
 

            تعيين اثربخشي آموزش مديريت خشم بر سازگاري اجتماعي 

 دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر رشت

 3نيما قائمي خماميو  2 مرتضي ترخان، 1 سپيده برغندان

  16/6/91: تاريخ پذيرش            21/11/90: تاريخ وصول      
 

  چكيده

كه با عوامل تنيدگي زاي  آيد يميكي از مراحل مهم تحول انسان به شمار  نوجواني: نه زمي

اين دوره معرف تغيير عميقي است كه كودك را از بزرگسال جدا  .باشد يمفراواني همراه 

و  ها چالشهمه افراد در زندگي با  .آورد يممختلفي در او به وجود  هاي يدگرگونساخته و  

  .دهد يمخود به مسايل پاسخ  ي يوهش، با اين حال هركس به شوند يممشكالتي مواجه 

نقش آموزش مديريت خشم بر سازگاري دانش  تعيينهدف از انجام اين پژوهش : هدف

   .باشد يمآموزان 

پس  - ش آزمونآزمايشي با طرح دو گروهي پينيمه پژوهش حاضر از نوع تحقيق : روش

براي اندازه گيري متغيرها از پرسشنامه سازگاري . باشد يمآزمون با گروه آزمايش و كنترل 

AISS 30نمونه آماري اين پژوهش شامل . ويژه دانش آموزان دبيرستاني بهره گيري شده است 
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ي كه با روش نمونه گيري تصادف باشد يمنفر از دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر رشت 

  . اند شدهانتخاب 

  .باشد يممشاهده شده از نظر آماري معني دار  Fكه اد نتايج نشان د: ها يافته

بردن  در باال تواند يمبرنامه آموزش مديريت خشم  ي، اجراها يافتهبر اساس : نتيجه گيري

  .بوده و از شدت ناسازگاري آنان بكاهد مؤثرسازگاري اجتماعي دانش آموزان 
  

  دانش آموزان مديريت خشم، سازگاري اجتماعي، نوجوانان، :گان كليديواژ

 

  مقدمه

كه با عوامل تنيدگي زاي فراواني  آيد يمنوجواني يكي از مراحل مهم تحول انسان به شمار 

اين دوره معرف تغيير عميقي اسـت كـه كـودك را از بزرگسـال جـدا سـاخته و         .باشد يمهمراه 

در اين دوره به علـت تغييـرات    ).1374 منصور،( آورد يممختلفي در او به وجود  هاي يدگرگون

بين بلوغ فيزيولـوژيكي و بلـوغ اجتمـاعي ناهمـاهنگي ايجـاد       ساختار اجتماعي و رشد جسماني،

 ).1995، 1فينـدلر ( شود يمنوجواني  ي دورهشده و باعث به وجود آمدن بسياري از مسائل خاص 

گـاهي  . دهـد  يمـ اسـت كـه نوجـوان نشـان     اين مسائل پرخاشگري و خشمي  ينتر عمدهيكي از 

با ايـن وجـود خشـم را     روند يم   تند خويي و پرخاشگري به جاي يكديگر بكار  مفاهيم خشم،

يك حالت هيجاني يا احساس دروني ناشي از برانگيختگـي فيزيولـوژيكي و شـناخت و     توان يم

هيجان ارضا كننـده   چه خشم يك اگر ).2006، 2اونيل(افكار مربوط به كينه توزي تعريف كرد 

، امـا در عـين حـال    سـازد  يمـ پيرامون آمـاده   ي بالقوهاست كه ما را براي رويارويي با خطر هاي 

متوجه درون شخص و محـيط اطـراف    تواند يمكه آثار زيان بخش آن  باشد يمويران كننده نيز 

  ).2005 ،3تايلر و نواكو(او شود 

                                                 
1. Feindler 
2. O’ Neill  
3. Taylor & Novaco 



  
  141...                    تعيين اثر بخشي آموزش مديريت خشم بر سازگاري اجتماعي                                  

 
زنـدگي، بسـياري از    هـاي  يوهشـ امروزه علي رغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگـي و تغييـر در   

توانايي الزم و اساسي هستند و همـين امـر آنـان را در     فاقدافراد در رويارويي با مسائل زندگي، 

، بـه نقـل از محمـدخاني،    1كلينكه(مواجهه با مسائل و مشكالت زندگي آسيب پذير كرده است 

1380(.  

واني در مديريت خشم افزون بر ناراحتي شخصي، اختالل در سـالمت عمـومي و روابـط    نات

بـا توجـه بـه     ،ايـن  بـر ا بنـ ). 1378 عارفي،(ناسازگاري و پيامد هاي زيان باري دارد   ميان فردي،

. عوارض منفي و مخرب فردي و اجتماعي خشم، كنترل آن از اهميت به سزايي برخوردار است

ــانهــدف از  ــرل خشــم، و  هــا درم ــداخالت كنت كــاهش احساســات هيجــاني و برانگيختگــي   م

و راهبردهاي  ها يوهشافزايش آگاهي فرد نسبت به خشم و آموزش  فيزيولوژيكي ناشي از خشم،

از آنجا كه مديريت خشم ). 2004 انجمن روانشناسي آمريكا،( باشد يمبه منظور كنترل آن  مؤثر

 تـوان  يمـ گزار باشد، سازگاري اجتماعي را  يرتأثد جامعه برخورد فرد با افرا ي نحوهدر  تواند يم

هـر انسـاني داراي    .يكي ديگر از مسائلي دانست كه با كنترل و مديريت خشـم در ارتبـاط اسـت   

كـه نقـش    هـا  يژگيو   يكي از اين  .شخصيتي و الگو هاي رفتاري گوناگوني است هاي يژگيو

انسان بـا كمـك ايـن توانـايي      .در بقاي انسان و سالمت رواني او دارد، سازگاري است يا عمده

با شرايط متغير محيطي و دروني خود كنار آيد و موجوديت و سالمت رواني  تواند يماست كه 

  ). 1383 ،يا اژهبه نقل از  اشتروبه و هيوستون،(خود را حفظ كند 

انشـناختي رضـايت بخـش ميـان خـود و محـيط       منظور از سازگاري، برقراري يك رابطه رو

و هماهنـگ او بـا    مـؤثر كـه باعـث سـازش     شـود  يمـ فرد گفتـه   يها پاسخاست و به آن دسته از 

در  به يك حد مطلوب از سازگاري يابي دست ،اين برا بن .كه در آن قرار دارد گردد يمموقعيتي 

فـرد را   يهـا  آرمـان و تحقـق   هـا  خواسـته و  يازهـا نرفع  مختلف، امكان رشد و تحول، هاي يطهح

     ).1379 ،رضاپور( نمايد يمامكان پذير و يا تسهيل 

                                                 
1. Chirs L.clinike  
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روانـي،   يهـا  مهـارت م سـبب پـرورش   شـ آموزش مديريت خكه تحقيقات نشان داده است 

كه افراد براي حضور در روابط بين فردي، مدرسه، محل كار و بـه   گردد يماجتماعي و رفتاري 

اجتمـاعي و ارتبـاطي مناسـب     يهـا  مهـارت افرادي كـه فاقـد   . به آنها نياز دارندطور كل اجتماع 

هستند اغلب اطالعات اجتماعي را به اشتباه خصومت آميز تلقي كرده و به درستي قادر به ابـداع  

موجـب   تواننـد  يمـ همچون مديريت خشـم   ييها برنامه. راه حل براي مشكالت بين فردي نيستند

؛ به نقـل  1381ولي زاده، ( و شناخت خشم و پاسخ سازنده به آنها شود ارتباطي يها مهارترشد 

  ).1385از ملكي 

از طريـق  در پي پاسخ گويي به اين سؤال اساسي اسـت كـه آيـا    پژوهش حاضر بنابراين، 

  همت گماشت؟افزايش سازگاري و كاهش پرخاشگري ه ب توان يم آموزش مديريت خشم
  

  هدف تحقيق 

بخشي آموزي مديريت خشم بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان تعيين اثر  :هدف اصلي

 .دختر مقطع دبيرستان

  اهميت و ضرورت تحقيق

. رود يمنوجواني يكي از مراحل مهم و برجسته رشد و تكامل اجتماعي و رواني فرد بشمار 

 زندگي مورد نياز دانش يها مهارت ينتر مهمدر اين دوره نياز به تعادل هيجاني و عاطفي از 

عاطفي خويش در  - بيش عواطف و عقل، حفظ تعادل رواني بين .آموزان دوره متوسطه است

محيط، برقراري روابط سالم با ديگران، توانايي جهت رويارويي با  فشار زايمقابل عوامل 

و مقابله با  ها خواستتوانايي در بيان  مسايل پيرامون به شيوه  عقالني و غير پرخاشگرانه،

است كه بايد به آموزش آنها  ييها مهارتاجتماعي به طور سازگارانه از جمله  هاي يتموقع

  ).1384، به نقل از فيروز بحث، 1377شعاري نژاد، ( توجه شود 
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زندگي الزم براي كودكان و نوجوانان همواره به عنوان يكي از  يها مهارتآموزش 

   و تحول در سايه آموزش اين  اهداف عالي نظام رسمي تعليم و تربيت بوده است، چرا كه رشد

حاصل شده و موجب سازگاري و برقراري ارتباط سالم و صحيح كودكان و  يها مهارت

هدف گذاري دقيق و تالش مستمر  ،، بنابراين برنامه ريزي قبليگردد يمنوجوانان با اطرافيان 

ر تمام از كودكي شروع شده و د مسئله سازگاري. ويت آنان ضروري استقبراي آموزش و ت

بر اين اساس بديهي است كه هرگونه تالش در خصوص ايجاد و . طول زندگي ادامه دارد

 هاي فوق برنامه مدرسه فعاليت زندگي چه در برنامه درسي رسمي و يا در  يها مهارتپرورش 

حساس رشد  يها سالآنكه  يژهبه وباشد،  مورد توجهروند رشد دانش آموزان  در تواند يم

دبيرستان است،  راهنمايي و ،ان و نوجوانان مقارن با سنين مدرسه اعم از ابتدائياجتماعي كودك

كنند، ناگزير مي  لذا از آنجا كه دانش آموزان اين سنين سرنوشت ساز را در مدرسه سپري

    زندگي را فراهم آورد كه  يها مهارتمناسب براي رشد  يها فرصتمدرسه موظف است 

نژاد، و همكاران، به نقل از نظري 1اليوت( شود يمرا شامل  خشممديريت نظير  ييها مهارت

1372(.  

مديريت خشم بر سازگاري اجتماعي  شپژوهش حاضر با هدف تعيين اثر بخشي آموز

تا به اين ترتيب گامي ديگر در جهت تحقق اهداف پيشگيرانه در  شود يمانجام  دانش آموزان

كامالً واضح است كه .ن و جوانان برداشته شودافزايش سازگاري و كنترل پرخاشگري نوجوانا

اگر اهداف فوق ميسر شوند، راهي روشن و همواره جهت شكوفايي و استعدادهاي نو، فراهم 

اين امر موجبات تكامل فردي و اجتماعي تك تك افراد جامعه را فراهم ساخته و در . گرددمي

  .شود يمنهايت به پيشرفت جامعه در ابعاد گوناگون منتج 

كنترل خشم به داليل متعدد بسياري از نوجوانان ما از توانايي : گفت توان يمطور خالصه ه ب

رفـي بـراي اصـالح و درمـان بسـياري از اخـتالالت       طو از  سازگاري اجتماعي برخوردار نيستند

                                                 
1. Eluite  
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پردازند تا آنان بتوانند از مي زندگي در آنان يها مهارتشخصيتي و رفتاري نوجوانان به تقويت 

  .شوند مند بهرهبالقوه خود  هاي يتوانمندذهني و  هاي يتظرفثر حداك

زندگي نسبت به همسـاالن خـود در شـرايط مشـابه      يها مهارتبي ترديد نوجوانان مجهز به 

شناخت صحيح اين قشر عظيم و كوشـش در   ،بنابراين. دهند يمكارآمدي بيشتري از خود نشان 

 بـه نقـل از مبلغـي،    ؛1379زاده، تقـي (برخـوردار اسـت    اي يـژه وراه حل مشكالتشـان از اهميـت   

1389(.  

  سؤال و فرضيه تحقيق

 مؤثردختر  آيا آموزش مديريت خشم بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان :پرسش تحقيق

  است؟

  .است مؤثرآموزش مديريت خشم بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر  :فرضيه تحقيق
  

 :خشم

در  كه فطري هايي يدهپد. دهستن اجتماعي و هدفمند زيستي، ذهني، هايي يدهپد ها يجانه

و  فرهنگي شرايط از زيادي پذيري تأثير و كنند يم بروز يكساني شرايط در مختلف افراد

 سيدمحمدي، ترجمه ريو،( خواند يم فرا را مشخصي فيزيولوژيك يها پاسخو  دارند يادگيري

1383 .(  

 هنوز و روند يم كار به جاي يكديگر به گاهي پرخاشگري، و تندخويي خشم، مفاهيم

    نظر  به دشوار آنها يها تفاوت دادن نشان و مفاهيم اين يك از هر از روشن تعريف ارائه

 از ناشي دروني يا احساس هيجاني حالت يك را خشم توان يم اين، وجود اب. رسد يم

  ).2006 اونيل،( كرد تعريف توزي كينه به مربوط افكار شناخت و و فيزيولوژيكي برانگيختگي
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هيجان  دارد، يمؤثر مهم نقش افراد ي همه زندگي در كه هايي يجانه از يكي ،بنابراين

 به رفتارهاي نسبت شخص واكنش اثر بر اغلب كه است هيجان از نوعي خشم . است خشم

 يك تا زودگذرناراحتي  و رنجش يك از است ممكن خشم . كند يم بروز ديگران نامناسب

 ساير مانند و طبيعي است كامالً اي يدهپد حال هر در اما. دياب گسترش عيار تمام عصبانيت

 ناشي است ممكن خشم .انساني است عواطف و تندرستي ه سالمت،ننشا ها يجانه و احساسات

 عوامل يا و ناكامي احساس و توقعات نابجا غيرمنطقي، عقايد و افكار مثل دروني عوامل از

 مورد ديگران، نكردن مالحظه قرار گرفتن، اعتنايي بي مورد امانت، در خيانت مثل بيروني

   ).1382 محمدخاني، ترجمه كلينكه،(باشد شدن واقع تجاوز و توهين

 است كسي يا چيزي آن بردن بين از و تخريب پي در زيرا خطرناكي است، هيجان خشم

 و قلب ضربان و خون فشار افزايش. داند يم خود راه سر بر را مانعي آن سازوكار كه

 نشود ابراز هم اگر خشم. باشد خطرناك فرد براي است ممكن خشم از بدني ناشي تحريكات

 هاي يتموقع در او عملكرد به و دهد يم افزايش فرد درون در را خصومت شود، ريز و درون

و  خانوادگي زندگي اهداف، به يابي دست ديگران، با سازگاري و اجتماعي و فردي بين

از اينرو محققان درصدد اجراي برنامه  ).1387 بشكار،( زند يم آسيب شغلي هاي يتموقع

به خصوص  مديريت خشم در جهت بهبود روابط سازگارانه بين فردي و اجتماعي افراد،

 .گام برداشته است و اين تحقيق نيز در راستاي پيشبرد اين اهداف، باشند يمنوجوانان 

مشكالت دوران كودكي و نوجواني است كه تأثير مخرب بر  ترين يجرايكي از  پرخاشگري

شايستگي اجتماعي، كارآمدي و روابط بين فردي آنها دارد و از شكل گيري سالم هويت آنان 

  ).1375بهشتي، ( كند يمجلوگيري 
 
  

  :خشم مديريت
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 را ما دروني سامانه كننده است كه ويران حال، عين در و ارضاكننده هيجان يك خشم

 نواكو، و تايلر( سازد يم آماده پيرامون بالقوه هاي با خطر رويارويي براي را ما كرده و فعال

2005.(  

 در ناتواني .تاوسبيرون  متوجه هم و شخص درون متوجه هم بار خشم زيان آثار

 فردي، ميان روابط و عمومي سالمت در شخصي، اختالل ناراحتي بر افزون خشم، مديريت

 مديريت برنامه آموزش. ددار پي در را پرخاشگرانه رفتار بار زيان و پيامدهاي ناسازگاري

 مديريت يها مهارت گسترش براي كه است يافته تربيتي سازمان -درماني مداخله يك خشم

 شود يم اجرا باليني جمعيت از اي يژهوگروه  يا و بهنجار افراد پذيري آسيب كاهش و خشم

  ).2005 نواكو، و تايلر نقل از به ؛1971 ،1زيلمن(

 كافي از مهارت خشم مديريت زمينه در كه است مناسب افرادي بيشتر براي مداخله ينا

 ريزي برون يا ريزي درون( آن نامناسب نيز ابراز و خشم برانگيختگي اثر در و نبوده برخوردار

 پيدا را به آن ابتال آمادگي يا و شده مبتال رفتاري و بدني يها اختالل برخي از به )افراطي

 متغير عنوان به خشم مديريت آموزش از در آنها كه دارد وجود فراواني يها پژوهش .اند كرده

 .هستند نسبتاً يكسان شده فراهم يها برنامه اصلي يها بخش. تاس شده بهره گرفته آزمايشي

 اجرا جلسه 16 تا هشت در است، در نوسان ماه شش تا دو از آنها مدت كه ها برنامه اين

 آشنا آن هاي نيز پيامد و خشم بيان و تجربه گوناگون يها جنبه با كنندگان شركت .شوند يم

بازسازي  ضمن و آورند يم دست به آگاهي خشم بهينه نيروي مديريت ضرورت درباره شده،

 هاي يبررس. كنند يم و تمرين فراگرفته را خشم كنترل رفتاري يها مهارتخرده  شناختي،

و  شناختي رويكردهاي از خشم، مديريت آموزش يها برنامهدر  كه دهند يم نشان پژوهشي

 و است شده گرفته بهره نياز بوده، كجا هر آموزشي گوناگون هاي ابزار و ها روش و رفتاري

د و خو ورزي جرأت همدلي، مسأله، حل يها مهارتفراگيري خرده  و شناختي بازسازي بر

 مديريت آموزش براي طور اختصاصي به كه ييها برنامه از شماري .شود يم تأكيد سازي آرام

                                                 
1. Zillmann  
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و  3لوچمن ؛1987 گليك، و 2گلداشتاين ؛1995 ،1فيندلر براي نمونه،(شد  ساخته خشم

         بيني پيش ها برنامهدر اين  .اند داشته يا گسترده كاربرد )1993 نواكو، ؛2003 همكاران،

 ،ها داشت همچون چشم نادرست خود هاي شناخت بتوانند ها كننده شركت كهشود  يم

 طول و شدت فراواني، سازي، آرام راهبردهاي كمك كرده، به اصالح را باورها و تفسيرها

 و سازند تر يغن را رفتارهاي اجتماعي خزانه دهند، كاهش را دوره برانگيختگي فيزيولوژيكي

سازگارانه  به صورت انگيز شمخ هاي يتموقع با شدنو ر هنگام روبه به بتوانند نهايت در

 گوناگون يها جنبه كه شود يم داده آموزش ها كننده شركت به، از طرفي .دهند نشان واكنش

 رويدادهاي پيامدهاي انگيز، خشم يها محركخشم،  تجربه يها مؤلفه :خشم از قبيل هيجان

 رفتاري و فيزيولوژيكي، شناختي يها مؤلفه و خشم بتوانند تا بشناسند درستي ا بهر ...و  خشم

و مسأله  حل راهبردهاي از شخصي بين يها كشمكشبه  پاسخ در و نموده تنظيم را آن

 ). 1385 نويدي،( گيرند بهره سازگارانه

  : سازگاري

تبار رفته ... واژه سازگاري در لغت نامه دهخدا به معناي موافقت در كار، حسن سلوك و 

       و حيوانات و نباتات را نيز در بر  شود ينماست در اين مفهوم سازگاري به انسان محدود 

سازگاري به معناي سازش، همزيستي مسالمت آميز، هماهنگي و خو گرفتن بوده و . گيرد يم

       ست كه ميان فرد و محيط او به ويژه محيط اجتماعي وجود دارد و به او امكان ا يا رابطه

است  مند بهرهفرد زماني از سازگاري . خود را ارضاء كند يفرا روكمبود  هاي يزهانگتا  دهد يم

خود را ارضاء  هاي يزهانگرابطه سالم برقرار كرده و  اش ياجتماعكه بتواند ميان خود و محيط 

در واقع سازگاري با محيط، مهارتي . كنيم يمر غير اين صورت وي را ناسازگار تلقي د. كند

روان شناسان، سازگاري فرد را در برابر محيط ). 1373اسالمي نسب، ( شود يماست كه آموخته 

                                                 
1. Feindler  
2. Goldstien  
3. Lochman  
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كه به فرد كمك  اند كردهتلقي  به هنجارهايي از شخصيت را و ويژگي اند دادهمورد توجه قرار 

ود را با جهان پيرامون خويش سازگار كند، يعني با ديگران در صلح و صفا زندگي تا خ كند يم

  ).1383اتكينسون، ترجمه ابراهيمي، (كند و جايگاهي در جامعه براي خود به دست آورد 
  

  :انواع سازگاري

  :اند كردهسازگاري را به صورت زير توصيف ) 1993( 1سينها و سينگ

  ـ سازگاري آموزشي

  عاطفيـ سازگاري 

  ـ سازگاري اجتماعي

  

  سازگاري آموزشي يا تحصيلي) الف

مفهوم گسترده سازگاري تحصيلي شامل بيش از يك توان بالقوه تحصيلي در دانش آموز 

به عبارتي، انگيزش براي يادگيري، انجام كار جهت مواجهه با نيازهاي تحصيل، داشتن . است

مهم سازگاري  يها بخشكه  حس روشني از اهداف و رضايت عمدي با محيط تحصيل

  .)1994گردس، ( آيند يمآموزشي يا تحصيل به شمار 
  

  سازگاري عاطفي) ب

، گسينها و سين( كند يميك فرد ثبات عاطفي پيدا است كه به وسيله آن  هايي يسممكان

 ).1377، ترجمه، كرمي، 1993
  

  سازگاري اجتماعي) ج 

                                                 
1. Sinha & Singh  
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شناخته شده انسان است و تقريباً به  هاي يژگيوو پايدارترين  ترين يرينهداجتماعي بودن، 

هر فردي در ارضاء نيازهاي . عنوان يك اصل بديهي در علوم اجتماعي پذيرفته شده است

      قانوني، عرفي و اخالقي جامعه مواجه  هاي يتمحدودمختلف زيستي و اجتماعي خود با 

درجه بندي و محدود  نيازها ر و پنهان اجتماعي است كهو در حدود اين روابط آشكا شود يم

بدين لحاظ براي رسيدن به اميال و دست يابي به اهداف مشخصه بايد . يابد يمو تحقق  گردد يم

رفتار اجتماعي مناسب و شيوه ارتباط صحيح با ديگران را آموخت و خود را با جامعه هماهنگ 

  ).1380تقدي، ( و سازگار ساخت 

، فرد توانايي تعلق به گروه ها آنكه توسط  هايي يزممكانسازگاري اجتماعي عبارت است از 

فرد ساختار و رفتار خود  آنهاكه توسط  ييها واكنشمجموعه  ،به عبارت ديگر. كند يمرا پيدا 

، تغيير كند يم  كه اين شرايط از او طلب  هايي يتفعالرا براي پاسخي موزون به شرايط جديد و 

بنابراين هر عاملي كه اين پاسخ گويي را دچار مشكل  و شود يمدهد سازگاري اجتماعي ناميده 

  ).1371سرخابي، (است براي ناسازگاري فرد در محيط جديد  اي ينهزمكند 

سازگاري اجتماعي براي هر شخص ضروري و حياتي است به ويژه براي نوجواناني كه با 

زيادي قابل  يها روشسازگاري اجتماعي از طريق . درگير هستند شان خانوادهفرايند استقالل از 

بررسي چگونگي عملكرد دانش آموزان در محيط اجتماعي و حضورشان . گيري است اندازه

روابط موفقيت آميزي  توانند ينمنوجواناني كه  يها روشاجتماعي از جمله اين  هاي يتفعالدر 

، دهند يمبا همساالن خود برقرار كند، عالوه بر آنكه منبع مهمي از خشنودي را از كف 

 دهند يمذهني، جسمي، و اجتماعي را نيز از دست  يها مهارتقطعي براي اكتساب  يها فرصت

  ).2007فريدلندر، (

اين . يكي از تكاليف مشكل ساز رشد و تكامل نوجواني به سازگاري اجتماعي مربوط است

غير  عبارتند از سازگاري با اعضاي خانواده سازگاري يا گروه همساالن، سازگاري ها يسازگار

مدرسه و سازگاري  هاي يطمح، سازگاري با بزرگساالن خارج از محيط خانواده و جنس هم

متعدد كه  هاي يسازگارشغل، نوجوانان براي دست يافتن به الگوهاي اجتماعي شدن، ناگزير بر 
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نفوذ فرايند گروه همساالن، تغييرات در  يرتأثهستند زيرا پيوسته تحت  باشد يمبسيار مهم 

  ).1381بيابانگرد، (اجتماعي جديد قرار دارند  يها گروهي اجتماعي و رفتارها

درجه اول اهميت  اجتماعي در هاي يتمسؤلدر دوران بلوغ و بزرگسالي، عملكرد شغلي و 

حسب ميزان توانايي فرد در حفظ استقالل خود ر ليت ها بؤاين عملكردها و مس. گيرد يمقرار 

در جامعه و اشتغال سودمند و نيز توانايي او در مواجهه و هم نوايي با مجموعه معيارهاي 

  ).1385به نقل از تابش،  ،1975ويمن، ( گردد يماجتماعي تعيين 
  

  :افراد سازگار هاي ويژگي

  :ر مي شماردخصايص زير را براي افراد سازگار ب) 1353(اسالمي نسب 

      ، دوريدارد يمـ از اضطراب و تعارضي كه فرد را از فعاليت رضايت بخش باز  1

  .جويد يم

  .است مند بهرهـ از قدرت تصميم گيري در برخورد با مشكالت  2

      خود را گسترش هاي يستگيشامدام . كند يمـ عواطف خود را تصديق و قبول  3

  .و خود واقعي را در نظر دارد دهد يم

اعمال، افكار و نيز رفتار  منشاءو خود را  پذيرد يمـ مسووليت اعمال و رفتار خود را  4

  .دانند يمخود 

  .كاهد ينمبدني معموالً از شايستگي و فعاليت وي  هاي يماريو بـ نقص عضو  5

  .و داراي اين خصوصيت است دهد يمـ سنوخ طبعي را در خود پرورش   6

و اصول  دهد يممناسب  يها پاسخو  شناسد يمرا  ها انسانـ نيازها، افكار و عواطف  7

  .همكاري اجتماعي و اقتصادي است

و به فرزند دار شدن و تربيت فرزندان  برد يمـ از زندگي خانوادگي و زناشويي لذت  8

  .است مند عالقه

  .تفاقات داردمناسب از اوضاع و ا يها قضاوتـ ارزش يابي هاي درست و  9
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فعاليت كند و در اموري كه به عهده دارد همواره تالش  تواند ينمـ به ميزان كافي  10

  .نمايد يمالزم را 
  

  :برنامه مديريت خشمآموزش 

صورت رفتاري و به  - شيوه شناختي محتواي جلسات آموزشي مديريت خشم كه به

   :عبارتند ازبه صورت خالصه  شود يمجلسه برگزار   8 طيگروهي و 

 برنامه قوانين تعيين )ب آن؛ علت و آموزشي برنامه فلسفه درباره توضيح )الف: لاو جلسه

و  وقفه بدون مشاركت به نياز جلسات، مدت برنامه، مدت گردهمايي، زمان تعيين جمله از

 مشاركت خانه، تكليف طرح جمله از آموزشي برنامه نحوه توصيف )ج گروه ؛ قوانين توضيح

آشنايي با حاالت  )د پوستر؛ و لپ تاب از استفاده ،گروهي بحث به  تشويق ،شنق اجراي در

   .جلسه مهم نكات مرور و اعضا وسيله به بحث خالصه بيان )ه خشم؛ عاليم و فيزيولوژي

 اوليه حال شرح گرفتن و رفتاري مصاحبه) ب قبل؛ جلسه مطالب مرور )الف :دوم جلسه

 هر كردن مدارا چگونگي و شود يم كنندگان شركت خشم موجب كه هايي يتموقع درباره

 دادن و بيان )د آن؛ انواع و پرخاشگري عاليم توضيح )ج ؛ها يتموقع آن با آنها از يك

  .  جلسه مطالب خالصه ،تكليف

-فكر -محرك تمركز با رابطه آموزش )ب دوم؛ جلسه مطالب مرور )الف: سوم جلسه

 و مطالب خالصه بيان )د رفتار؛ -احساس -فكر -محرك رابطه بر بررسي )ج رفتار؛ -اساحس

  .جلسه تكليف دادن

 پيشامد، واقعه آموزش و افكار شناسايي )ب سوم؛ جلسه مطالب مرور )الف :چهارم جلسه

 بررسي )د آشكار؛ و پنهان هاي برانگيزاننده بر تمركز به راجع بحث )ج پيامد؛ و هدف رفتار

 )و        عملكرد؛ هر عواقب به توجه )ه پيشامد؛ واقعه و پيامد رفتار، و برانگيزاننده يها محرك

  .تكليف دادن و جلسه مطالب خالصه بيان
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آگاهي  و گوييد خو به راجع صحبت )ب چهارم؛ جلسه مطالب مرور )الف: پنجم جلسه

 )د منعطف؛ و منعطفر غي افكار) ج خشم؛ دهنده كاهش و دهنده افزايش افكار هيجاني و

   .تكليف دادن انجام و و جلسه مطالب خالصه بيان

 بر تمركز با نقش، بازي و تمرين )ب پنجم؛ جلسه مطالب مرور )الف: مشش جلسه

 آموزش )د منعطف؛ و منعطفر غي افكار و گوييد خو بررسي )ج ؛ Relaxationيا آرميدگي

   .مثبت بازخورد و جايزه شده، ارايه مطالب خالصه بيان )و مسئله؛ حل آموزش )ه  آرميدگي؛

  شش جلسه گذشته  خالصه مرور: مهفت جلسه

          مسئله؛ حل)ج آرميدگي؛ تمرين )ب هفتم؛ جلسه مطالب مرور )الف: مهشت جلسه

 خالصه بيان )ه ثانويه؛ احساس و اوليه احساس به راجع توضيح با جرأتمندي آموزش )د

  .مثبت بازخورد و جايزه و شده ذكر مطالب

به عنوان مثال،  .باشد يمتحقيقات زيادي حاكي از اثربخشي اين برنامه بر سازگاري افراد 

 و فيندلر جمله از چندي هاي يبررسخشم  مديريت به مربوط يها مداخله بودنر مؤث درباره

      بودنر و مؤث شدند انجام) 1999(بري  و كلنر و) 1986(، فيندلر واكتون )2005( ويسنر

 هاي يطمح در هدف، يها گروه از براي بسياري خشم مديريت تربيتي -درماني هاي مداخله

 مراكز و تربيت، اصالح يها كانون رواني، بيماران درمان مراكز مانند مدارس،( گوناگون

  .نمودند گزارش را )روزي شبانه اقامت
  

  : جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري

سال اول عمومي و سال ( آموزان دختر مقطع دبيرستانجامعه پژوهش حاضر را كليه دانش 

سال قرار داشته و در سال تحصيلي  14-17كه در تراز سني ) فيزيك - دوم و سوم رشته  رياضي

  .دهد يمرا تشكيل  اند بودهدر شهر رشت مشغول به تحصيل  88- 89

نمونه از  نمونه گيري آماري در اين پژوهش از نوع نمونه گيري تصادفي ساده است و حجم

در  88-89قرار داشته و در سال تحصـيلي   14-17دانش آموزان دختر دبيرستان كه در تراز سني 
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انتخاب گرديده، به اين صورت كه با مراجعه به آموزش و  اند بودهشهر رشت مشغول به تحصيل 

پرورش شهر رشت آمار تعداد مـدارس دانـش آمـوزان دختـر دبيرسـتان گرفتـه شـد و بـه طـور          

تصادفي يك مدرسه انتخاب و متناسب با تعداد كل دانش آموزان مشغول بـه تحصـيل در سـال    

، حجـم نمونـه گـزينش    )نفـر 200(فيزيـك آن مدرسـه    -اول عمومي و سال دوم و سوم رياضـي 

داده شد كه از بين آنهـا    AISSنفر به صورت تصادفي پرسشنامه سازگاري  100گرديد يعني به 

نفـر بـه    30داشتند غربالگري، و طـي فراينـد همتـا سـازي،       تري يينپانفر كه نمره سازگاري  40

ر گرفتنـد  صورت تصادفي برگزيده شدند كه در يك گروه آزمايشي و يـك گـروه كنتـرل قـرا    

  ).نفر 15هر گروه (

دقيقه تحت آموزش مديريت خشم قرار  90جلسه، هر جلسه به مدت  8گروه آزمايشي طي 

  .گرفته و در پايان دوره آموزش، هر دو گروه آزمايش و كنترل تحت پس آزمون  قرار گرفتند

  

  ابزار پژوهش

. بـوده اسـت  ) ويژه دانش آموزان دبيرسـتاني ( AISSابزار اين پژوهش، پرسشنامه سازگاري 

سـاخته و اعتبـار و    1993اين پرسش نامه در دانشگاه شانكار به دسـت سـينها و سـينگ در سـال     

را در سـه  ) سـال  14-18(اين آزمون سازگاري دانش آمـوزان دبيرسـتاني   . هنجاريابي شده است

آن بـه عنـوان ابـزاري بـراي     از  تـوان  يمو  سازد يمحوزه عاطفي، اجتماعي و آموزشي مشخص 

 سـازگاري  نمـره  فرعـي،  مقيـاس  سه يها نمره جمع. غربالگري در زمينه سازگاري استفاده نمود

 نظـر  در ناسازگاري از ييها نشان عنوان به نامه پرسش از ماده هر نمره دهد يم دست به كلي را

. بـود  خواهـد  60 كلـي  سـازگاري  نمـره  و 20 مقيـاس فرعـي   هـر  نمـره  بيشترين .شود يم گرفته

پرسـش   .رود يم شمار ناسازگاري به نشانه آزمون كل و فرعي هاي ياسمق در نمره باال بنابراين،

 سـؤال كـاهش يافتـه اسـت     60مختلف به  هاي يبررسسؤال بوده است كه پس از  100نامه اوليه 
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 فـرم  ،سـينگ  و سـينها  .باشـد  يمـ ) سـؤال  20براي هر حوزه (سؤال  60فرم نهايي پرسش نامه  كه

 شـده  انتخـاب  تصادف دبيرستان به چهل از كه آموزان دانش از نفر 1950 روي بر را آن نهايي

ف هـد  جمعيـت  بـراي  را نامـه  پرسش شده، گردآوري يها داده كمك به و نموده اجرا بودند،

 كلـي  سازگاري در و باالتر 31 نمره داشتن شده، گزارش يهنجارها پايه بر .هنجاريابي نمودند

پاسـخ   .اسـت  ضـعيف  سـازگاري  بيـانگر  ،هـا  يـاس مق از خـرده  يـك  هـر  در باالتر و 11 نمره و

يـا  و ) سازگاري خيلي خـوب (و ارزش هر سؤال صفر » خير«و » بلي«سؤاالت آزمون به صورت 

 كـل  و ها ياسمق خرده براي را آن پايايي سينگ، و سينها .است) سازگاري خيلي ضعيف(يك 

) 1384( نويـدي  .كردنـد  گـزارش 96/0تـا   90/0 از كردن يمهدو ن و ييباز آزما به روش آزمون

دبيرسـتاني   آموز دانش نفر 781 روي بر سازگاري نامه براي پرسش را كرونباخ آلفاي ضرايب

 . آورد دست به 80/0تا  72/0 از ترتيب به كلي سازگاري و ها ياسمق خرده براي
 

  پژوهش هاي يافته

  :پژوهش در زمينه فرضيه در جداول زير ارائه شده است هاي يافته
   

  آزمون لوين براي متغير وابسته .1جدول شماره     

Sig d.f2 d.f1  F Box's 

441/0  141120  3  99/8  92/2  

  

) 55/2(مشاهده شده در سازگاري اجتماعي  F، دهد يمهمان گونه كه آزمون لوين نشان 

  .برقرار است ها يانسوارشرط يكساني  ،بنابراين .باشد ينممعنا دار  >P 05/0در سطح 
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   ميانگين و انحراف استاندارد اوليه سازگاري اجتماعي .2جدول شماره 

  ها گروه
X  

  )ميانگين(

15=N  

S 
  )انحراف استاندارد(

  گروه آزمايش                                                            

  سازگاري اجتماعي

  گروه كنترل                                                           

  

33/7  

  

53/13  

  

37/2   

  

29/2  

  

  

   ميانگين و انحراف استاندارد تعديل شده سازگاري اجتماعي .3شماره   جدول

  ها گروه
X)ميانگين( 

15=N    

S  

  )  انحراف استاندارد(

گروه آزمايش                                                                               

  سازگاري اجتماعي                

  گروه كنترل                                                         

                   

29/7  

  

  

57/13  

  

558/0  

  

   

558/0  

  

تفاضل ميانگين سازگاري  پس از تعديل نمرات، ،دهد يمهمان طور كه جدول فوق نشان 

). 57/13 - 29/7= 28/6( باشد يمنمره  28/6اجتماعي در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل 

كه تفاضل محسوسي بين نمرات سازگاري اجتماعي گروه آزمايشي و كنترل  شود يممشاهده 

آموزش مديريت (ين نكته كه اين تفاضل ناشي از اثر متغير مستقل براي بررسي ا. وجود دارد

 .، از تحليل آنكوا استفاده شده استباشد يم) خشم
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  تحليل كواريانس چند متغيره براي متغير مورد مطالعه .4جدول شماره 

  

  رهايمتغ

مجموع 

  ها مجذور
SS 

d.f  
ميانگين 

  ها مجذور
MS  

F sig 

مجذور 

سهمي 

 اتا

  

  

 

24/295  

 
 
1 

  

 سازگاري اجتماعي    70/0  001/0  23/63  24/295

                

 مؤثرآموزش مديريت خشم بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر  :فرضيه پژوهش

  .است

،تحليل متغير سازگاري اجتماعي به تنهايي و با استفاده از  6-4با توجه به جدول شماره 

 كه آموزش مديريت خشم با  دهد يمنشان ) براي دو گروه  025/0( آلفاي ميزان شده بنفروني 

Eta Squared=0/70   ، 05/0 P<  ، 23/63 ) =26 1 و (F  بر افزايش سازگاري اجتماعي

كه  دهد يمنشان  70/0مي اتا شدت اين اثر را بوده است و مجذور سه مؤثردانش آموزان دختر 

  .باشد يماثر بسيار بااليي 

  بحث و نتيجه گيري

 و كارپنتر اردلي، ،نانج پلگريني،( است نوجواني دوره مهم يلمسا از يكي پرخاشگري

 مهم داليل از پرخاشگري و ورزي كينه چون هم خشم به مربوط مشكالت ).2005 نيومن،

 كلين و 2004، آبيكوف(است  درماني روان و براي مشاوره نوجوانان و كودكان ارجاع

 رفتارها گونه پيامدهاي اين شده، پرخاشگري به پژوهشگران توجه باعث كه چه آن ).1992

 سوي از طرد ،نآموزگارا و ساالن هم در ميان منفي تصوير ايجاد مانند نوجوانان براي

 نوجوانان ).1994، و وايلند الچمن( باشد يم يكار بزه و مواد مصرف افت تحصيلي، همساالن،
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آن  در كه را يا جامعه يها ارزش و معيارها و ندارند را خود رفتار مهار توان معموالً پرخاشگر

 آنها با مدارس اولياي و موارد والدين بيشتر در. گذارند يم پا زير راحتي به كنند يم زندگي

 احمدي صادقي،( جامدنا مي مدرسه از آنها اخراج مسئله بهگاهي اين  و كنند يم پيدا درگيري

علي رغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگي و تغيير در ،امروزه از آنجا كه  ).1379 عابدي، و

توانايي الزم و اساسي  فاقدزندگي، بسياري از افراد در رويارويي با مسائل زندگي،  هاي يوهش

سائل و مشكالت زندگي آسيب پذير كرده است همين امر آنان را در مواجهه با م هستند

  .)1380كلينكه، به نقل از محمدخاني، (

رواني و  هاي يناهنجاربا توجه به پيچيدگي جوامع امروزي و بروز  همان گونه كه ذكر شد،

از قبيـل  زنـدگي   يهـا  مهـارت رفتاري در بين كودكان و نوجوانـان لـزوم پـرداختن بـه آمـوزش      

بـيش از پـيش    هـا  مهارتو ارائه راهبردهاي صحيح براي تقويت و شكوفايي اين مديريت خشم 

 موزش مديريت خشـم، آ در دوره نوجواني،يكي از عناصر اساسي و با اهميت . شود يم احساس

  .باشد يمدر آنان  ناسازگاري شدت  و كاهشاجتماعي سازگاري و بهبود به منظور تقويت 

ده است كه آموزش مديريت خشم بر سازگاري دانـش  بر اساس نتايج اين پژوهش معلوم ش

  .  آموزان دختر مؤثر بوده است

     رو روبـه  جـدي  خطـر  بـا  افـراد را  سـازگاري  مهـار نشـده   خشم كه اند داده نشان ها يبررس

 رو، ايـن  از). 1،2001ان -بـار ( بـاز دارد   بهينه كاركرد پيشرفت و از را افراد تواند يم و كند يم

 كمـك  بـا  خشم همراه  بيان و فراواني دوره طول شدت، كاهش خشم بر مديريت يها مداخله

 كه ميان متقابلي روابط به توجه با . دارند تأكيد فردي ميان مسايل سازگارانه به يها پاسخ بروز

 بـراي  تـدبيري  عنوان به خشم آموزش مديريت از ،شود يم ديده ناسازگاري و خشم متغيرهاي

 آمـوزش مـديريت   شـده  تعريف برنامه بررسي، اين در. شود يم گرفتهبهره  ناسازگاري كاهش

  . شد اجرا آزمايش گروه هاي يآزمودن براي خشم

                                                 
1. Bar-On 
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 يها مهارت خشم، مديريت آموزش برنامه اجراي اثر در كه داد نشان ها داده تحليل

 شده كاسته آنان ناسازگاري شدت از و يافته سازگاري اجتماعي گسترش زمينه در ها يآزمودن

 بهداشت، زمينه در شده انجام هاي يبررس از بسياري هاي يافته با پژوهش اين هاي يافته .است

؛ 2005ويسنر،  و ؛ فيندلر1،2002گيلمر و نواكو تايلر، نمونه، براي( پرورش و آموزش و درمان

 ؛2004 ،5؛ مازوتا2000 ،4ساس سيپ ؛1997 ،3؛ پورتز1999 بري، و ؛ كلنر2004 ،2مك واف

 ،11جانكوسكي ؛2005 ،10؛ اشميتز2003 ،9؛ شارپ2004 ،8؛ رايز2005 ،7مي ؛1999 ،6الرسون

 ،16؛ برسلين2004 ،15فيشر ؛2005، 14؛ ابينگهاوس2005 ،13؛ گلداشتاين2005 ،12؛ استيل من2005

، هم )1385ياوريان، گلشن و اعجاز،  ؛1376 ؛ اللهياري،1380 صادقي، ؛1387 ؛ نويدي،2005

 در كننده بزرگساالن شركت و نوجوانان كه اند داده نشان ها پژوهشاين  .خواني دارد

 رخدادهاي شدت و فراواني و  كرده كسب را مديريت خشم يها مهارت نظر، مورد يها دوره

. تاس يافته كاهش آنها ميان در ناسازگارانه، رفتارهاي جمله از خشم، ريزي از برون ناشي

 يها مهارت آموزش مديريت خشم بر تأثيربررسي "در تحقيقي تحت عنوان ) 1387(نويدي 

 كه در اثر اجراي برنامه آموزش مديريت نشان داد "تهران شهر متوسطه دوره پسران سازگاري

 كه نه تنها ناسازگاري در شركت كنندگان يها نشانهدرماني،  - به عنوان مداخله تربيتي خشم،

                                                 
1. Gillmer  
2. Macvaugh 
3. Portner 
4. Sipsas 
5. Mazzota 
6. Larson  
7. May 
8. Riese  
9. Sharp 
10. Schmitz 
11. Jankowski 
12. Stillman 
13. Goldstein 
14. Ebbighausen  
15. Fisher 
16. Breslin 
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 پايلت. شود يمافزايش سازگاري آنان نيز  باعثبلكه اجرا اين برنامه آموزشي  ،يابد يم كاهش

 كارگيري به با را خانوادگي خشونت كاهش بر خشم مديريت آموزش برنامه تأثير) 2002(

 كاهش براي خشم مديريت آموزش يا جلسه هشت برنامه يك در گواه و آزمايش يها گروه

 مديريت آموزش برنامه) 2005( برسلين و )2004( واف مك. دنمو گزارش مؤثر خشم ميزان

 خانوادگي خشونت كاهش يا خانوادگي خشونت به آوردن روي ازي گير پيش در را خشم

 بر خشم كنترل گروهي آموزش اثربخشي بررسي با) 1380( صادقي. دكردن گزارش اثربخش

 خشم كنترل گروهي آموزش كه داد نشان دبيرستاني، پسر آموزان دانش پرخاشگري كاهش

  .دهد كاهش را آموزان دانش پرخاشگرانه رفتار است توانسته

 شيوه به خشم مهار گروهي آموزش اثربخشي بررسي با) 1385( همكاران و ياوريان

 اروميه، شهر دبيرستاني آموز دانش 60 پرخاشگري كاهش بر رفتاري و عاطفي عقالني،

 گزارش مؤثر آزمايش گروه پرخاشگرانه رفتارهاي كاهش براي را خشم مديريت آموزش

 دادند نشان نيز) 2005 اسكارت، و بيكر از نقل به ،2001( ينف و پارت تراور، جاهودا، .نمود

 از بسياري ،روناي از. است ناسازگارانه و پرخاشگر، خشمگين افراد دهي پاسخ يوهش كه

 به هيجاني مديريت يها مهارت آموختن اهميت بر رفتاري علوم و متخصصان پزشكان

 )1986( اكتون و فيندلر ،)1995( فيندلر هاي يافتهطبق  .اند نموده تأكيد نوجوانان و كودكان

 به زندگي يها مهارت آموزش يها برنامهاصلي  يها مؤلفه از يكي خشم مديريت آموزش

 درماني يها مداخله اثربخشي كه هايي يلفرا تحلبازبيني  با) 2005( نواكو و تايلر .آيد يم شمار

 - شناختي بر رويكرد مبتني يها مداخله كه اند يافتهدر ،اند كرده ارزيابي را پيامدهاي خشم بر

         رد ،ينيبال يرغ و باليني گوناگون يها گروهبراي  و ها يتموقع از بسياري در رفتاري،

 باورهاي باورند كه اين بر شناختي درمانگران. است بوده مؤثر سني گوناگون، يها گروه

 به نسبت بينش آوردن دست به بنابراين،. دارند پي در را ناسازگارانه رفتارهاي غيرمنطقي

 اصالح، امكان و داده تغيير را آنها درباره فرد تفسير و بينانه، ادراك واقع غير باورهاي
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  ترجمه ،1979(هترنيگتون و مارتين ). 2001 ،1كومر( سازد يم فراهم را ناسازگارانه رفتارهاي

در تحقيقات خود در رابطه با عملكرد خانواده و سازگاري اجتماعي به اين نتيجه ) طهوريان

كه به  شوند يميافت  ييها خانوادهرسيدند كه كودكان با رفتارهاي ضد اجتماعي بيشتر در 

. زندنظم و انضباط را برقرار سا خواهند يمو با ابراز قدرت و خشونت  اند كنندهشدت محدود 

اگر چنين انضباطي در جو ناپايدار وي ثبات صورت پذيرد، احتمال بروز رفتارهاي ضد 

باركر  ).1382بيدلي نامني، . (يابد يماجتماعي و ناسازگارانه در اين دسته از كودكان افزايش 

دانش آموز با استعداد از نظر رياضي پرداخته است  274بر روي سازگاري  يا مطالعهبه ) 1997(

به اين نتيجه رسيده است كه سازگاري دانش آموزان فوق بيش از گروه نوجوانان عادي وي 

دانش آموز پسر  110در پژوهشي بر روي ) 1376(براتوند  ).1376به نقل از سهرابيان، (است 

پايه سوم راهنمايي شهرستان اهواز نشان داد كه بين عزت نفس و مقبوليت گروهي و اجزاي 

اين پژوهش هرچه  هاي يافتهاساس ر ب. ه مثبت معناداري وجود داردمختلف سازگاري رابط

و همكاران  2ردون .عزت نفس در فرد باالتر باشد، سازگاري و پذيرش اجتماعي بيشتر است

بيمار روان پزشكي را كه در  31اجتماعي  -در تحقيقي، رضايت و سازگاري رواني) 1996(

داد،  ندگي ثبت نام كرده بودند مورد بررسي قرارز يها مهارت يا هفته 16يك برنامه آموزشي 

افسردگي و اختالل در روابط اجتماعي  يها عالمتدر اثر اجراي اين آموزش به كاهش در 

ي آموزشي مشاهده كردند كه با مداخالت برنامه) 1986(و همكاران  3دفنباخر .دست يافت

في خشم، ايجاد آرامش در اجتماعي تأثير مثبتي در كاهش خشم و تظاهرات من يها مهارت

 15نيز در تحقيقات طولي كه ) 1994( 4فرگوسن و همكاران .كنترل هيجانات ايجاد شده است

تحقيق رابطه  سال به طول انجاميد دريافتند كه حرمت خود با ميزان سازگاري در افراد مورد

ميالن و اسميت در پژوهشي بر روي نوجوانان به اين نتيجه دست يافتند كه بين . مستقيم دارد

                                                 
1. Comer  
2. Redon  
3. Deffenbacher  
4. Fregusen & et al  
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حرمت خود و ميزان تعامل مثبت والدين با فرزندان رابطه معناداري وجود دارد و اين افراد 

 حاكي ها افتهي نتايج  بنابراين، .دهند يمتوانايي سازگاري فردي و اجتماعي بيشتري از خود نشان 

ي كه قادر به افراد واقع، در .است سازگاري اجتماعي با خشم، مديريت مستقيم ارتباط از

كرده و اين  عمل تر موفق خود منفي هاي يجانه كنترل در مديريت و كنترل خشم خود هستند،

مسئله به برقراري روابط بين فردي آنان با ديگران در غالب حفظ سازگاري اجتماعي كمك 

  .كند يم
  

  :هاپيشنهاد

 عمومي آموزش برنامه اصلي عنوان بخش به خشم مديريت آموزش برنامه شود يم پيشنهاد

. شـود  هـره گرفتـه  ب شده ياد برنامه اجراي براي يا حرفه صالحيت افراد داراي از و شده پذيرفته

 رفتـار  و نمـادين  نظام قالبي، تصورات تواند يم خشم مديريت هزمين در سازي فرهنگچرا كه 

  . دهد تغيير آميز مسالمت همزيستي و راستاي بهزيستي در را جامعه افراد

نيـاز دانـش   د ضروري و اساسـي مـور   يها مهارتبه عنوان  تواند يمآموزش مديريت خشم 

ر توجـه قـرار گرفتـه تـا نتـايج بهتـري د      د تحصيلي مـور  تر يينپاآموزان از مقاطع اوليه و سطوح 

ــد ــين  .برداشــته باش ــوزش همچن ــارتدر آم ــا مه ــد    يه ــم فراين ــديريت خش ــل م ــدگي از قبي    زن

  .جهت تمرين و ممارست بيشتر و نهادينه شدن مهارت مدنظر قرار گيرد تري يطوالن

ساز كاران امر پژوهش مفيد واقع شود و زمينهر اميد است كه اين پژوهش براي دست اند

  .تحقيقي مشابه گردد يها موضوع

   منابع فارسي

مفاهيم بنيادي در روان (روان شناسي رشد . )1378( .ن و بني جمالي، شكوه الساداتاحمدي، حس

  .انتشارات بنياد: ، تهران )شناسي كودك
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نامـه  بررسي رابطه تنيـدگي زدايـي بـا  كـاهش  پرخاشـگري،  پايـان      ). 1376( .اللهياري، عباسعلي

  .سگاناكارشناسي ارشد گروه روان شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خور

  . نشر ويرايش ).1383(ترجمه سيد محمدي . انگيزش و هيجان .جان مارشال ريو،

بررسي رابطه نگرش مذهبي و ميـزان سـازگاري فـردي و اجتمـاعي در     ). 1379( .طاهره سهرابيان،

آموزان دبيرستاني استان لرستان، پايان نامه تحصيلي كارشناسي ارشد، دانشـگاه الزهـرا    دانش

  .تهران

ـ دا سـازگاري  پرسشـنامه  راهنمـاي  .)1380( .پـي  .آر سـينك،  ؛.پـي  .كي .اي سينها،  آمـوزان  شن

  .اسين تجهيز روان مؤسسه: تهران. كرمي ابوالفضل ترجمه. يدبيرستان

  .ي آموزش و پرورش، تهران، اميركبيرفلسفه). 1377( .شعاري نژاد، علي اكبر

آموزش گروهي كنترل خشم به شيوه عقالنـي، رفتـاري،    ياثربخشبررسي ). 1380( .صادقي، احمد

عاطفي بر كاهش رفتار پرخاشگري دانش آموزان دبيرستاني پسر، پايان نامه كارشناسي ارشد، 

  .اصفهان، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي

 مهـار  گروهي بخشي اثر بررسي ).1379( .محمدرضا عابدي، ؛احمد يدس احمدي، احمد؛ صادقي،

 علـوم  و روانشناسـي  نشـريه  پرخاشگري، كاهش بر عاطفي رفتاري -عقالني شيوه به خشم

  .21  شماره ،تربيتي

 يهـا  مهـارت بررسي تـأثير آمـوزش   ). 1387(رجبي، سوزان . نريماني، محمد. صادقي موحد، فريبا

مجلـه دانشـگاه علـوم پزشـكي و خـدمات      بر وضعيت سالمت رواني دانشـجويان،   يا مقابله

  .اني اردبيلبهداشتي درم

ترجمه محمد حسين  .اجتماعي به كودكان يها مهارتآموزش  ).1943( .ميلبرن جي اف، ارتلج،ك 

  ).1385(نظري نژاد 

    ، تهـران،  )1386( زنـدگي، ترجمـه شـهرام محمـدخاني     يهـا  مهـارت ). 1944( .كلينكه، الك ريس

  .تخصصي يها رسانه

مقايسه اثربخشي آموزش ابراز وجود و حل مسأله بـر ميـزان سـازگاري و    ). 1389( .نفيسه مبلغي،

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن پايان نامه كارشناسي ارشد،. پرخاشگري دختران
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بررسي تأثير آموزش گروهي و فردي مهارت كنترل خشـم و پرخاشـگري   ). 1386( .ملكي، صديقه

  .دانشگاه علوم پزشكي ،امه كارشناسي ارشدكرج، پايان ن 2دانشجويان ناحيه 

  .تهران .نشر ترمه .روانشناسي ژنتيك، تحول رواني از كودكي تا پيري .)1374( .منصور، محمود

 خشـم،  دهـي  نظـم  خود يها مهارت بر خشم مديريت آموزش يرتأث آزمودن ).1385(. احد نويدي،

. روانشناسـي  دكتراي نامه پايان. تهران شهر متوسطه دوره پسران عمومي سالمت و سازگاري

  . طباطبايي عالمه دانشگاه تربيتي علوم و روانشناسي دانشكده

 پسـران دوره  سـازگاري  يها مهارت آموزش مديريت خشم بر تأثيربررسي  ).1387(. احد نويدي،

  .4 شماره چهاردهم، سال ،ايران باليني وانشناسير و روانپزشكي مجله .تهران شهر متوسطه

  ، ترجمـه 2  ج .معاصـر   از ديدگاه  كودك  شناسي روان .)1979(. انو همكار  ميويس  اي ،هترنيگتون

  .قدس  آستان  فرهنگي  معاونت  اول، انتشارات  چاپ .و همكاران  جواد طهوريان

 به خشم مهار آموزش گروهي اثربخشي بررسي. )1385( .هاله اعجاز، طيبه؛ گلشن، رويا؛ ياوريان،

 دخترانـه  هـاي  يرستاندب آموزان دانش كاهش پرخاشگري بر رفتاري -عاطفي -عقالني شيوه

  . تهران .ايران روانشناسي انجمن كنگره دومين جموعه مقاالتم. هارومي شهر

. راهنماي كاربردي درمان سوء مصرف كنندگان مواد ).1381(. مستشاري گالره ،محسن وزيريان

  .51-33ص.پرشكوه: تهران
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