده قرارمیگیرد،سازنده آن سازمان بهداشت جهانی( )WHOQOL- BREFمی باشد.پرسشنامه در
مجموع  21سررروال دارد که دارای 4زيرمقیاس درحیطه های سرررالمت جسرررمانی،حیطه روانشرررناختی،حیطه روابط اجتماعی ،حیطه محیط
زندگی می باشرد.طرحواره های ناسرازگار اولیه يانگ 90(YSQ-S)2سؤال دارد و برای سنجش  10طرحواره ناسازگار اولیه شناختی شامل
محرومیت هیجانی ،رهاشرردگی 0بیثباتی ،بیاعتمادی 0بدرفتاری ،انزوای اجتماعی 0يگانگی ،نقص 0شرررم ،شررکسررت ،وابسررتگی 0بیکفايتی،
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آسریب پذيری به ضررر ،گرفتاری 0در دام افتادگی ،اطاعت ،از خود گذشرتگی ،بازداری هیجانی ،معیارهای سررسختانه 0عیبجويی افراطی،
اسرتحقاق 0بزر منشری و خويشتنداری 0خود انضباطی ناکافی طراحی شده است (ولبون وهمکاران .)013:2662،هر يک از  90عبارت اين
پرسشنامه در مقیاس لیکرت  1درجهای نمرهگذاری میشود .نمره فرد در هر طرحواره با جمع نمرات سؤاالت مربوط به آن طرحواره حاصل
میشرود .نمره باال نشران دهنده حضور پررنگتر طرحواره ناکارآمد است.اين پرسشنامه توسط يانگ و براون طراحی شد و فرم بلند آن 260
سروال داشرت .در سرال  1333فرم کوتاه جهت تسهیل کار به ويژه در حوزه پژوهش ايجاد شد  .جهت بررسی روايی آزمون های مذکور از
نظرات  0نفر از دبیران و متخصرصان رشته روانشناسی و علوم اجتماعی دوره متوسطه استفاده شد .که پس از مطالعه و بررسی آزمون روايی
صروری آزمون مورد تأيید قرار گرفت .ضرريب اعتبار کل پرسرشرنامه های تاب آوری کانر و ديويدسون( ، )CD-RISCپرسشنامه کیفیت
زنردگی( ،)QOLطرحواره هرای نراسرررازگار اولیه يانگ (YSQ-S)1با اسرررتفاده از روش آلفای کرونباه به ترتیب 6031 ،6034و 6031
میباشردکه حاکی از پايايی مناسرب اين ابزارها میباشد .در تجزيه و تحلیل اطالعات پژوهش ،از روش های آمار توصیفی و روش های آمار
اسرتنباطی استفاده شد .روشهای آمار توصیفی که در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از :فراوانی ،میانگین ،واريانس ،انحراف
معیار و خطای انحراف اسرتاندارد .روش آمار استنباطی که مورد استفاده قرار گرفته شد ،تحلیل کواريانس بود که برای فرض اصلی پژوهش
به کار گرفته شد .بعد از جمع آوری پرسشنامه های مورد نظر تمام اطالعات از طريق نرم افزار spss21تجزيه و تحلیل شدند.

خالصه اجرایجلسه های آموزشی
بسته آموزشی به کار رفته در اين پژوهش شامل  12جلسه آموزشی است که آزمايشگر به صورت گروهی اجرا کرد .آموزش
گروهی مديريت خشم به روش شناختی-رفتاری و در جلسات  16دقیقه ای هفتگی انجام شد .پکیج آموزشی حاضر توسط پاتريک ريلی و
مايکل شاپ شاپر تهیه شده است که جزئیات هر جلسه در جدول زير آمده است.
جدول :1رئوس مطالب عنوان شده طی  12جلسه آموزش گروهی مديريت خشم بر اساس رويکرد شناختی -رفتاری
جلسه ها
اول

هدف و فعالیت های هر جلسه
قوانین گروه ،پیامد ها و نتايج ،باور های غلط درباره خشم ،راهبردهايی برای کنترل خشم ،معرفی شرکت

کنندگان و اندازه گیری خشم( اجرای پیش آزمون).
دوم

وقايع آغازگر خشم ،نشانه های خشم و ارزيابی

سوم

برنامه کنترل خشم ،آرمیدگی از طريق تنفس و تکلیف منزل

چهارم

آموزش چرخه پرخاشگری ،آرمیدگی پیشرونده عضالنی و تکلیف منزل

1
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پنجم

مدل  ،A-B-C-Dتوقف فکر و تکلیف منزل

ششم

مرور مفاهیم آموخته شده و تکلیف منزل

هفتم

آموزش جرأت ورزی ،مدل حل تعارض و تکلیف منزل()1

هشتم آموزش جرأت ورزی ،مدل حل تعارض و تکلیف منزل()2
نهم

خشم و خانواده و تکلیف منزل()1

دهم

خشم و خانواده و تکلیف منزل()2

يازدهم

مرور مفاهیم آموخته شده ،ايفای نقش و تکلیف منزل

دوازدهم

مرور مفاهیم آموخته شده ،ايفای نقش و جمع بندی(اجرای پس آزمون).

یافتهها
از تکنیک های آماری ابتدا بايد مشخص شود که داده های جمع آوری شده از توزيع نرمال برخوردار است يا غیر نرمال.
چون در صورت نرمال بودن توزيع داده های جمع آوری شده برای آزمون فرضیه ها ،می توان از آزمون های پارامتريک استفاده نمود و
در صورت غیرنرمال بودن از آزمون های ناپارامتريک .بدين منظور در اين مرحله به بررسی نتايج حاصل از آزمون کولموگروف –
اسمیرنف در مورد هر يک از متغیرهای وابسته و مستقل می پردازيم و براساس نتايج حاصل ،آزمون های مناسب برای بررسی صحت و
سقم فرضیات را انتخاب می کنیم.
داده های متغیر  iدارای توزيع نرمال است H6
داده های متغیر  iدارای توزيع نرمال نیست H1
با توجه بهنتايج جدول اگر مقدار سطح معنیداری بزرگتر از مقدار( )6060باشد ،فرضیه صفر را نتیجه و درصورتیکه مقدار
سطح معنیداری کوچکتر از ( )6060باشد فرضیه يک را نتیجه میگیريم.
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جدول :2آزمون بررسی نرمال بودن توزيع متغیرهای پژوهش
متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

تاب آوری

کیفیت زندگی

رفتارناسازگارانه

آماره
کولموگروف

معناداری
()P

پیش آزمون

16

33011

3039

60139

60663

پس آزمون

16

01042

12014

60133

60661

پیش آزمون

16

10011

9039

60632

60263

پس آزمون

16

92002

11039

60121

60613

پیش آزمون

16

234020

10003

60693

60269

پس آزمون

16

261039

21090

60604

60269

همان طور که در جدول  2مالحظه می کنید ،سطح معناداری متغیر رفتار ناسازگارانه به دست آمده از آزمون ها بیشتر از 6060
می باشد .بنابراين فرض  H6مبنی بر نرمال بودن داده ها در مورد تمامی داده ها مورد تأيید قرار میگیرد .لذا دادههای پژوهش دارای
توزيع نرمال هستند و برای تحلیلهای  spssکه در ادامه آمده ،بايد از آزمون هايی پارامتريک استفاده شود .برای متغیرهای کیفیت
زندگی و تاب اوری سطح معناداری کمتر از  6060می باشد بنابراين اين متغیرها نرمال نیستند و برای تحلیل در  spssبايد از آزمون های
ناپارامتريک استفاده شود.
فرضیه اول«:آموزش کنترل خشم بر میزان تاب آوری دانش آموزان تأثیر دارد».

آموزش پژوهی /شماره دهم  /تابستان 6931
جدول  3میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیر های پژوهش در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمايش
گروه

متغیر 0مرحله
کنترل
میانگین

انحراف

()M
تاب
آوری

پیش

آزمايش

استاندارد )(SD
46029

میانگین
()M

9031

انحراف
استاندارد )(SD
3006

31069

آزمون
پس

9093

46004

4034

12039

آزمون

جدول شماره 4نتايج آزمون من ويتنی برای بررسی تفاوت در متغیر تاب آوری در مرحله پیش آزمون را نشان می دهد.
جدول  .4آزمون من ويتنی برای بررسی تفاوت در متغیر تاب آوری در مرحله پیش آزمون

آوری

انحراف

متغیر

گروه

میانگین

تاب

آزمايش

31060

3043

کنترل

46023

9034

استاندارد

آماره
آزمون

-1036

معناداری
()P

60611

نتايج جدول فوق نشان می دهد که اثر بین گروه کنترل و آزمايش در مرحله پیش آزمون تفاوت معنی دار وجود ندارد ()P> 6060
بنابراين می توان گفت که دو گروه در مرحله پیش آزمون در متغیر تاب آوری با يکديگر همسان می باشند.

اثربخشی آموزش مديريت خشم بر میزان...
جدول .0نتايج آزمون ويلکاکسون جهت تأثیر آموزش کنترل خشم بر تاب آوری در مرحله ی پس آزمون
آزمون

متغیرها 0مرحله

کنترل

میانگین

انحراف

انحراف

میانگین

معیار
تاب
آوری

معناداری ()P

معیار

پیش
آزمون

60611
31060

3043

46023

9034

12030

4032

46002

9091

Z= -2024
پس

آزمون

معناداری ()P

60661
Z = -10461
60661

60631

Z= -40996

Z=-10929

نتايج مندرج در جدول فوق نشان می دهد که آموزش کنترل بر افزايش تاب آوری در مرحله پس آزمون
)  (𝑍 = −1.461, 𝑃 ≤ 6.661موثر بوده است .مقايسه میانگین ها نشان می دهد که با کنترل نمرات پیش آزمون تاب آوری ،دانش
آموزانی که آموزش کنترل خشم را دريافت کرده اند(گروه آزمايش) ( )M =12030به طور معناداری نمرات باالتری در متغیر تاب آوری
در مرحله پس آزمون نسبت به دانش آموزانی که در گروه آموزش مهارت کنترل خشم شرکت نکرده بودند (گروه کنترل) ()M = 46002
بدست آورده اند (.)P≤ 6061
فرضیه دوم«آموزش کنترل خشم بر میزان کیفیت زندگی دانش آموزان تأثیر دارد»
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جدول .1میانگین و انحراف استاندارد نمر ات متغیر های پژوهش در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمايش

گروه
کنترل

متغیر 0مرحله
میانگین
()M
کیفیت
زندگی

پیش
آزمون
پس
آزمون

آزمايش
انحراف

استاندارد )(SD

14033

میانگین
()M

1010

12043

انحراف
استاندارد )(SD

11030

1014

3036

0093

32003

جدول شماره 9نتايج آزمون من ويتنی برای بررسی تفاوت در متغیر کیفیت زندگی در مرحله پیش آزمون را نشان می دهد.
جدول شماره.9آزمون من ويتنی برای بررسی تفاوت در متغیر کیفیت زندگی در مرحله پیش آزمون

انحراف

متغیر

گروه

میانگین

کیفیت

آزمايش

11030

3036

کنترل

14033

1031

استاندارد

زندگی

معناداری

آماره
()P

آزمون

-10301

60131

نتايج جدول فوق نشان می دهد که اثر بین گروه کنترل و آزمايش در مرحله پیش آزمون تفاوت معنی دار وجود ندارد ()P> 6060
بنابراين می توان گفت که دو گروه در مرحله پیش آزمون در متغیر کیفیت زندگی با يکديگر همسان می باشند.

اثربخشی آموزش مديريت خشم بر میزان...

جدول  .3نتايج آزمون ويلکاکسون جهت بررسی تأثیر آموزش کنترل خشم بر کیفیت زندگی در مرحله ی پس آزمون
کنترل

آزمون
متغیرها 0مرحله

انحراف

میانگین

پیش
تاب

آزمون

معیار

انحراف

میانگین

معیار
60193

3036

11030

1033

14046

Z =-10333

آوری
پس
آزمون

معناداری ()P

60661
0093

32003

1011

12006

Z = -10403
60661

60313

Z= -40439

Z=-60339

معناداری ()P

نتايج مندرج در جدول فوق نشان میدهد که آموزش کنترل بر افزايش کیفیت زندگی در مرحله پس آزمون
)  (𝑍 = −4.439, 𝑃 ≤ 6.661موثر بوده است .مقايسه میانگینها نشان میدهد که با کنترل نمرات پیش آزمون کیفیت زندگی ،دانش
آموزانی که آموزش کنترل خشم را دريافت کرده اند(گروه آزمايش) ( )M =32003به طور معناداری نمرات باالتری در متغیر کیفیت زندگی
در مرحله پس آزمون نسبت به دانش آموزانی که در گروه آموزش مهارت کنترل خشم شرکت نکرده بودند (گروه کنترل) بدست آورده
اند (.)P≤ 60661
فرضیه سوم«آموزش کنترل خشم بر کاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان تأثیر دارد».
جدول .3شماره نتايج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت دو گروه گروهی در متغیر رفتار ناسازگارانه در مرحله پیش آزمون
را نشان می دهد.
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جدول  . 3آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت عضويت گروهی در متغیر رفتار ناسازگارانه در مرحله پیش آزمون
متغیر

گروه

میانگین

انحراف

رفتار

آزمون

239033

استاندارد

درجه
آزادی

10026

مقدار
()P

تی
11

معناداری

60232

10603

ناسازگارانه
کنترل

233010

10039

نتايج جدول فوق نشان می دهد که اثر بین گروه کنترل و آزمايش در مرحله پیش آزمون تفاوت معنی دار وجود ندارد ( >P
 .)6060بنابراين می توان گفت که دو گروه در مرحله پیش آزمون در متغیر رفتارناسازگارانه با يکديگر همسان می باشند .جدول شماره نتايج
آزمون لوين به منظور بررسی فرض همسانی واريانس ها را نشان می دهد.
جدول  . 16آزمون لوين به منظور بررسی فرض همسانی واريانس ها در دو گروه کنترل و آزمايش در متغیر رفتارناسازگارانه

متغیر

مرحله

رفتارناسازگارانه

پس آزمون

آزمون
لوين
60420

معناداری ()P
60103

با توجه اينکه معناداری از میزان مورد نظر ( )a= 6060بزرگتر می باشد لذا فرض صفر تأيید شده و واريانس ها در دو گروه
کنترل و آزمايش در متغیر رفتارناسازگارانه همسان می باشند .جدول شماره نتايج آزمون تحلیل کوواريانس را نشان می دهد.

اثربخشی آموزش مديريت خشم بر میزان...
جدول . 11نتايج تحلیل کوواريانس تأثیر آموزش مهارت کنترل خشم بر رفتارناسازگارانه در مرحله ی پس آزمون
مرحله

متغیر ها

منبع
تغییرات

رفتارناسازگارانه

مجذورات

پس
آزمون

مجموع

پیش

درجه
آزادی

14943

میانگین

ضريبF
()P

مجذورات
1

معناداری

14943

31034

60661

آزمون
گروه

4199003

1

4199001

29043

ها
خطا

4161011

29

102063

نتايج مندرج در جدول فوق نشان می دهد که آموزش مهارت کنترل خشم بر کاهش رفتارناسازگارانه در مرحله پس آزمون
)  (𝐹(1, 29) = 29.43, 𝑃 ≤ 6.61موثر بوده است .مقايسه میانگین ها نشان می دهد که با کنترل نمرات پیش آزمون رفتارناسازگارانه،
دانش آموزانی که آموزش مهارت کنترل خشم دريافت کرده اند(گروه آزمايش)( )M = 261039به طور معناداری نمرات پايین تری در متغیر
رفتارناسازگارانه در مرحله پس آزمون نسبت به دانش آموزانی که دَر گروه آموزشی شرکت نکرده بودند (گروه کنترل) (.)M =234020
بدست آورده اند ( .)P≤ 6061چنین نتیجه گیری می شود که آموزش مهارت کنترل خشم بر کاهش رفتار ناسازگارانه در گروه آزمايش
موثر بوده است.

بحث و نتیجهگیری
اهمیت کنترل خشم از اهمیت به سزايی برخوردار است و همواره مورد توجه مشاوران و متخصصان می باشد .مهارتهای
مديريريت خشم يک مداخله رفتاری شناختی است که بر خشم به عنوان نیروی نشأت گرفته به دنبال خشونت ،تمرکز میکند(تلین و
کريستی  .)2613،داشتن مهارتهای مديريت خشم باعث افزايش قدرت سازگاری فرد و باال رفتن ظرفیت روانشناختی او می شود.
اطالع نداشتن در خصوص شیوههای صحیح زندگی کردن و فقر مهارتهای الزم ،زمینه را برای بروز بیماریهای روانی و معضالت
اجتماعی فراهم میکند که علت آن فقر آموزش های الزم از طريق والدين ،مشاوران مراکز بهزيستی و کمیته امداد و ارگانهای حمايتی
و مدارس می باشد(مک تاويش .)2666،هدف از درمان و کنترل مداخالت خشم ،کاهش احسسات هیجانی و برانگیختگی فیزيولوژيکی
ناشی از خشم ،افزايش آگاهی افراد نسبت به خشم و آموزش شیوه ها و راهبردهای موثر به منظور کنترل آن است(انجمن روان شناختی
آمريکا .)2664،برای آنکه نوجوانان سالم و ايمن داشته باشیم ،بايد آنها را به مهارت های مجهز سازيم که بتوانند به گونه ای خالق با

60661
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عصبانیت خود مقابله کنند .لذا اين پژوهش با هدف تعیین میزان تأثیر بررسی آموزش کنترل خشم بر میزان تاب آوری؛ کیفیت زندگی
و کاهش رفتار ناسازگارانه انجام گرفته است .پس از بررسی فرضیه های تحقیق ،با استفاده از آزمون تحلیل ر کواريانس  ،اين گونه
استنباط می شود که بین دو گروه آزمايشی که آموزشهای کنترل خشم را دريافت کرده بودند در مقايسه با گروه کنترل که هیچ گونه
آموزشی را دريافت نکرده بودند تفاوت معنا داری وجود دارد .نتايج حاصل از فرضیه اول پژوهش«آموزش کنترل خشم بر افزايش
تاب آوری تأثیر دارد».همسو با برخی از تحقیقات مشابه صورت گرفته مانند نتايج پژوهشهای گارمزی و ماستن ((، )1331والر)2661،
(،کانرو ديويدسون .)2663،وينسلو ،ساندلر و ولچیک ( (،)2661وينسلو و همکاران( ،)2661،مهنی زاده فالحیه ،شعاع کاظمی.)1331،
طیب زاده و سپهريان آذر( ،)1331کاوه و ديگران( )1330می باشد .از طرف ديگر خشم بر کیفیت زندگی افراد تأثیر گذار است .کیفیت
زندگی به احساسات ،انتظارات ،اعتقادات و پندارهای فرد بستگی دارد .بدين معنا که حتما بايد توسط خود شخص ،براساس نظر او و نه
فرد جايگزين تعیین گردد .لذا در مطالعات کیفیت زندگی ارزيابی خود فرد از سالمت و يا خوب بودنش عامل کلیدی میباشد
(نازنجات1339 ،؛ رستمی و صالحی .)1393 ،پترا بونک ( )2669برای بررسی کیفیت زندگی به بُعد ذهنی اين موضوع يعنی رضايت از
زندگی توجه دارد .او معتقد است که کیفیت زندگی يک جامعه در واقع انعکاس ذهنی افراد جامعه در زمینه رضايت از زندگی است.
نتايج فرضیه دوم پژوهش مويد اين مطلب است که آموزش کنترل خشم بر افزايش کیفیت زندگی تأثیر دارد که اين نتايج با نتايج
مطالعات (چیپور و همکاران .)2662 ،شوسلر و فیشر ((، )1330لیندا و ديانا( ،)2660 ،رستمی .)1339 ،همسو می باشد  .فرضیه سوم
پژوهش بیان می دارد که آموزش کنترل خشم بر کاهش رفتارهای ناسازگارانه موثر است .مقايسه میانگین ها نشان می دهد که با کنترل
نمرات پیش آزمون رفتارناسازگارانه ،دانش آموزانی که آموزش مهارت کنترل خشم دريافت کرده اند(گروه آزمايش) به طور معناداری
نمرات پايین تری در متغیر رفتارناسازگارانه در مرحله پس آزمون نسبت به دانش آموزانی که دَر گروه آموزشی شرکت نکرده بودند
(گروه کنترل)  .بدست آورده اند  .چنین نتیجه گیری می شود که آموزش مهارت کنترل خشم بر کاهش رفتار ناسازگارانه در گروه
آزمايش موثر بوده است .که با نتايج اسخود لسکی ((، )2663کابوسی .)1330،کاوه و ديگران ،)1336( ،ابويی مهريزی و
همکاران( ،)1333نويدی(( ،)1339گلزاری ،برجعلی و آزادفر  .) 1332،سلیمانی و همکاران( )1330همسو می باشد .به طورکلی با توجه
به مطالب ارائه داده شده و در تبیین اين يافته ها می توان به اين امر اشاره داشت که مداخله آموزشی اعمال شده در افزايش کنترل
خشم و بهبود اسنادهای دانش آموزان مؤثر است ودانش آموزان می توانند اصول نظريه رفتاری عقالنی و عاطفی را از طريق اين برنامه
بیاموزند .همچنین استفاده از سیستم های حمايت اجتماعی به فرد کمک می کند تا با رويدادهای تنش زا مقابله کند.سیستم های حمايتی
فرد شامل افرادی است که در شرايط سختی می تواند روی آنها حساب کند .افرادی که می توان با آنها حرف زد بدون اينکه مواظب
حرف های زده شده بود ،کسانی که قدر فرد را به عنوان يک انسان می دانند و کسانی که در تصمیم گیری های مهم به او کمک می
کنند .که آموزش اين مسئله منجر می شود فرد ديدگاه و نظرگاهی متفاوت پیدا کند و همیشه به عنوان آخرين گزينه( عوارض وهیجانات
منفی همچون خشم) به جای گزينه مناسب نباشد .احساس داشتن حمايت اجتماعی به فرد اين نگرش را می دهد که هر وقت احتیاج
داشته باشد ،افرادی هستند که روی کمک و مساعدت آنها حساب کند  ،به عبارتی ديگر ،وقتی فرد از طرف ديگران حمايت می شود

اثربخشی آموزش مديريت خشم بر میزان...

که خود را فردی مطلوب ،دوست داشتنی و ارزشمند بداند(کلنر و کوتی .)2662،همچنین نکته ديگر  ،اين مسئله است که فرد در خالل
اين آموزش ها با يکسری مهارت ها آشنا می شود که مربوط به اصالح شناختی فرد  ،تنظیم هیجانات و مديريت روابط بین فردی است،
لذا کاهش پرخاشگری در افراد شرکت کننده در اين آموزش ها پديده ای کامال منطقی است .در ارتباط با اين نکته می توان به نقش
آموزش مسئله گشايی در اين آموزش ها اشاره نمود .مسئله گشايی روشی است که فرد می تواندکه میتواند در هنگام برنامه ريزی برای
برخورد با مسائل زندگی از آن استفاده کند .استفاده از روش مسئله گشايی موجب افزايش اعتماد به نفس می گردد.وقتی فرد بداند از
مهارت مسئله گشايی بااللیی برخوردار است  ،احساس شايستگی و عزت نفس در او تقويت می گردد و شکل دهنده بسیاری از اعمال
و رفتارهايش می شود که پیامد آن می تواند مسئله کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در فرد باشد(بهامین  ،حاجبی  ،محبی .)1331،لذا
باتوجه به نقش واهمیت اهمیت کنترل خشم و تاب آوری و طرحواره های ناسازگار اولیه که همگی بر سالمت روان و کیفیت زندگی
اثر مستقیم دارند توصیه می شود برای کلیه مدارس دوره های آموزشی مرتبط توسط صاحب نظران و متخصصین برگزارشود.
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