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 هچکید
 بدااثربخشی آموزش همددیی  سنجی همبا هدف  شپژوه این هدف:

آمددوزاد نم ددر پرماشددیرد نا دش بددر ادرازمدددیریخ مشدم آمدوزش 
 آبان غرب به ا جام رسیده اسخ.شهرس اد اسالم

آزمایشی اسخ و با به کدار بتد ن حدر   یمه روش پژوهش روش:  
آمدارد  هشده اسدخ. اام دآزمود با گروه گواه ا جامآزمود و پسپیش

آبان غرب بدون آموزاد نم ر مقطع راهنمایی شهرس اد اسالمهمۀ نا ش
گدیینش و بده اد گیرد موشهبه روش  مو هها  فر از آد 67که ا دان 

ا ددازۀ ا دازۀ آزمایش و نو گروه همروش اصانفی سانه نر نو گروه هم
 اسها پرسشنامه پرماشدیرد بدآورد نانهگواه گمارنه شد د. براد گرن

هدداد کاربرنه شددد. بددراد گروهو مصدداه ه بددایینی بدده (9111) و پدرد
 07التده  هشخآزمایش آموزش همدیی و آموزش مدیریخ مشم نر 

اد نریافدخ املدههداد گدواه مدکده گروهاد برگیار شد، نرهایینقیقه
از آزمود احلیل پدراکنش  یردگبهرهبا  شدهدگرنآور دهانانه کرن د. 

 احلیل شد. راههیک
ارت مهدآموزش   شاد نان آزمود احلیل پراکنش یندبرآ: هایافته

 مدددددو مدددیریخ مش (=F 32/151 و P<001/0) مدییددددده
(000/0>P 55/21 و F=)  کداهش  گدواه بدر دهداگروهنر سنجش بدا

 کمینده ا قی دی آزمود یندبرآ .اسخموثر بونه آموزاد پرماشیرد نا ش
 هدادگروه نرغیدر وابتد ه م  کداهش  شداد نان یدی  نارم ندی افاوت

ویی افداوت  (P<000/0) نارم نی گواه دهاگروه با سنجش نر آزمایش
رو کارآمددد آمدوزش . ازایدن یتدخ ناریم ندآزمایش  دهاگروه یراأث

هاد همدیی و مدیریخ مشم براد نا ش آموزاد پرماشدیر بده مهارت
 گرنن.وپرورش گوشین میکارشناساد آموزش

 ی، مدیریخ مشم، پرماشیرد، نا ش آموزادهمدی: هایدواژهکل

Abstract 
Propose: This study carried out with the aim of 
comparison of anger management training and the 
empathy training on the aggressiveness of the female 
students of Islamabad Gharb. 
 Method: The research method was quasi 
experimental and administered by pretest, posttest 
design with control group. The statistical population 
consisted of all female students of guidance schools 
in Islamabad Gharb that among them 60 subjects 
were select through cluster sampling method and 
using simple random method were assign into two 
equal experimental groups and two equal control 
groups. To gather the data the aggressiveness 
questionnaire (AGQ) by Buss & Perry and clinical 
interview were use. For experimental groups, 
empathy and anger management training in 8 
sessions of 70 minutes administered, while the 
control groups did not receive any intervention. The 
gathered data were analyzed using one-way analysis 
of variance (ANOVA). 
Result: The result of the analysis of variance 
showed that the training of empathy skill (P=0/001, 
F=157/32) and anger management (P=0/001, 
F=21/95) as compared with control groups were 
effective in reducing the aggressiveness of the female 
students' aggression. In addition, the result of the 
LSD follow up test showed that the decrease in 
dependent variable in compared to the control group 
was significant in the experimental groups (P = 
0.001), but the difference in the effect of the 
experimental groups was not significant. Therefore, 
the efficacy of empathy skills training and anger 
management were mention to Education experts. 

Keywords: empathy, anger management, aggression, 
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 و بیان مسئله مقدمه

در اندازه  خود تحولی حساس دوره در هانوجوان. جای دارد پر چالشبسیار  تحولی یهادوره ۀزمر در دوره نوجوانی

 بر افزون. گردندیم عیاجتما و ، میان فردیشناختی هیجانی، بدنی، هایدگرگونی خوشدستشایان توجه 

 مهار ها،یهمکالس وها همسال با سازش از برآمده یهاتنش ،هویت چالش با آمدن کنار هاییدشوار

کاستن از آسیب آن  که گذاردیم هانوجوان دوش بر را سنگینی بار خشم مهار یژهوبه درونی یهاوخروشجوش

 هیجانی مشکالت. است هاآنگوناگون از  بیرونی هاییتحما و هانوجوان درونی هایییتوانا از برخورداری مستلزم

 با بهتر رابطه برپایی در هانوجوان توان ترازباال بردن  شود. منجر اضطرابی هایاختالل به تواندمی دوره نوجوانی

 تسالم ترازباال رفتن  در تواندیم درونی یهاوخروشجوش برها آن شدن چیرهاختن ــــآسان س و یگراند

در  امور یایاول دیگر وها آموزشگاه مشاورین آموزگاران، است بایسته پس. باشد کارساز گروه این اجتماعی -روانی

 یژهوبه باشند، راستا این در درخور هاییوهکار بستن ش به مترصد یشناختروان و پرورشی علومخدمات  گستره

 هانوجوان بیشتر درستی روان به تواندیم ارتباطی یهامهارت و منفی شدید هاییجانه یزوخافت برای کوشش

نوره  واوا ی نر  .Shokrolahzadeh, Mosavi, Zademohammadi  & Nasiri Hanis, 2017) ،(Gaur ,.2013 رساند یاری

اا ماعی الزم  هادمهارت، کتب دروابط سایم با نییرا برپایی، ، مونآگاهیهیجا یانظیم به ا انل  ها واوادیاز  

هاد اا ماعی نر از آد میاد کتب مهارت .اسخآشکارار  هاد احویینر هم سنجی با نییر نوره یابینوسخاواد و 

هر نو  پرماشیرد مایهاا ماعی  هادمهارتنر  کاس ی واواد از اهمیخ شایا ی برمورنار اسخ؛  پترهاو  نم رها

 ازپیشامروزه، بیش .گرننمیییراد با ن زامشکلا امالت  مایه واواد  نم رهادپرماشیرد  اسخ وانس 

 ذهنی اصویر پیامدهایی ما ند ایجان ؛خاساواه پژوهشیراد را فراموا ده  ها واوادپرماشیرد پیامدهاد  اگوار 

 ارا احی مشکالت و موان مصرف احصیلی، افخ همتاالد، سود از حرن آموزگاراد، و همتاالد میاد نر منفی

 .(Ashrafi & Mongezi, 2013., Sedaghat, Moradi, & Ahmadian, 2014) نهما وانییر اعضاد  با ها واواد

زا بوند آد به گو ه فراگیر از سود م خصصین اائید شده یبآس اد از پرماشیرد نر نسخ  یتخیا ها ریف ی باآ که
 رف ارد هسوی شنام ی پرماشیرد و  شا یر بُ د، یا نشمنی مصومخ نارن؛ گو اگوداد دد مونه. پرماشیرد اسخ

 یک مشم .نهنده سویه هیجا ی آد اسخ شاد  یی مشم . گرننمی آشکار بد ی و گف ارد شکل به پرماشدددیرد
 اخریب عوامل ارینبرات ه از مشم نرپیپی اجربه. گیرنبرمی نر را عیار امام پرماشجویی یک اا کوااه برآشف یی

 (Ahangar Anzabi & Faraj Zadeh, 2013., Taylor, 2005., Dahlen & Martin, 2007) اسخ اا ماعی روابط

اسخ. این  ها واوادگروه ویژه نر روا شناساد باور نار د پرماشیرد ریشه بتیارد از مشکالت روا ی و رف ارد به
فرند، ارم و بیه و اجاوز به هقوق نییراد شده و نر صورت  میاداوا ند مشکالت رف ارها نر صورت بروز، می

 ,Abdolkhalegi, Davachi, Sahbaei, Mahmoodi) شو دو روا ی می بد یا واع مشکالت  مایهدد ریید شنرود

 شدهارائههاد گو اگو ی راه ها واواد یاویپرماش ادهرف ار کاهش  ابتاما ی کاس ن از پرماشیرد و براد .(2005
م  نی بر  مدیریخ مشم آموزش ندد کرن.بح قه 9هاد مدیریخ مشمبر امه زیر  امرا  هاآد اوادمی رویهمرف هکه 

بر یانگیرد با هدف ایجان اغییر نر شنامخ و رف ار  ی اسخ کهشآموز-مداملۀ رواد ادگو ه رف ارد -رویکرن شنام ی

                                                           
1.anger management 
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کاربرن مدامالت  ارینبیرگرو اسخ که همواره ازاین .(Ievanick, 2010) اسخم مرکی  9 ظم نهی و مهار و مون
 (2008,نه اسخبوکونک و  واواد  شکنیقا ودو  اضان ورزدمشکالای ما ند  افرما ی،  رف ارد کاهش -شنام ی

Lochman & Pardini.) برادها نهنده امیدبخش بوند این آموزشهاد پژوهشی نرباره مدیریخ مشم،  شادیاف ه 
 آموزش .(Goldstein, 2005., ShokohiYekta, Zamani, Pourkarimi Parand, 2011)خمهار پرماشیرد اس

 Entesar اسخ مؤثربیهکار  ها واوادافیایش سازگارد اا ماعی و سازگارد فرند  نرمدیریخ مشم  هادمهارت

Foomani & Salehi,2013., Goldstein,2013) .) 
بده مهار پرماشیرد و کاهش مشو خ  هاد کارآمد برادنر زمره شیوه 1رف ار همدییپرورش امیر هاد یاف ه یهپابر 

 اد را ایفدا قدش براتد هو اا مداعی  شدنام یرواد هادسدازگاردهمدیی نر اواد اذعاد کرن که ده و میشمار آم

است و بـا شناسـایی کامـ   هاآدم ۀجداکنندکه  یغرابتاست،  3یگانگیبپوشاندن شکاف راه و ابزاری برای همدلی  .کندمی

 کـهدانـیم هـدف بنیـادی همـدلی مـی هیبر پا هاآدمما یک شخص با تجربۀ شخص دیگری ایجادشده است.  ژهیو گاهیجا

بـودن مـا،  ناهمسـاناقـرار بـه .  همچنـین است ناهمسان هستم برای تو و آنچه هستی  با تجربۀ من و آنچه گانهیتجربۀ 

همچنـین  ؛ وبـه وجـه دیگـر آن اسـت یآدمنهادنِ وجهی از  ارجاشتراکات انسانی نشانی از  زنده کردنرغم بازیابی و علی

یکسـان دارنـد. ایـن فهـم دربـارۀ  یگـاهیجاحـال هستند درعین سواۀ فهمیدن این است که دو نفر باوجودآنکه از هم دربار

بـودن مـا در درون اشـتراکات انسـانی اسـت  ناهمسـاندربـارۀ  یولاشتراکات انسانی ما نیست؛  در برابربودن ما  ناهمسان

(Scuka,2005) . آسیب به نییراد و  یرود برا یییا نده رف ارهاد اد براد دهبازنار اسخ که  باارزشیهمدیی، اوا ایی

 ,Castillo, Salguero, Fernández-Berrocal)نارن  یدی بده ن  دالگروهدی را  هم تد یی . این رف داراا ماعی اسخ

Balluerka,2013., Rieffe, Ketelaar & Wiefferink,2010., Morelli, Lieberman & Zaki,2015)   همچنین به فرن

 که نییراد نر آد قدرار نار دد را نرک کندد ااییاهی، نییراد و موبیبهکه نر روابط اا ماعی ب وا د  کندمیمک ک

(Khoshravesh, Khosravi, Javi Khanazadeh,2015).آگداهی  باال برندافیایش نرک فرن با  از راههمدیی  آموزش

 مایدهکده  ا دازچشدم ااخداذاز انظیم هیجاد و  ددمنبهرههمدال ه با  هادپاسخاز مون و نییراد، افیایش  شخص 

کداهش رف ارهداد  نرهمددیی  مدوزشآ(Riess,2015). آورنمدیرا براد فرن فراهم  شونمیافیایش نقخ نر همدیی 

 ؛Ievanik ،(2006 کارآمدد اسدخ هداآد هیجدا یسازگارد اا ماعی، احصیلی و  افیایشو  پرماشیرا ه نا ش آموزاد

2013،Castillo, Salguero, Fernández-Berrocal & Balluerka.)  ها و  مونهاد آدکه  شا ه همدیی هایناافیود بر 

. ورز شددد همددیی اسدخروشنیر ا دیشهشون  مایاد می گف اردنر ریخخ  ادریجبهشون و از اوایل کونکی آغاز می

رو ازایدن. سدازناد را فدراهم مدیها و انراک نییدراوا ایی اجتم ا دیشده همدال هنهی پاسخاز را گت رش  همدیی

-، نر سنجش با نییراد مهربا ی و رف ارهاد مراق  ی بیش رد ا جدام مدینهند مون میکه همدیی بیش رد کتا ی 

نهندد، بدا نییدراد ا د و  یراد آسیب نیدد نییراد هت ند، هیجاد مث  ی نر برابر نییراد  شداد مینهند، هتاس

 ,Berck)  ا ددهاد غیرکالمی  یی هتداسمث خ نار د و نر برابر ا امل گف اردهاد مث خ نار د، ا امل 4ا امل بد ی

2010., Vaziri & Azimi, 2011) .پژوهش (Barzegrabfrovi, 2015)  شاد نان که آمدوزش همددیی بدر سدازگارد 

                                                           
1.self- regulation 

2. empathy 

3. otherness 

4.physical interaction 
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با  ام بررسی   یمه آزمایشی یی نر پژوهشی  ,Dortaj) (2011 و آموزاد نم ر مؤثر اسخاا ماعی و پرماشیرد نا ش

بده ایدن برآیندد « سایه 91 -91آموزاد پتر آموزش مدیریخ مشم بر پرماشیرد و سازگارد اا ماعی نا ش اأثیر»

 Vaziri . نر پژوهشی نییر یاف ه اسخافیایش هاآدرسید که پرماشیرد گروه آزمایش کاهش و سازگارد اا ماعی 

& Azimi (2012) یی اوا تد ه اسدخ رف ارهداد پرماشدیرا ه را کداهش نهدد. نریاف ند که آموزش مهارت همد ی ی

ویژه نر سنین  واوا ی، با فراهم کرند اوا دایی  شاد نان د که آموزش مهارت همدیی نر مدارس، به هاآدهمچنین 

گرف ده نر هداد ا جامشمار نییدرد از پدژوهش اوا د به کاهش رف ارهاد پرماشیرا ه منجر شون.نرک نییراد می

 ,Sukhodolsky: اسدخ آموزش مدیریخ مشم و همدیی نر پرماشیرد نا دش آمدوزاد اأثیرشور روشنیر برود از ک

Kassinove, & Gorman (2008) بدرادشدنام ی  -شدیوه رف دارد مدیریخ مشم م  نی بدر آموزش به پژوهشی نر 

بدونه  مدؤثر هداآد بر کاهش پرماشیرد و مشم مدیریخ مشم آموزشکه  نریاف ندو  پرنام ند ها واوادکونکاد و 

 شداد  یدی  (Strayer, & Roberts, 2004., Velote & Sheflide, 2007., Garaigordobil, 2006آد )افیود بر  اسخ.

 همددییافدیایش  ا ددازهبه وا یهی. ا جامدمیافیایش همدیی به کاهش سطو  پرماشیرد مدامله م مرکی بر نان د 

هاد پیشین به بررسی بیش ر پژوهش هااینشون. با همه کاس ه می هادآو بد ی  گف اردپرماشیرد از  آموزادنا ش

هاد م مرکی بر اام ده نا دش آمدوزاد نم در پرنام ه و نر پژوهش پترهاهاد ز دگی نر پرماشیرد کارایی مهارت

ر پرماشیرد ن اراز گت رشاهمیخ کوشش براد پیشییرد از با اواه به مورن. پس  واواد مأل بارزد به چشم می

امید اسخ ایدن . اسخفرند و اا ماعی  میاد ام الل نر روابط مایهپرماشیرد  کهاینو   واوادنا ش آموزاد  میاد

هاد همدیی و مدیریخ مشم را نر میاد اام ه پرشمار نا ش آموزاد پژوهش کارآمدد و سونبخشی آموزش مهارت

 سنجی هم افیود بر آد برآیندهاد پژوهش زن.وپرورش کشور آشکار سا واواد براد متئویین و کارشناساد آموزش

 سنجی همسازن و این یمرا میتر  نم ر آموزاد نا ش پرماشیرد نر همدیی آموزش با مشم مدیریخ آموزش اأثیر

ممکدن  نرواقدعسدازن. یمبندد ارائه مدمات سالمخ روا ی به این گروه را فراهم یخاویویید به ر نر ربر امهزمینه 

هداد یجادهبنا بر اقددم اهمیدخ امرکدی بدر  همدیی آموزش یا مشم مدیریخ آموزشد هااملهمداسخ هر یک از 

پدس ا جدام ایدن پدژوهش کوششدی بدراد آزمدود مؤثرار باشدد.  هاآدیا امرکی بر روابط میاد فرند  آموزهانا ش

  زیر اسخ. هادیهفرض

 .موثرانددختر  آموزان دانش کاهش پرخاشگری درهر دو  خشم مدیریت آموزش و همدلی مدیریت آموزش. 0

 دختر متفاوت است. آموزان دانش پرخاشگری در همدلی آموزش در هم سنجی با خشم مدیریت آموزش . تراز تأثیر3

 پژوهش یشناسروش

آزمود با گروه گواه ااراشده اسخ. اام ه آمارد پژوهش پس -آزمودپیش آزمایشی  یمهپژوهش نر چهارچوب حر  

اد، اد چندمرهلهگیرد موشهمندد از روش  مو هآبان غرب بون. با بهرهم ر مقطع راهنمایی اسالمآموزاد نهمه نا ش

صورت اصانفی ا  خاب شد د. کالس به سهمدرسه و سپس از هر مدرسه  هفخآبان غرب  ختخ از میاد مدارس اسالم

شده و کتا ی که ارزیابی y, 1992)(Buss & Perr 9کار بت ن پرسشنامه پرماشیرده ها با بسپس همه اعضاد کالس
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کتا ی که  مره بیش ر قرار گرف ند. نر هایخ از میاد  یمورنبررسمصاه ه بایینی  نار گرف ند با مره پرماشیرد م نی

 وااد شرایط آموزنا ش 67 و بر پایه مصاه ه مت  د پرماشجویی و پرماشیرد قابل اواه بون د گرف ه  پرماشیرد باال

آموزش  مدامله فر(.  91)براد هر گروه  برابر آزمایش  و نو گروه برابر گواه گمارنه شد د گروه نونر  به روش اصانفی

آموزش مدیریخ  مداملهاد و نقیقه 07  شتخ هشخبراد زما ی برابر  آموزش همدیی یهمدیی براد گروه آزمایش

هاد گواه نر این مدت اارا شد و گروه ادنقیقه 07  شتخ هشخبراد زما ی برابر  نییر یمشم براد گروه آزمایش

-آزمود به عمل آمد. نانهاد نریافخ  کرن د. پس از به پایاد رسا دد بر امه آموزشی از هر نو گروه آزمایش پسمدامله

  .شداحلیل  spssافیار آمارد  رم اوسطراهه احلیل واریا س یکآزمود ها با 

 ابزار

پرسشنامه یک ابیار این  .اسخ شدهاس فانه  (Buss & Perry, 1992) رماشیردپرسشنامه پ از هانانه دآورامع دبرا

، 0، 1 هادپرسشپرسش آد مشم ) 94پرسش اسخ که  07ناراد  ابیار  ام رنهمون گیارش نهی مدان کاغذد اسخ. 

( 16، 14، 19، 90، 90، 1، 1، 9 هادپرسش) پرسش اهاام هشخ،  (07، 11، 10، 11، 91، 9۱، 91، 94، 99، 97، 0، 6

سنجد. نر این پرسشنامه ( را می10، 11، 10، 17، 96، 91، ۱، 4 هادپرسشاوزد )پرسش نییر عامل کینههشخ و 

، 7  مراتو براد هر گیینه به ارایب  نان درت، گاهی اوقات و همیشه، پاسخ گیینه هرگی، به چهار آزمون ی به یکی از 

و با  17اا  7 امه از م کوس اسخ.  مره کل این پرسش 9۱ پرسشگذارد  مرهویی شون، نر  ظر گرف ه می 0، 1، 9

 ,Najarian, Shokrkon , Zahedifar)سنجی این ابیار به نسخ هاد روادآید. ویژگیها به نسخ میامع  مرات پرسش

و ضریب  01/7و  64/7خ ها نر نو  وبهاد آزمون یآمده میاد  مرهنسخبرآورن شده اسخ؛ ضرایب باز آزمایی به(2000

  شا یرکه  به نسخ آمد 7/ ۱1 اخ نر پژوهش هاضر ضریب آیفاد کرو همچنین بونه اسخ.  ۱0/7 اخ آیفاد کرو 

  .اسخاع  ار باالد پرسشنامه 

 هامداخله

 ,Vaziri) عاملی چهار نرماد بنددددددددیانهاد بر اأکید بااین بر امه  :برنامه گروهی آموزش مهارت همدلی

& Lotfi Kashani, 2011)  نر این بر امه، با آموزشیر شده اسخ. انظیم  شتخ گروهی هشخ آموزش نر براد

 را هاد همدییمهارت کوشدیافیایی، کاربتخ، ارزشیابی، احلیل و ارکیب مپنج فرآیند نا ش بر به کار بت ن امرکی

 د.هرف ار آموزش ن به و  ظم نهی شیددبخ امید و همراه با اد هتنهرابطه یشچهار عاملی با گشا دبر پایه اییو

نرباره افیایی نا شبر افیود بر آشناسازد اعضاد گروه و روشن سام ن بر امه،   شتخ این محور  ختخ. شتخ 

و  یدهکش یشپرا افاوای مفهوم بی آموزشیر -روادنر این  شتخ  .بونافاوای( م مرکی )بی 9اهتاسیمفهوم بی

بندد ها به امعپس از پایاد کاوش ها چهارچوب نوباره نانه شد.ه و به پاسخ آدپرسید ییهاباره پرسشنراین

رمدانهاد میاد فرند و اا ماعی اا نر برابر کدام  سرا جام اعضاد گروه آموم ندو  شده پرنام ههاد گف هسخن

 شد. روشن شتخ بندد همه گف یوها نر امعافاوای هاد بیافاوت باشند و فواید و آسیببی ا دازه نرمور
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همدرند با همدیی بون.  یها و فواید آد و  اهمتا ، زیاد9بر امه آموزشی این  شتخ نرباره همدرند نوم.  شتخ
که مرنم چیو ه با سپس این اُت ار پیش کشیده شد که هنیامی . ختخ همدرند با یارد اعضاد گروه ا ریف شد

نر میاد گذاش ند. سپس مواس ه شد گیارش نهند هنیام همدرند هایی را همدییر همدرند کنند، اعضاد گروه  مو ه
 یشوشنون پاین راه به اهتاسات مون نر هنیام همدرند آشنا شو د، سپس این گفخ ازکنند اا چه اهتاسی پیدا می

چه ها باید همدرند کنیم و نر شد که آیا  یاز اسخ که با نییراد همدرند کنیم و کجاها و نر کدام موق یخ یدهکش
  یاز  یتخ.به ابراز آد هایی موق یخ

بون.  ختخ از اعضاد گروه مواس ه شد که همدیی را ا ریف  م مرکی همدیی و آشنایی با شیوه همدیی بر سوم.  شتخ
بندد ا اریف همدیی پرنامخ، سپس از همیاد به امع آموزشیر -روادکنند، پس از پایاد ا اریف همدیی اوسط اعضا، 

یک و هر ا د مونهچیو ه آد را ابراز ا د، با نییراد همدیی کرنه ازاینیشکه پنهند هنیامی مواس ه شد گیارش
-کنند چه اهتاسی پیدا میکه با نییراد همدیی مین د، سپس افران اوضیح نان د که هنیامیناهایی را گیارش  مو ه

 شد. دایی روشنیرههمدیی و همدرند با  ام برند  مو ه ی اهمتا نرباره نر پایاد  .کنند

بون.  ابراز همدییبه ون چیره شدد بر موا ع و اُت ار این  شتخ نرباره موا ع همدیی و امرین براد  چهارم.  شتخ
ها قانر به ها چه چییهایی هت ند و نر کدام موق یخموا ع همدیی براد آد گیارش نهند ختخ از همیاد مواس ه شد 

هاد همدییر را ارزشیابی کنند و شد که با افران گروه همدیی کنند و همدییها مواس ه همدیی  یت ند، سپس از آد
پایاد  شتخ نر  رسا د.همدیی کمک میابراز نرسخ هایی به ها چه مهارتدگاه آدددداوضیح نهند که از نی

 بندد شد د.شده امعگف یوهاد مطر 

مواس ه شد گروه مدیی بون.  ختخ از افران ه و کارکرن اب ان دسازمحور این  شتخ آموزش و روشن پنجم.  شتخ
که ق الً  از مطاهاد افتیرد  مو هها مواس ه نو هایی  یاز ناریم، سپس از آدروشن ساز د براد همدیی چه مهارت

افتیر  بر اأثیر  شتخپایاد  نهند. را گیارش کرند نرسخ همدیی اهمیخ و کارکرن یانگیردبرنه و ا د را  امکاربرنهبه
 م مرکی بون.الوگیرد از افتیر  اروا و چیو یی  گیردپرماش و گوشه ، ا دازها نر روابط ارو

بر امه آموزشی این الته مطاهاد افتیرد مربوط به همدیی بون. نر آغاز نرباره مطاهاد افتیر نر  ششم.  شتخ
افتیرد مون را فهرسخ ها مواس ه شد اا مطاهاد شد، سپس از آد شاز افران پرس و گود هاد مطا زمینه همدیی

بیویند که این مطاها چه  قشی نر روابط با نییراد نار د و آیا نر گذش ه این  و ها را براد نییراد  ام ب ر دکنند و آد
 واز مطاهاد افتیرد  پیشییردراه  هاافیود بر این .ا د یا  همطاها مایه گتت ن ارا اط با نییراد و یا ما ع ارا اط بونه

 اد افتیرد نر روابط افران به بحث گذاش ه شد.پیامد مطاه

ابراز نرسخ و کارآمد موضوع این  شتخ آشنایی با فنود همدیی بون.  ختخ از همیاد پرسیده شد  هف م.  شتخ
آموزش نانه شد و از افران  بازمورن فرامورگوش ناند ف ال و اماس چشمی، فنود  .نارن یازهمدیی به چه فنو ی  

ها را ازاین آدبنویتید و پس یشادها را نر رف ارهاکارگیرد این فنود، پیامد به کار برند آداز بهمواس ه شد که پس 
 د.کنن بازگوبراد همدییر 
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نهی به آد بون.  ختخ از افران مواس ه شد که پیامد امرکی این  شتخ بر اقویخ همدیی و شیوه پاسخ هش م.  شتخ
هاد شون. از افران مواس ه شد همدیینهند که همدیی چیو ه اقویخ می و شر نانه کاربرن فنود همدیی را اوضیح 

هاد همدییر بازمورن نهند و اهتاسات مون را نر برابر ها به همدییپس، از آدسکاربرنه مون را اوضیح نهند و به
ا جام نهند. نر  کارهاییکه با نییراد همدیی کنند باید چهاوضیح نهند براد این و هاد همدییر بیاد کنندهمدیی
 آزمود گرف ه شد.بندد پایا ی ا جام شد و پسامع  شتخپایاد 

  شتخ هشخنر  مدامله آموزشی مشم مدیریخ یبراد گروه آزمایش: آموزش مدیریت خشم گروهی برنامه

. ه شدکاربرنبه Novako & Spivak 9101 برگرف ه ازهاد مدیریخ مشم روشها نر این التهشد،  ا جام ادنقیقه 07
نرک هاد نرو ی و بیرو ی ا یییه اعضاد گروه به واسطه شنامخ گت رنه ازکه نر  امرکی این مدامله بر این اسخ

-Abu al-Ma'ali al). ) را بیاموز د هاد برآمده از مشمو مهار رف ار انظیمو  ، پرماشیرد پیدا کرنهمشم به رد از

Husseini, 2010 

بر امه و هدف مدامله  ختخ  زد اعضاد گروه و روشن سام ن بر امه بون.این  شتخ آشناساهدف   ختخ.  شتخ
 .شد روشنها بر امه، مدت التات و قوا ین مربوط به شرکخ نر  شتخ گرنهمایی، مدت زماد پس از آدشد،  اشریح

نایی با مون واق ی، آشبا پرنام ن به مفهوم  هاد فرند مرا ط با زماد اکنود ها و اوا اییسپس شنامخ مهارت
شنامخ وظایف فرن از و  مفهوم به پرنام ن باسازد مونهاد مرا ط با آینده منظور مفهومها و آرزوهاد مون بهایدئال

 نیدگاه مونش و نییراد اوضیح نانه شد.

هاد  شتخ این  شتخ به آشنایی با مراهل بروز مشم ام صاص نانه شد.  ختخ مرورد بر آموزش .نوم  شتخ
اشریح شده و چیو یی یاف ن نر شنامخ مراهل بروز مشم مدیریخ سلتله مراا ی مشم با و سپس ا جام شد  یشپ

  این مدیریخ نر میاد اعضاد گروه امرین شد.

 و گریت ن اایی،اابه سرکوب، و را ی واپس مفاهیم با گروه اعضاد اا شد کوشش شتخ  این نر .سوم  شتخ
 و گو اگود هادریخخ و شده آشنا ا ف ایی پاسخ و مث خ رویارویی افراحی، واکنش نوسوگرا، چهارچوب نر مندیدد
 رف ارهاد ازمونگذش یی، ناند، بازد پنها ی، رف ار  ا ف ایی، مشو خ از اعم مشم م هم و غیرمت قیم ابراز  اکارآمد
 .بشناسند را  قش ایفاد و  مو ه ارائه با همراه و روشن گو ه به را فرافکنی و ا کار گو ه، وسواس

و  بون. سرکوب کرند مشمکارآمد مهارت مدیریخ مشم  این  شتخ آموزش اس وار کرند هدف چهارم.  شتخ
ارین  مون ابراز سایم عنوادبه ، سازگارا ه و بدود پرماشیردیت هاد شابه شیوه ابراز مشم شده و پرماشیرد اشریح

  .با ایفاد  قش آموزش نانه شد مشم همراه

خ به بررسی راهکارهاد شنام ی نرباره مدیریخ مشم پرنام ه شد و فنود شنام ی، براد . نر این  شتپنجم  شتخ
افکر  اعم از مطاهاد شنام ی باره چیو یی به چایش کشیددیننرا .آموزش نانه شدهمراه با امرین مدیریخ مشم 

امرکی بر  و ارن مث خاواهی به موبی ، مایینرشخ، سازدشخصی، برچتب زند ،زنهگیرد ش اب  یجه ،یاهیچهمه
 یی اشریح شد.ها مو هبا ارائه  و همراه مدیریخ مشمنر پیو د با  موارن منفی
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 هاییینهکارهاد رف ارد براد مدیریخ مشم ام صاص نانه شد و نر آد زماین  شتخ به آموزش راه ششم.  شتخ
 ها نرز دگی افران برنبار و شیوه رف ار آد یبررس ،اغییر محیطی و وض یخ ،هامهار محرّک ،پاناش یا اریمه پاسخما ند 

 میاد اعضاد گروه به بحث گذارنه شد.

شده م مرکی بون.  ختخ مرورد بر کارهاد ارائهبر امه آموزد این  شتخ بر اک تاب و مرور ذهنی راه هف م.  شتخ
 .شده آموزش نانه شدرائههاد رف ارد و شنام ی اهاد مرور ذهنی براد شیوهراه پس از آدا جام شد و  یش شتخ پ

را مشمیین  ییرادایفاد  قش ن باگروه و ره ر  ها پرنام ه شد. افرانبندد  شتخبه ایفاد  قش و امع هش م.  شتخ

کرن د. نر ها، مشم مون را مهار و مدیریخ میشده نر  شتخهاد یان گرف هروش یردکارگ، سپس افران با بهسام ندمی

 آزمود گرف ه شد.شده پرنام ه شد و سپس پسآموم ه درهابندد ات اپایاد به امع

 ی پژوهشهایافته

آن  یهامؤلفهپرخاشگری و  آزمونپسو  آزمونیشپ نمرات یارمعمیانگین و انحراف  .0جدول 

 گواههمدلی و  آموزش یهاگروهدر 
 گروه گواه همدلی آموزش

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش متغیرها
M SD M SD M SD M SD 

 1/4 00/04 1/7 00/01 11/0 90/19 60/0 70/0۱ پرخاشگری
 6/1 ۱0/01 1/9 00/04 16/1 ۱0/1 69/1 40/06 خشم
 1/9 90/17 1/7 06/90 10/9 00/6 91/9 90/17 تهاجم

 0/9 00/17 0/9 00/17 11/9 10/4 76/1 40/19 توزیکینه

آموزاد گروه آزمایش نر نا ش آزمودپیش)ا حراف م یار(  مره  ینمیا ی همدیی آموزشنر  نهدمی  شاد (9) ادول

 آزمودپساسخ.  مره  (76/1)40/19 اوزدکینهو ( 91/9)90/17، اهاام (69/1)40/06، مشم (60/0) 70/0۱پرماشیرد 

 (11/9)10/4اوزد و کینه (10/9)00/6 ، اهاام(16/1)۱0/1(، مشم 11/0)90/19آموزاد نر پرماشیرد نا ش گروه آزمایش

 (،1/9)00/04مشم ، (1/7)00/01پرماشیرد نر  گروه گواه آزمودپیش  مره ا حراف م یار(میا یین ) ینهمچن اسخ.

 (، مشم1/4)00/04نر پرماشیرد  گروه گواه آزمودپساسخ.  مره  (0/9)00/17اوزد و کینه (1/7)06/90اهاام 

 .اسخ (0/9)00/17اوزد و کینه (1/9)90/17، اهاام (6/1)۱0/01

آن  یهامؤلفهپرخاشگری و  آزمونپسو  آزمونیشپمعیار نمرات میانگین و انحراف  .5جدول 

  گواهمدیریت خشم و  آموزش یهاگروهدر 
 گروه گواه مدیریت خشم آموزش

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش متغیرها
M SD M SD M SD M SD 

 9/94 ۱۱/44 9/96 94/00 16/0 ۱0/96 11/0 40/۱9 پرخاشگری

 0/0 ۱۱/14 1/0 1/17 ۱0/9 00/0 99/9 60/0۱ خشم

 ۱/1 11/97 0/1 1/6 11/9 40/1 06/9 10/17 تهاجم

 41/1 01/1 10/1 94/97 0۱/9 70/4 96/9 10/11 توزیکینه
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روه آموزاد نر گآزمود نا شمدیریخ مشم  مره پیش آموزشنر  ،شونمشاهده می (1)که نر ادول  حورهماد

اسخ.  مره  (96/9)10/11اوزد ( و کینه06/9)10/17(، اهاام 99/9)60/0۱مشم  (،11/0)40/۱9آزمایش نر پرماشیرد 

و  (11/9)40/1اهاام ، (۱0/9)00/0 مشم ،(16/0)۱0/96نر پرماشیرد  آزمودپسآموزاد نر گروه آزمایشی نر نا ش

نر  گروه گواه آزمودپیشیار(  مره نا ش آموزاد نر ا حراف م میا یین )اسخ. همچنین  (0۱/9)70/4 اوزدکینه

اسخ.  مره نا ش آموزاد نر  (10/1)94/97 اوزدکینه( و 0/1)1/6(، اهاام 1/0)1/17، مشم (9/96)94/00پرماشیرد 

 اسخ. (41/1)01/1 اوزدکینه( و ۱/1)11/97(، اهاام 0/0)۱۱/14، مشم (9/94)۱۱/44نر پرماشیرد  گروه گواه آزمودپس

 آزمون آماری لوین .9ول جد
 Df1 Df2 Sig آمار لوین متغیرها

 1/7 16 0 90/7 پرخاشگری

 91/7 16 0 70/1 خشم

 91/7 16 0 79/1 تهاجم

 09/7 16 0 9/9 توزیکینه

آد نر  یندهادبرآاز آزمود یوین اس فانه شد که  ،آزمود پارام ریک احلیل واریا سهاد فرضبراد رعایخ پیش

-آد براد همه م غیرها، شرط برابرد واریا س ناردیم نو عدم  باالبا اواه به ادول  .شونمیده مشاه (0)ادول 

 گروهی رعایخ شده اسخ. یادمهاد 

-تفاضل پیش یهم سنجبرای  راههیکتحلیل واریانس  دارییمعن آزمون یندهایبرآ .4جدول 

 گواههای گروه ی و همدل آموزش گروهپرخاشگری در  هایمؤلفهنمرات  آزمونپس-آزمون
 SS dF MS F  Eta Sig متغیر متغیر

کل 

 پرخاشگری

 0/9۱100 0 71/11691 گروهی یانم

 01/99 16 9/61۱ گروهیدرون 779/7 07/7 01/910

  11 1/16107 کل

 خشم

 4/4110 0 4/91607 گروهی یانم

 944/4 16 9/101 گروهیدرون 779/7 04/7 ۱/979

  11 1/91171 کل

 تهاجم

 0/9790 0 71/0711 گروهی یانم

 6۱/1 16 9/917 گروهیدرون 779/7 66/7 40/001

  11 9/0171 کل

 توزیکینه

 7۱/9141 0 11/4601 گروهی یانم

 ۱9/1 16 00/910 گروهیدرون 779/7 07/7 1/141

  11 1۱/4011 کل
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 برآیندها. این ارننیمبه کار برند احلیل واریا س را روا  هاآزمود ناردیم نکه سطو  نهد  شاد می (4)ادول 

واون  ناریم نیکی از م غیرهاد وابت ه افاوت  از ظر کمنسخ آزمایش و گواه دهاگروهکه نر میاد  نهدیم شاد 

اسخ. از حرفی  رنایم ن نرمجموعبا اواه به م غیرهاد وابت ه  ها افاوت میاد گروه نهدیمنارن. مجذور ااا  شاد 

 گروه نر (F=3/543) اوزدکینهو  (F=4/313)اهاام  (،F=8/000) ، مشم=F) 3/051) میا یین  مرات پرماشیرد یادم

آموزش همدیی س ب  نییریع ارابه (.P<000/0) واون نارن ناردیم نگواه افاوت  هادگروههمدیی با  آموزش

 اسخ. شده مایشآز گروه نر آزمودپسمرهله  کاهش پرماشیرد نر

-تفاضل پیش یراهه برای هم سنجتحلیل واریانس یک دارییمعن آزمون یندهایبرآ.5جدول

گروه های و آموزش مدیریت خشم  های پرخاشگری در گروهآزمون نمرات مؤلفهپس-آزمون

 گواه

 SS dF MS F  Eta Sig متغیر متغیر

کل 

 پرخاشگری

 06/11410 3 00/52412 میان گروهی

55/21 

 

00/0 

 

001/0 

 
 326/11 50 4/034 گروهیدرون

  55 40/53040 کل

 خشم

 33/4153 3 0/12560 میان گروهی

14/16 

 

41/0 

 

001/0 

 
 144/4 50 1/232 گروهیدرون

  55 1/12612 کل

 تهاجم

 022/1046 3 06/3144 میان گروهی

45/25 

 

41/0 

 

001/0 

 
 221/3 50 4/160 گروهیدرون

  55 12/3102 کل

 توزیکینه

 13/1466 3 4/4404 میان گروهی

05/34 

 

55/0 

 

001/0 

 
 635/2 50 6/156 گروهیدرون

  55 2/4023 کل

دارد، یعنی تحلی  واریانس را روا می ها قابلیت به کار بردنداری همه آزموندهد که سطوح معنی( نشان می5جدول)

نیز دار وجود دارد. مجذور اتا یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی درکم زمایش و گواه دستهای آدر میان گروه

، خشم =F) 33/10)میان دو گروه است. از طرفی میان میانگین نمرات پرخاشگری دار معنیتفاوت  نشانگر

(14/08=F) تهاجم ،(45/15=F) و کینه( 53/34توزی=Fدر گروه )  گواه تفاوت  هایگروهمدیریت خشم با آموزش

 آزمون گروهری در مرحله پسآموزش مدیریت خشم سبب کاهش پرخاشگ پس(. P<000/0داری وجود دارد )معنی

 آزمایش شده است.
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ها در متغیر برای هم سنجی گروهدار معنی تفاوت کمینهتعقیبی آزمون . برآیندهای 1جدول

 پرخاشگری

 دارییمعنطح س خطای معیار هایانگینمتفاوت   هم سنجی

 0001/0 50/0 65/40 مدیریت خشم -گروه گواه

 001/0 14/1 03/12 همدلی -گروه گواه

 34/0 30/0 55/5 همدلی -مدیریت خشم

آزمایشی با  یهاگروهاست ولی تفاوت  داریمعنهای آزمایشی با گروه گواه دهد که تفاوت گروهنشان می (6) جدول

 .نیست داریمعن 000/0هم در سطح 

 گیرییجهنتبحث و 

 آموزاد نا ش پرماشیرد بر همدیی آموزش با مشم مدیریخ آموزش اثربخشی سنجی هم هدف پژوهش هاضر

مدیریخ مشم آموزش گروهی گروهی همدیی و  آموزشهر نو مدامله پژوهش  شاد نان  این یندهادبرآ بون. نم ر

هاد پژوهش همیرایی با برآینداین پژوهش نر  هادیندبرآ .بونه اسخ مؤثرنر کاهش پرماشیرد  ناریم نبه گو ه 
(Sakofsky, 2008) ؛(Garaigordobil, & García, 2006) ؛(Lovett, & Sheffield, 2007)؛ (Taher, Abolqasemi & 

Narimani, 2017)؛ (Khoshravesh, Khosravjavid & Husseinkhanazadeh, 2014)؛ (Ahangar Anzabi & 

Farajzadeh, 2013) و (Doartaj, 2011) ،نر گفخ  اوادمی از این پژوهش آمدهنسخبهد هایاف هوایه نارن. نر ا قرار

و نر هایخ اهتاسی  کنندمیهمدیی نا ش آموزاد یان گرف ند که هایخ اهتاسی نییراد را نرک  آموزشمالل 

 اشاا ماعیرن از روابط ف شونمیو باعث  کندمیمث خ اا ماعی کمک  هادارا اطسهیم شو د و این به  هاآد

 هاآدشاد به هیجاد ا دازچشمقضاوت  کند و با گرف ن  هاآد نربارههتاس رضایخ کند و به نییراد اع مان کند و ا

 اشمنفی هادهیجادنییراد اه رام بیذارن و  هاداهتاسبه  ؛(Morelli, Lieberman, & Zaki, 2015)پیو د بخورن 

 .(Morelli, Rameson, & Lieberman, 2014)ابد افترنگی کاهش یمثل اضطراب و 

کنند، هماهنگ سازن و امکاد نییراد نرباره او اهتاس یا فکر می آ چهنهد مون را با همدیی به فرن امکاد می

 با ن یاد اا ماعی پیرامود مون و الوگیرد از ایجان آسیب افران نییر را فراهم کند کارآمد برمورنبرقرارد 

(Gutiérrez, Escartí, & Pascual, 2011) .نقش  گرانیدبا  آموزدانشمیان  مهارت همدلی در بهبود رابطه

 بهتروگوی مایه گفت آسوده جویک  برپاداشتن ش هیجانی ناخوشایند وـــ، از راه کاهش واکننخست. دارد یابرجسته

با  آموزدانش وگویدر گفت 0هیجانی ، مهارت همدلی ابزار اصلی ایجاد درک متقاب  عمیق و اتصالنکهیدوم اگردد. می

را تسهی  کرده و ارتباط ها معموالً سرعت و عمق بیشتر بخشی از آموزش دادن مهارت همچونهمدلی است.  گرانید

منجر به  های همدلیکه تمریناین یادیبندلی  . کندبیشتر می را با دیگر افراد را آموزدانشهمدالنۀ  1اتصال شهودی

گردد غلبۀ بر فاصلۀ ضمنی میان ابرازگر  و با دیگر اشخاص می او و اتصال همدالنۀ  آموزدانش یهاهآموختعمیق شدن 

شود که همدلی کننده موقتاً فرض کند که مبدل به شخص دیگر و تجربه همدلی کننده است. همدلی منجر به این می

                                                           
1. emotional connection 

2. intuitive 
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با مرتبط ای ی همچون نمایانگر یک تمرین تجربههمدلاز توان می دیدگاه نیاز اکنندۀ تجربۀ ابراز کننده  شده است. 

نرسخ از  یرش  همدیی با ایجان آموزشتر است، نام برد. اتصال همدلی عمیق نشیآفرکه عاملی در  ،ازخودگذشتگی

کند و کاهد و شا س رف ارهاد م نی بر مفاهیم و پذیرش را بیش ر میها مینییراد از ا  یر و افتیر نیخواه موضوع

 ین خت گفخ  اوادمینر زمینه مدیریخ مشم  از سویی د.ا جامضوع به کاهش رف ارهاد پرماشیرا ه میهمین مو

 مهارآن هیجان را  توانمیشناخت هیجان منفی  پس ازشناخت خود و هیجان است و هیجاد منفی  مهاربراد  گام

آورند که در الزم را به دست می ایهمهارتو  رسندمیآموزان به شناخت الزم دانش درواقعکرد و در این جلسات 

 آموزش که است داده نشان بسیاری ی هاپژوهش .های گوناگون واکنش سازگارانه نشان دهندموقعیت

 دانش آموزان خشم بهمدیریت  مهارت آموزشاست  کارساز پرخاش مهار در خشم مدیریت یهامهارت

 شخصی زندگی هاییدشوار و موانع با یاروییرو در وانندبت تا دهدیم افزایش را آنان اجتماعی و روانی توانمندی

 نمایند استفاده خشم مهر و مدیریت یهامهارت از خانواده، و مدرسههمچون  اجتماعی، هاییطمح در اجتماعی و

مدیریت آموزش گروهی  مداخلهبودن  کارآمددرباره  باشند. داشته تسلط خود رفتار و هیجانات ها،یشهاند بر و

هدف، در  هایگروهدرمانی ـ تربیتی مدیریت خشم برای بسیاری از  هایمداخله ازجملهچندی  هایرسیبرخشم 

اصال  و اربیخ، مراکی اقامخ  هادکا ودبیماراد روا ی،  گوناگون مانند مدارس، مراکز درمان هایمحیط

 .د منفی اسخ کمک کندپرماشیرد که یک هیجا مهارد به اوا می آموزشاین  اسخ. شدهگیارش روزدش ا ه

و این امر به اتلط  شونمیفرند  یادم همکنش و به ون آساد کرند یهماریخ مشم دمدیگروهی  آموزش

نر  مصوصبهعملکرند  هادمحیطهمراه با قضاوت منفی نییراد نر  هاداهتاسو  هایشها دبر  آموزنا ش

  (Scuka,2005., Henning, 1996., Feindler & Weisner, 2006)گرننمیمحیط مدرسه منجر 

 مهار نراوا د همدیی و مدیریخ مشم می آموزشنهد که هاد پژوهش هاضر  شاد مییاف ه یدهگی حوربه

باشد و از این یاف ه  ارساوا د راهنمایی براد عمل مشاوراد مدهاد پژوهش مییاف هباشد.  مؤثرپرماشیرد 

کاهش پرماشیرد بخصوص با اواه به   اسازگار ورف ارهاد  مهارز دگی و  هادمهارت آموزشنر اهخ  اوادمی

مخ ص بوند  مو ه هاد پژوهش هاضر محدونیخ ازاملهافران نر مدارس اس فانه کرن.  ی اییشک ارازپایین آمدد 

و اک انتی ی بوند افران  کندشهرها را محدون می ییرنپذیرد   ایج به که ا میم آبان غرباسالمبه شهرس اد 

با اواه به شیوع  را  ام برن. سازنمی روبروآموزاد پتر با مشکل   ایج را به نا ش پذیردا میم  یی این امر که مو ه 

اوا د به هاد مرا ط با این آسیب میا جام پژوهش نر سنین  واوا ی مخصوصاًآموزاد نا ش یادمپرماشیرد نر 

آموزش همدیی و گروهی  آموزششون هان میکاهش پرماشیرد کمک کند. پیشن سرا جامو  مهارشناسایی و 

 مد ظر قرار بییرن. هاو نر سطح ما وانه آموزاد(و نا ش آموزگاراد)ویژه  نر مدارس مدیریخ مشمگروهی 

 از  مونه واقدیر و اشکر   دبون یرغرب که نر ا جام این پژوهش یاری آباناسالمفرهنییاد  همهاز   ویتندگاد 

 آموزاد نا ش همه یارد وآبان غرب اسالم پرورش و آموزش انارۀ مح رم کارکناد و مدیراد کارگشاد همکارد

 پرسشنامه به نهیپاسخشرکخ نر  شتخ ها و  براد را مون وقخ که غرب آباناسالم نم را ه راهنمایی مدارس عییی

 .سپاسییاریماهدا  مون د 
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