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محمدباقر کابوسی*/کارشناسارشد روانشناسی بالینی ،اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان گرگان
عالمه قربانی /کارشناسارشد روانشناسی بالینی

چکيده

زمینه :مهارت کنترل خشم یکی از موثرترین برنامههای پیشگیری از شیوع انواع رفتارهای پرخطر و افزایش کارآمدی شخصی و اجتماعی است.
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر آموزش شناختی-رفتاری کنترل خشم بر خشم نوجوانان با اختالل سلوک ساکن در مراکز شبهخانواده بود.
روش :روش پژوهش ،طرح آزمایشی پیشآزمون–پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری شامل همه نوجوانان  12-18سال پسر مراکز
شبهخانواده بهزیستی شهرستان گرگان در سال  1394بودند .از بین جامعه آماری تعداد 30نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند که  15نفر آنها در
گروه آزمایش و  15نفر دیگر در گروه گواه قرار گرفتند .شیوه نمونهگیری در دسترس بود .ابزارهای گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه
خودگزارشي مشكالت رفتاري نوجوانان و سیاهه رفتاری کودک ،فرم گزارش معلم و پرسشنامه پرخاشگری بود .از آزمون تحلیل کوواریانس
برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت کنترل خشم در کاهش پرخاشگری کلی و مولفههای پرخاشگری افکار ،رفتار و احساس
نوجوانان دارای اختالل سلوک مراکز شبهخانواده موثر است.
نتیجهگیری :از اینرو میتوان نتیجه گرفت که آموزش کنترل خشم بهعنوان یکی از درمانهای شناختی در کاهش نشانههای اختالل سلوک
تاثیرگذار است.
واژههای کلیدی :آموزش شناختی-رفتاری ،خشم ،نوجوانان ،اختالل سلوک

مقدمه

نوجوانان در دورهای از تحول به سر ميبرند كه
تغييرات سريع در قلمرو زيستي ،رفتاري ،شناختي و عاطفي
از ويژگيهاي بارز آنها به شمار ميرود .اين تغييرات
رشدي ناخواسته ،فشارهايي را بر نوجوانان تحميل ميكند.
بخشي از اين فشارها ناشياز تغييرات جسمی و برخي ديگر
ناشياز عوامل اجتماعي-فرهنگي است(.)1
یکی از مسایل پیچیده که توجه بسیاری از پژوهشگران،
روانشناسان و متخصصان امر را به خود معطوف داشته،
عوامل موثر در بروز مشکالت رفتاری در کودکان و
نوجوانان است .این مشکالت از دیرباز در جوامع بشری
شایع بوده و در عصر حاضر نیز فراگیر شده است ،اما
این مسئله با شیوع بیشتری در مراکز شبهخانواده بهزیستی
* Email: Mbkabosi@yahoo.com

دیده میشود( .)2مشکالت رفتاری در این مراکز بهدلیل
ویژگیهای خاص مرکز حائزاهمیت است .افرادی که در
این مراکز نگهداریمیشوند با مشکالت بسیاری از جمله
نابسامانيهاي خانوادگي ،طالق والدین ،كودكآزاري،1
فقر ،2بزهكاري ،3اعتياد ، 4فرار 5و ...مواجههستند كه همگي
حكايت از وجود خشمی ابرازنشده در آنها دارد که
مستعد وجود نشانههای اختاللهای رفتاری است(.)3
نیازهای روانشناختی كودكان مراكز شبهخانواده
همواره بهعنوان يكي از نخستين اولویتهای این مراکز
هستند .یکی از مسایلی که توجه بسیاری از مسئوالن این
1. Child Sadistic
2. Poverty
3. Delinquency
4. Addiction
5. Runaway
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1. Diagnosstic and Statical Manual of Mental Disorder Fourth
Edition

2. Hogan
3. Suchodolsky
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مراکز را به خود معطوف داشته ،موضوع ویژگیهای
رفتاری کودکان و نوجوانان ،از جمله نوجوانان با
اختالل سلوک است(.)4
اختالل سلوک یکی از اختاللهای طبقهبندیشده
در طبقه اختاللهای رفتاری ایذایی است که مهمترین
مشخصه آن پرخاشگري وتجاوز به حقوق ديگران
است( .)6 - 5براساس تعریف راهنمای تشخیصی آماری
اختاللهای روانی ویرایش چهارم ،1تشخیص اختالل
سلوک براساس مالكهاي زیر است :الگوي تکراري
و پابرجاي رفتار که طی آن حقوق اولیه دیگران زیر
پا گذاشتهشده و الگوهاي رفتاري ،متناسب با سن فرد
نیست .قوانین ،مورد تخلف واقعشده و عملکرد فرد
در حوزه شغلی ،اجتماعی و تحصیلی آسیب میبیند.
تظاهرات رفتاري این اختالل شامل پرخاشگري به طرف
مردم یا حیوانات ،تخریب اموال ،فریبکاري یا دزدي
و تخلف جدي از قوانین است .برای گرفتن تشخیص
اختالل سلوك ،کودك باید 3مشکل رفتاري را طی یک
سال گذشته نشان داده و دستکم یک مشکل رفتاري در
6ماه گذشته داشتهباشد(.)8 - 7
این اختالل با نشانههایی مانند رفتار پرخاشگرانه
همراه است که میتواند از عوامل بیرونی و درونی
باشد( .)9نتایج پژوهشها نشانمیدهد خشم ابرازنشده
در این افراد خصومت را در درون فرد افزایشمیدهد
و به عملکرد او در موقعیتهای بینفردی ،اجتماعی
و سازگاری با دیگران ،دستیابی به اهداف زندگی و
خانوادگی و موقعیت شغلی آسیبمیرساند( .)10از
طرفی هيچ عامل واحدي نميتواند اختالل سلوك
كودك را توجيه كند ،بلكه بسياري از عوامل زيستي،
رواني و اجتماعي در پيدايش اين اختالل نقش دارند
که میتوان از اساسیترین مشکالت کودکان با اختالل
سلوک به ناتوانی والدین در اداره صحیح مشروط
کودک ،نقص در کنترل خشم بهوسیله کودکان و مهمتر
از همه ،نقص در مهارتهای کنترل خشم و نداشتن
مهارتهای الزم در شرایط بحرانی اشاره کرد( 7و .)11
مهارتهای مدیریت خشم یک مداخله رفتاریشناختی

است که بر خشم بهعنوان نیروی نشأتگرفته بهدنبال
خشونت ،تمرکزمیکند( .)12همچنین مهارت کنترل
خشم شامل راهبردهای مختلف برای به حداقل رساندن
خشونت در روابط افراد است ،بهطوری که در انجام
امور روزمره و فعالیتها تداخل نکند ،بلکه باعث
انگیزش و پیشرفت شود(.)13
آموزشمهارتکنترلخشمیکیازموثرترینبرنامههای
پیشگیریازشیوعانواعرفتارهایپرخطروافزایشکارآمدی
شخصی و اجتماعی است( .)14دانستن مهارتهای مطلوب
این امکان را برای شخص فراهممیآورد که زندگی خود
را در سطح روزانه نگهدارد و در مقابله با انسانهای دیگر،
فرهنگ و محیط خود ،این توانایی را بهصورت رفتار
سازگارانه ،موثر و مثبت متبلور سازد( .)15داشتن مهارت
کنترل خشم باعث افزایش قدرت سازگاری فرد و باالرفتن
ظرفیت روانشناختی او میشود .اطالع نداشتن در خصوص
شیوههای صحیح زندگیکردن و فقر مهارتهای الزم،
زمینه را برای بروز بیماریهای روانی و معضالت اجتماعی
فراهممیکند که علت عمده آن فقر آموزشهای الزم از
سوی والدین و مدرسه است.)16(.
نعمتی بهمنظور اثربخشی آموزش مهارتهای
مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان
مرکزی ایالم 30 ،نفر از زندانیان دارای جرایم قتل را
بهشیوه نمونهگیری ساده به مدت 10جلسه ،تحت آموزش
قرارداد ،نتایج نشانداد میزان پرخاشگری کلی میان
زندانیان تحتتاثیر آموزش مهارتهای مدیریت خشم
بهطور معنادار کاهشیافت( .)17همچنین هوگان2در
پژوهشی دریافت افرادی که به شیوه پرخاشگرانهای
رفتارمیکنند و فاقد مهارتهای کنترل خشم هستند و برای
مثال چگونگی ایجاد راهحل برای یک مسئله و برقراری
رابطه بین علت و معلول را نمیدانند ،مداخلههای بهنگام
میتواند اثرات بلندمدت و پایایی روی آنها و روابط
بینفردیشان بگذارد( .)18اسخودولسکی 3در پژوهشی
دریافت ،افرادی که مداخلههایی در زمینه آموزش
مهارتهای کنترل خشم دریافت کرده بودند ،پیشرفت
قابلمالحظهای در زمینه کنترل خشم داشتند(.)19
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روش

در پژوهش حاضر از طرح تجربی پیشآزمون و
پسآزمون همراه با گروه گواه استفاده شده است که
آزمودنیها بهصورت تصادفی انتخاب و در 2گروه
آزمایش و گواه جایگزین شدند و همچنین هر 2گروه
پیش و پس از اجرای مداخله مورد ارزیابی قرار گرفتند.
جامعه آماری مورد پژوهش شامل همه نوجوانان
پسر  12تا  18سال مراکز نگهداری شبهخانواده بهزیستی
شهرستان گرگان در سال 1394بود .نمونه آماری مورد
پژوهش در این پژوهش  30نفر بودند که در 2گروه
آزمایش(15نفر) و گواه(نفر )15قرار گرفتند .شیوه
نمونهگیری دردسترس بود ،سپس طرح مداخله آموزش
مهارتهای کنترل خشم طی 12جلسه و هر جلسه
2ساعت و هفتهای 2جلسه اجراشد که به گروهگواه در
این مدت هیچ آموزشی داده نشد .پس از اتمام آخرین
جلسه آموزش و گذشت 4هفته ،بهطور همزمان و در
شرایط یکسان روی 2گروه آزمایش و گواه پسآزمون
اجراشد .در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از
پرسشنامههای زیر استفاده شده است:
)1پرسشنامه سنجش مشكالت رفتاري نوجوانان:

این پرسشنامه توسط آخنباخ( )1991ساخته شده است.
ضريب همبستگي این مقياس با پرسشنامه شخصيتي
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در نتیجه ،این پژوهش بر آن است تا بتواند با
شناسایی نوجوانان با اختالل سلوک مراکز شبهخانواده
و آموزش مهارتهای الزم در زمینه کنترل خشم ،در
شناخت شيوههاي پاسخدهي نوجوانان به اختالفات
روزمره و درك اينكه شيوههاي مختلف پاسخدهي
غير از پرخاشگري وجود دارد ،کمک کند ،همچنین
نهادهای حمایتی بتوانند خدمات ویژه روانشناختی به
این گروه از نوجوانان ارایهدهند .بنابراین فرضیههای
پژوهش عبارتند از :آموزش شناختی کنترل خشم بر
کاهش خشم نوجوانان با اختالل سلوک موثر است و
آموزش شناختی کنترل خشم بر کاهش رفتار ،احساس
و افکار پرخاشگرانه نوجوانان با اختالل سلوک موثر
است.

نوجوانان آيسنك بين  0/39تا )20(0/68و فرم والد
پرسشنامه نشانههای مرضي كودكان بین  0/15تا
0/24بهدستآمده است .همچنين ضرايب پايايي اين
پرسشنامه با روش آلفايكرونباخ براي مشكالت كلي
 0/85به دست آمده است(.)21
)2سیاههرفتاريکودك،فرمگزارشمعلم :براساس
جهتگیري ویرایش چهارم راهنمای تشخیصی آماری
اختاللهای روانی ،این فهرست اختاللهایی همچون
مشکالت عاطفی ،اضطرابی ،بدنی ،کمتوجهی-
بیشفعالی ،بیاعتنایی مقابلهاي و اختالل سلوک را
دربرمیگیرد .نتایج نشان داد که ضرایب آلفاي مقیاسهاي
سندرمی مبتنیبر ویرایش چهارم راهنمای تشخیصی
آماری اختاللهای روانی در سطح رضایتبخشی قرار
دارد و دامنه آن از  0/62تا  0/92است(.)21
 )3پرسشنامه پرخاشگری :این پرسشنامه شامل
30گویه است که خشم تهاجم و پرخاشگری را میسنجد.
این پرسشنامه بهوسیله نجاریان و همکاران ساخته و
هنجاریابی شده است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد
که میزان ضریب پایایی آزمون ،ضریب آلفای آن 0/74
است و در دیگری  0/86گزارش شده است(.)22
روش اجرا :در اجرای این پژوهش به جهت
عالقهمندی به انجام پژوهش در مراکز نگهداری
کودکان بیسرپرست پس از ارایه درخواست کتبی به
رئیس بهزیستی شهرستان گرگان و موافقت و هماهنگی با
کارشناس مسئول شبهخانواده بهزیستی شهرستان گرگان
بهمنظور شرایط و نحوه و چارچوب کلی انجام پژوهش،
همچنین رفع موانع موجود در اجرای پژوهش و هماهنگی
و همکاری مسئوالن و مربیان مراکز شبهخانواده برای
اجرای مراحل مختلف و توجیه آنان برای اجرا ،قدمهای
اولیه برداشته شد.
برای انجام این پژوهش ابتدا مقياس خودگزارشي
مشكالت رفتاري نوجوانان و سیاهه رفتاری کودک،
فرم گزارش معلم روی همه نوجوانان 12 -18سال پسر
که در مراکز شبهخانواده شهرستان گرگان نگهداری
میشدند ،اجرا شد .سپس براساس نتایج حاصل از
پرسشنامه ،افراد دارای واجد مالک اختالل سلوک
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از آن پسآزمون اجراشد .با توجه به مسائل خاص و
آیین نامهای و ضرورت محرمانهبودن وضعیت فردی
افراد ،امکان ضبط جلسات یا تصویربرداری از جلسات
امکانپذیر نبود.

یافتهها
جدول  .1خالصه جلسات آموزشی شناختی-رفتاری کنترل خشم
شرح جلسه

جلسه
اول

خوشآمدگویی -آشنایی اعضای گروه با همدیگر -بیان قواعد و قوانین جلسات -اجرای پیشآزمون

دوم

توسعه پیوند گروهی -بررسی مفهوم خشم و پرخاشگری به روش بارش فکری و ارایه تکلیف

سوم

ارزیابی جلسه قبل -بررسی اثرات خشم بر جسم و تغییرات فیزیکی -آموزش آرامسازی عضالنی به تکتک اعضا -ارایه تکلیف

چهارم

بررسی تکالیف دادهشده در جلسه قبل -بررسی موارد ثبتشده تکالیف -توصیف دماسنج عصبانیت -ارایه تکالیف

پنجم

ارزیابی تکالیف دادهشده -بررسی اثرات خشم بر تفکر و شناخت فرد -بررسی افکار منفی هنگام بروز خشم-ارایه تکلیف
ارزیابی تکالیف جلسه قبل -آموزش مهارت تفکیک افکار مفید و غیرمفید هنگام عصبانیت -بحث 3سوال کلیدی در زمان

ششم

عصبانیت

هفتم

ارزیابی جلسه قبل -ایفای نقش توسط اعضا در موقعیت خشم -آموزش و انجام آرامسازی پیشرونده عضالت

هشتم

ارزیابی جلسه قبل -مرور جنبههای فیزیولوژیکی و شناختی افکار مفید و غیرمفید ارایه تکلیف و تمرین آمادهسازی
بازبینی مسایل مطرحشده قبل -ایفای نقش در زمان خشم -ارایه تکلیف و تمرین آرامسازی

نهم

بازبینی مباحث نظری قبلی که آموزش داده شده بود -بررسی یک موقعیت خشمبرانگیز و بهکاربردن آموزش مهارت حل مسئله

دهم

برای حل آن و تمرین آرامسازی

ارزیابی جلسه قبل -بررسی روش حل مسئله و آموزش مهارت قاطعیت و نه گفتن

یازدهم

ارزیابی کلی برنامه -رفع ابهامات در زمینه آموزش و طرح مداخله -اجرای پسآزمون

دوازدهم

جدول .2میانگین و انحراف استاندارد نمرههای پیشآزمون و پسآزمون پرخاشگری نوجوانان در 2گروه پژوهش
گروه آزمایش

پیشآزمون

گروه گواه

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

SD

SD

SD

SD

t

F

رفتار

36/07

2/46

18/2

2/04

35/27

2/54

33/47

2/44

0/87

0/04

افکار

28/47

2/35

13/47

1/84

26/27

1/98

25/47

3/18

2/76

0/11

احساس

18/53

1/4

10/47

2/23

17/73

1/66

15/53

2/92

1/42

0/81

پرخاشگری کل

83/06

4/36

42/13

2/64

79/26

3/03

74/46

4/95

2/7

4/6

M

M

M

M
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بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب و بهصورت تصادفی
ساده به 2گروه آزمایش ( 15نفر) و گواه( 15نفر)
تقسیمشدند .در مرحله بعد از اجرای پیشآزمون،
برنامه مداخلهای روی گروه آزمایش اجرا شد و بعد
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26

جدول .3تحلیل کوواریانس تکمتغیری نمرههای پسآزمون پرخاشگری با آموزش مهارت کنترل خشم با نمرههای همپراش
پیشآزمون
منبع

df

SS

MS

F

η

پیشآزمون

1

13/09

13/09

0/82

0/3

27

428/37

آموزش مهارت کنترل خشم

1

کل

30

خطا

5896/15

371/63

5896/15
15/86

110249

2

0/93

*P>0/001

چنانکه در جدول  3مشاهده میشود F ،محاسبهشده
برای اثر پیشآزمون( ،)0/82از لحاظ آماری معنادار
نیست .به بیان دیگر ،نمرههای پسآزمون تحتتاثیر
نمرههای پیشآزمون قرار نگرفته است .اما اثر آموزش
مهارتهای کنترل خشم ( ،)F=371/63, P < 0/001پس
از تعدیل میانگینهای 2گروه براساس نمره پیشآزمون،
از لحاظ آماری معنادار است .مالحظه میانگینهای
2گروه (جدول  )2نشانمیدهد که نمره آزمودنیهای
گروه آزمایش در پسآزمون نسبتبه گروه گواه کاهش
یافته است .از اینرو میتوان نتیجه گرفت که آموزش

مهارتهای کنترل خشم باعث کاهش میزان پرخاشگری
نوجوانان ساکن در مراکز شبهخانواده بهزیستی شده
است .مقدار مجذور اتا نیز نشان میدهد که حدود
93درصد واریانس پرخاشگری نوجوانان از طریق
آموزش مهارتهای کنترل خشم تبیین میشود.
بهمنظور بررسی اثر آموزش مهارتهای کنترل خشم
بر مولفههای پرخاشگری (افکار ،رفتار و احساس) ،از
روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد .نمره
کل پیشآزمون پرخاشگری نوجوانان بهعنوان متغییر کمی
(همپراش) در نظر گرفته شد.

جدول  :4تحلیل کوواریانس چندمتغیری نمرههای پسآزمون مولفههای پرخاشگری با آموزش و نمرههای همپراش پیشآزمون

منبع
پیشآزمون

آموزش مهارت
کنترل خشم

خطا

خردهمقیاسها

df

SS

MS

F

η

رفتار

1

3/26

3/26

0/63

0/23

افکار

1

9/19

9/19

1/37

0/49

احساس

1

5/72

5/72

0/84

0/3

رفتار

1

1435/26

1435/26

*279/04

0/91

افکار

1

768/12

768/12

*115/04

0/81

احساس

1

125/13

125/13

*18/38

0/4

رفتار

27

138/87

5/14

افکار

27

180/27

6/67

احساس

27

183/74

6/8

P>0/ 001

*

2
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اطالعات جدول فوق نشان میدهد که میانگین نمره
پرخاشگری و خردهمقیاسهای آن در گروه آزمایش
در پسآزمون نسبتبه گروه گواه کاهش داشته است.
بهمنظور آزمون این فرضیه که آموزش مهارتهای
کنترل خشم به نوجوانان دارای اختالل سلوک

ساکن در مراکز شبهخانواده باعث کاهش رفتارهای
پرخاشگرانه در نوجوانان میشود ،با هدف تعدیل
اثر پیشآزمون بر نمرههای پسآزمون ،از تحلیل
کوواریانس استفاده شد .نتایج این تحلیل در جدول
 3نشان داده شده است.
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بحث و نتیجهگیری

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که اثر آموزش
شناختی کنترل خشم پس از تعدیل میانگینهای 2گروه
براساس نمره پیشآزمون ،از لحاظ آماری معنادار
است .نتایج بهدستآمده بدین معنی است که نمره
آزمودنیهای گروه آزمایش در پسآزمون نسبتبه
گروه گواه کاهش یافته است .از اینرو میتوان نتیجه
گرفت که آموزش مهارتهای کنترل خشم باعث
کاهش میزان پرخاشگری نوجوانان ساکن در مراکز
شبهخانواده شده است ،همچنین یافتههای پژوهش
حاضر نشان داد گروه آزمایش در هر 3مولفه افکار،
رفتار و احساس پرخاشگرانه میانگینی کمتر نسبتبه
گروه گواه بهدستآورده است .از اینرو میتوان نتیجه
گرفت که آموزش شناختی کنترل خشم باعث کاهش
انواع رفتار پرخاشگرانه (افکار ،رفتار و احساس)
میشود.

یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای ،نیرباهای
و همکاران ،آسلی و آکداس ،2دلوکیو و الیری ، 3کیم و
همکاران ،التاید ،4هیسر و فرانک ،5نامی 6و همکاران،
حافظی و خاجویی ،پورحسین و همکاران ،نعمتی و
رافضی همسو است(-26-25-24-23-22-17-10-8
 .)29-28-27نتایج این پژوهشگران نیز نشان داد که
روش درمانی آموزش کنترل خشم در کاهش میزان
پرخاشگری بهویژه اعمال پرخاشگرانه موثر است.
نکته قابل توجه در این پژوهش این است که آزمودنیها
یاد گرفتند چگونه بر احساسات غلبه کنند و کنترل خشم را
یاد بگیرند و در نهایت پرخاشگریشان کاهش یابد.
هوگان در پژوهشی دریافت ،مداخلههای بهنگام در
افرادی که بهطرز پرخاشگرانهای رفتار میکنند و فاقد
مهارتهای کنترل خشم هستند ،برای مثال چگونگی
ایجاد راهحل برای یک مسئله و برقراری رابطه بین
علت و معلول را نمیدانند ،میتواند اثرات بلندمدت
و پایایی روی آنها و روابط بینفردیشان بگذارد.
پژوهش صورتگرفته روی نوجوانان دارای اختالل
سلوک ،هنگام مواجهه با موقعیت خشمبرانگیز و
موقعیت تحریکبرانگیز فاقد مهارت الزم جهت تسلط
بر هیجانات خود بود که پس از اتمام آموزش تغییرات
مثبتی در کاهش پرخاشگری از خود نشان دادند(.)18
همچنین اسخودولسکی ،در پژوهشی دریافت افرادی
که مداخلههایی در زمینه آموزش مهارتهای کنترل
خشم دریافت کرده بودند ،تغییرات جدی در رفتارشان
پدید آمد و پرخاشگری آنها کاهش یافت .کسانی که
با مشکالت خشم تکانهای روبهرو هستند ،در ارزیابی
قصد دیگران دچار مشکل هستند ،آنها دانش خود
را نسبت به موقعیت کم برآورد و برای تعارض خود،
دیگران را سرزنش میکنند ،بنابراین با ارایه مداخله
آموزش مهارتهای کنترل خشم سعی داشت فرآیند
تفکر شناختی آنها را تصحیح کند(.)19
نتایج این پژوهشها از یافتههای پژوهش حاضر
1

1. Nirbhay
2. Asli & Akdas
3. Delvecchio & Oleiri
4. Latayd
5. Hisser & Frank
6. Naomi
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چنانکه در جدول  4دیدهمیشود F ،محاسبهشده
برای اثر آموزش مهارتهای کنترل خشم بر هر
3مولفه پرخاشگری یعنی افکار ( ،)F=115/04رفتار
( )F=279/04و احساس( )F=18/38تاثیر داشته است.
با توجه به میانگین 2گروه که در جدول  2آورده
شده بود ،گروه آزمایش در هر 3مولفه افکار ،رفتار و
احساس پرخاشگری میانگینی کمتر نسبتبه گروه گواه
به دست آورده است .از اینرو میتوان نتیجه گرفت که
آموزش مهارتهای کنترل خشم باعث کاهش انواع
پرخاشگری (رفتار ،افکار و احساسی) میشود.
همچنین مشاهده میشود که  Fمحاسبهشده برای
اثر پیشآزمون بر مولفههای پرخاشگری از لحاظ
آماری معنادار نیست .از اینرو میتوان نتیجه گرفت
که تغییرات ایجادشده در نمرات پسآزمون گروه
آزمایش تحتتاثیر نمرات پیشآزمون قرار نگرفته
است .مقادیر مجذور اتا نیز نشان میدهد که آموزش
مهارتهای کنترل خشم به نوجوانان  81درصد افکار
پرخاشگرانه 91 ،درصد رفتار پرخاشگرانه و  4درصد
احساس پرخاشگرانه را تبیین میکند.
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حمایت میکند چون اغلب نوجوانان دارای اختالل
سلوک با خشم تکانهای روبهرو هستند و پس از ارایه
آموزشهای مهارتهای کنترل خشم ،پرخاشگری
آنها به میزان چشمگیری کاهش یافت .در تبيين
اثربخشي برنامه آموزش مهارتهاي کنترل خشم بر
كاهش خشم آزمودنيهاي اين تحقيق ميتوان گفت
كه آموزش مهارتهاي کنترل خشم از يك سو باعث
ميشود كه افراد شناخت بيشتري از خود پيدا كنند و
افکار مفید و غیرمفید هنگام عصبانیت خود را بشناسند
و در جهت اصالح افکار غیرمفید و تقويت افکار مفید
خود بكوشند .ايجاد آگاهي درمورد افکار مفید و
غیرمفید هنگام عصبانیت به فرد كمك ميكند درمقابله
با مشكالت به استفاده از شيوههاي كارآمدتر و مناسبتر
روي آورد و در نتيجه خشم خود را کنترل کند .از سوي
ديگر ،آموزش گروهي ميتواند تاثير مثبت در كاهش
فشار رواني ناشی از رفتارهای تکانهای داشته باشد،
زيرا جمعشدن افراد در گروه و اينكه تكتك افراد
احساس كنند ديگران نيز مشكالتي مشابه آنها دارند و
در گروه از تجارب يكديگر براي مقابله با خشم استفاده
كنند ،در كاهش خشم و افزايش تمرکزهای تکانشی
برای جلوگیری از پرخاشگری موثر است .همچنين
آموزش آرميدگي عضالني كه جزو مرحله سوم تا
دهم برنامه آموزش مهارتهاي کنترل خشم است ،از
آنجا كه خشم با افزايش تنش عضالني و افزايش تنش
عضالني با خشم همراه است ،ميتواند عامل موثري در
كاهش خشم باشد.
از طرفی آموزش کنترل خشم به آزمودنیها با
انجام دادن تکالیف شناختی مانند تمرکز تفکر ،تفکر
مثبت ،کاهش احساسات منفی ،کاهش میزان انتظارات،
تاکید بر خود بودن ،دوری از افکار نگرانکننده ،انجام
فعالیتهای ایفای نقش ،تقویت ارتباطات اجتماعی،
صمیمیت و نیز بیان احساسات؛ زمینه تقویت منابع فردی
و کسب آرامش درونی و شادمانی افراد را فراهم کرده
و موجب تغییراتی در ساختهای شناختی و هیجانی
افراد شده و باعث میشود آنها دیدگاههای مثبتتری
نسبت به رویدادهای جاری زندگی پیداکنند و از آثار

مفید آن از جمله خوشبینی و ارزیابی مثبت نسبت به
موقعیتهای مشکلزا بهره ببرند.
همچنین از مهمترین دالیل بروز رفتارهای پرخاشگرانه،
فقر مهارتهای کنترل خشم ،از جمله فقدان مهارتهای
حلمسئله ،نداشتن مهارت اساسی برای مدیریت خشم
وآگاهی نداشتن از برقراری ارتباط مطلوب است و
حتی اغلب نوجوانان دارای اختالل سلوک هنگام
مواجهه با موقعیت خشمبرانگیز و تحریکزا ،فاقد
مهارت الزم برای تسلط بر هیجانات خود هستند و
دلیل تاثیرگذاری آموزش مهارتهای کنترل خشم
این است که بخشی از کمبودها و نقصان مهارتها را
جبران میکند و فرد را به مهارتهای ویژه تسلط بر
هیجانات آگاه میکند.
آنچه سبب تاثیرگذاری برنامه آموزشی به کار رفته
شده در این پژوهش در کاهش پرخاشگری کلی،
افکار ،رفتار و احساسات پرخاشگری شده ،اینکه برنامه
آموزشی انجامشده در این پژوهش برگرفته از نظریه
شناختی است و اساس کاهش پرخاشگری بر بازسازی
شناختی و کنترل خشم استوار است ،بهعالوه این برنامه
برمبنای تغییرات شناختی و ایجاد تغییر در شناخت افراد
است که پس از بازسازی شناختی نوجوانان دارای
اختالل که شناختهای منفی ،بدبینی نسبت به دیگران،
تفکرات غیرمنطقی و تعصبات بیجا بودهاند ،زمینه تغییر
در احساسات ،افکار و رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان
دارای اختالل سلوک را فراهم آورده است .دیگر دلیل
تاثیرگذاری در کاهش پرخاشگری این است که در
این برنامه آموزشی ،مدیریت خشم از طریق تغییردادن
شناختهای افزایشدهنده درمورد خشم مراجعان
انجامگرفته و تغییرات رفتاری بهدنبال تغییرات شناختی
ایجادهشده بهوجود میآید و سبب کاهش رفتارهای
پرخاشگرانه نوجوانان دارای اختالل سلوک شده است.
آموزش مهارتهای کنترل خشم آموزشدادهشده
شامل راهبردهای مقابلهای در برابر استرس،
جرأتورزی ،حل مسئله و  ...نوعی مداخله شناختی
است که از الگوی درمانی به نام ایمنسازی در برابر
استرس پیروی میکند و رویکرد ایمنسازی در برابر
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.شناختی منجر به کاهش رفتارهای پرخاشگرانه شود
به این ترتیب نتایج بیشتر پژوهشها از سودمندی برنامه
،آموزش مهارتهای کنترل خشم در کاهش پرخاشگری
حمایت و آن را تایید میکنند و فرضیههای ما که حاکی
از این امر است که آموزش شناختی کنترل خشم منجربه
کاهش خشم نوجوانان دارای اختالل سلوک در مراکز
 با نتایج سایر پژوهشها که در باال ذکر،شبهخانواده شده
. همسو است،شد

استرس نوعی آموزش مهارتهای کنار آمدن است که
هدف آن فراهمآوردن منابع شناختی و رفتاری برای
افراد است تا بتوانند هم با موقعیتهای فشارآفرینی
مواجه شوند و هم واکنشهای خود را دربرابر استرس
 هدف رویکرد ایمنسازی در برابر استرس.تنظیم کنند
 بهوجودآوردن مهارتهای کنارآمدن،کنترل خشم
است تا ابتدا در فرد تغییرات شناختی در جهت کاهش
خشم و پرخاشگری به وجود آید و سپس تغییرات
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