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The comparison of the effect of anger
management training and the empathy
training on female students' aggression
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Purpose: 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 control groups. To gather the data the
aggressiveness questionnaire (AGQ) by Buss and
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, students

 چکیده
همودلی بوا

 اینپژوهش با هدف هم سنجی اثربخشی آمووز:هدف

آموووز موودیریم خشووم بوور تووراز پرخاشووگری دانووشآموووزان دختوور
.شهرستان اسالمآباد غرب به انجام رسیده اسم
پژوهش نیمه آزمایشی اسوم و بوا بوهکوار بسوتن حور

رو:روش

 مام وه آمواری.پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه انجامشوده اسوم
همۀ دانشآموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان اسالمآباد غرب بوود
 نفر از آنها به رو نمونهگیری خوشوهای گویینش و بوه60 که ت داد
رو تصادفی ساده در دو گروه هماندازۀ آزمایش و گروه گواه گموارده
 بورای گوردآوری دادههوا پرسشونامه پرخاشوگری بواس و پوری.شدند
 بورای گوروههوای آزموایش.) و مصاحبه بالینی بهکواربرده شود1992(
 دقیقهای70 آموز همدلی و آموز مدیریم خشم در هشم ملسه
. درحالیکوه گوروههوای گوواه مداخلوهای دریافوم نکردنود،برگیار شد
دادههای گردآوریشده با بهرهگیری از آزمون تحلیل پراکنش یکراهوه
 .تحلیل شد
مهوارت

 برآیند آزمون تحلیل پراکنش نشان داد آمووز:یافتهها

) و موودیریم خشووووومF= 157/32  وP>0/001( هووووومدلی
) در سنجش با گروههوای گوواه بور کواهشF= 21/95  وP>0/001(
 برآیند آزمون ت قیبی کمینوه.پرخاشگری دانشآموزان موثر بوده اسم
تفاوت م نیدار نیوی نشوان داد کواهش متغیور وابسوته در گوروههوای
) ولویP>0/001( آزمایش در سنجش با گوروه هوای گوواه م نوی دار
 ازایونرو کارآمودی.تفاوت تأثیر گروههوای آزموایش م نویدار نیسوم
آموز مهارتهوای همودلی و مودیریم خشوم بورای دانوش آمووزان
.پرخاشگر به کارشناسان آموز وپرور گوشید میگردد

1396/03/07 :دریافت مقاله

Accepted Date:2018/01/15

Abstract

1396/10/25 :پذیرش مقاله

1. Associate Professor of Psychology, Faculty of
Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran; 2.
Ph.D. Student, Psychology, Department of Psychology,
Faculty of Humanities, Lorestan University,
Khorramabad, Iran; 3. MSc, General Psychology, Razi
University, Kermanshah, Iran; 4. Student of psychology,
Department of Psychology, Faculty of Humanities,
Lorestan University, Iran; 5. Assistance professor of
psychology, Payamnoor university, Tehran, Iran

 دانش آموزان، پرخاشگری، مدیریم خشم، همدلی:یدواژهها

کل

Email: gh.nasiri.hanis@gmail.com :*نویسندهمسؤول

  186همسنجی تأثیر آموزش مدیریت خشم با آموزش....

مقدمهوبیانمسأله 
دوره نوموانی در زمرۀ دورههای تحولی بسیار پر چالش مای دارد .نوموانها در دوره حساس تحولی
خود در اندازه شایان تومه دسمخو دگرگونیهای بدنی ،هیجانی ،شناختی ،میان فردی و
امتماعی میگردند .افیون بر دشواریهای کنار آمدن با چالش هویم ،تنشهای برآمده از ساز با
همسالها و همکالسیها ،مهار مو وخرو های درونی بهویژه مهار خشم بار سنگینی را بر دو
نوموانها میگذارد که کاستن از آسیب آن مستلیم برخورداری از تواناییهای درونی نوموانها و
حمایمهای بیرونی گوناگون از آنها اسم .مشکالت هیجانی دوره نوموانی میتواند به اختاللهای
اضطرابی منجر شود .باال بردن تراز توان نوموانها در برپایی رابطه بهتر با دیگران و آسان
سوووواختن چیره شدن آنها بر مو وخرو های درونی میتواند در باال رفتن تراز سالمم روانی-
امتماعی این گروه کارساز باشد .پس بایسته اسم آموزگاران ،مشاورین آموزشگاهها و دیگر اولیای
امور در گستره خدمات علوم پرورشی و روانشناختی مترصد به کار بستن شیوههای درخور در این
راستا باشند ،بهویژه کوشش برای افموخیی هیجانهای منفی شدید و مهارتهای ارتباحی میتواند
به روان درستی بیشتر نوموانها یاری رساند ( Shokrolahzadeh, Mosavi, Zademohammadi and
 .)Nasiri Hanis, 2017; Gaur, 2013در دوره نوموانی نیاز نوموانها به ت ادل تنظیم هیجانی،
خودآگاهی ،برپایی روابط سالم با دیگران ،کسب مهارتهای امتماعی الزم و توان دوسمیابی در هم
سنجی با دیگر دورههای تحولی آشکارتر اسم .از آن میان کسب مهارتهای امتماعی در دخترها و
پسرها نوموان از اهمیم شایانی برخوردار اسم؛ کاستی در مهارتهای امتماعی مایه پرخاشگری هر
دو منس اسم و پرخاشگری دخترهای نوموان مایه ت امالت مشکلزا با دیگران میگردد .امروزه،
بیشازپیش پیامدهای ناگوار پرخاشگری نوموانها تومه پژوهشگران را فراخوانده اسم؛ پیامدهایی
مانند ایجاد تصویر ذهنی منفی در میان همساالن و آموزگاران ،حرد از سوی همساالن ،افم
تحصیلی ،مصرف مواد و مشکالت ارتباحی نوموانها با دیگر اعضای خانواده ( Ashrafi and
.)Mongezi, 2013., Sedaghat, Moradi, and Ahmadian, 2014
با آنکه ت ریف یگانهای از پرخاشگری در دسم نیسم آسیبزا بودن آن به گونه فراگیر از سوی
متخصصین تأیید شده اسم .پرخاشگری نمودهووای گوناگون دارد؛ خصومم یا دشمنی ،نشانگر بُ د
شناختی پرخاشگری و سویه رفتاری پرخاشوووگری به شکل گفتاری و بدنی آشکار میگردد .خشم نیی
نشاندهنده سویه هیجانی آن اسم .خشم یک برآشفتگی کوتاه تا یک پرخاشجویی تمام عیار را در
برمیگیرد .تجربه پیدرپی خشم از برمستهترین عوامل تخریب روابط امتماعی اسم ( Ahangar
 )Anzabi and Faraj Zadeh, 2013; Taylor, 2005; Dahlen and Martin, 2007روانشناسان باور
دارند پرخاشگری ریشه بسیاری از مشکالت روانی و رفتاری بهویژه در گروه نوموانها اسم .این
رفتارها در صورت بروز ،میتوانند مشکالت میانفردی ،مرم و بیه و تجاوز به حقوق دیگران شده و
در صورت درونرییی شدن مایه انواع مشکالت بدنی و روانی میشوند ( Abdolkhalegi, Davachi,
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 .)Sahbaei, Mahmoodi, 2005برای کاستن از پرخاشگری و کاهش نابسامانی رفتارهای
پرخا مویی نوموانها راههای گوناگونی ارائهشده که رویهمرفته میتوان آنها را زیر نام برنامههای
مدیریم خشم 1حبقهبندی کرد .آموز مدیریم خشم مبتنی بر رویکرد شناختی -رفتاری گونهای
مداخلۀ روان-آموزشی اسم که بر یادگیری با هدف ایجاد تغییر در شناخم و رفتار و مهار و خود
نظم دهی 2متمرکی اسم ( .)Ievanick, 2010ازاینرو اسم که همواره بیرگترین کاربرد مداخالت
شناختی -رفتاری کاهش مشکالتی مانند نافرمانی ،تضاد ورزی و قانونشکنی کودک و نوموان بوده
اسم ( .)Lochman and Pardini, 2008یافتههای پژوهشی درباره مدیریم خشم ،نشاندهنده
امیدبخش بودن این آموز ها برای مهار پرخاشگری اسم ( Goldstein, 2005., ShokohiYekta,
 .)Zamani, Pourkarimi Parand, 2011آموز مهارتهای مدیریم خشم در افیایش سازگاری
امتماعی و سازگاری فردی نوموانها بیهکار مؤثر اسم ( Entesar Foomani and Salehi,2013.,
.)Goldstein,2013
بر پایه یافتههای اخیر پرور رفتار همدلی 3در زمره شیوههای کارآمد برای مهار پرخاشگری و
کاهش خشونم به شمار آمده و میتوان اذعان کرد که همدلی در سازگاریهای روانشناختی و
امتماعی نقش برمستهای را ایفا میکند .همدلی راه و ابیاری برای پوشاندن شکاف بیگانگی 4اسم،
غرابتی که مداکنندۀ آدمها اسم و با شناسایی کامل مایگاه ویژه یک شخص با تجربۀ شخص دیگری
ایجادشده اسم .ما آدمها بر پایه هدف بنیادی همدلی میدانیم که تجربۀ یگانه برای تو و آنچه هستی با
تجربۀ من و آنچه هستم ناهمسان اسم .همچنین اقرار به ناهمسان بودن ما ،علیرغم بازیابی و زنده
کردن اشتراکات انسانی نشانی از ارج نهادنِ ومهی از آدمی به ومه دیگر آن اسم؛ و همچنین دربارۀ
فهمیدن این اسم که دو نفر باومود آنکه از هم سوا هستند درعینحال مایگاهی یکسان دارند .این فهم
دربارۀ ناهمسان بودن ما در برابر اشتراکات انسانی ما نیسم؛ ولی دربارۀ ناهمسان بودن ما در درون
اشتراکات انسانی اسم ( .)Scuka, 2005همدلی ،توانایی باارزشی اسم که بازدارندهای برای آسیب به
دیگران و نیروی برانگییاننده رفتارهای امتماعی اسم .این رفتار همبستگی گروهی را نیی بهدنبال
دارد ( Castillo, Salguero, Fernández-Berrocal, Balluerka,2013., Rieffe, Ketelaar and
 (Morelli, Lieberman and Zaki, 2015) )Wiefferink, 2010.,همچنین به فرد کمک میکند
که در روابط امتماعی بتواند بهخوبی ،دیگران و مایگاهی که دیگران در آن قرار دارند را درک کند
).(Khoshravesh, Khosravi, Javi Khanazadeh, 2015آموز همدلی از راه افیایش درک فرد با
باال بردن آگاهی شخص از خود و دیگران ،افیایش پاسخهای همدالنه با بهرهمندی از تنظیم هیجان
1. anger management
2. self- regulation
3. empathy
4. otherness
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و اتخاذ چشمانداز که مایه افیایش دقم در همدلی میشود را برای فرد فراهم میآورد (
 .)2015آموز همدلی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان و افیایش سازگاری امتماعی،
تحصیلی و هیجانی آنها کارآمد اسم ) Ievanik،2006؛ Castillo, Salguero, Fernández-،2013
 .)Berrocal and Balluerkaافیون بر اینها همدلی که نشانهها و نمودهای آن از اوایل کودکی آغاز
میشود و بهتدریج در ریخم گفتاری نمایان میشود روشنگر اندیشهورز شدن همدلی اسم .همدلی
از را گستر پاسخدهی همدالنه توانایی تجسم اندیشهها و ادراک دیگران را فراهم میسازد .ازاینرو
کسانی که همدلی بیشتری نمود میدهند ،در سنجش با دیگران مهربانی و رفتارهای مراقبتی
بیشتری انجام میدهند ،حساساند و نگران آسیبدیدن دیگران هستند ،هیجان مثبتی در برابر
دیگران نشان میدهند ،با دیگران ت امل بدنی 1مثبم دارند ،ت املهای گفتاری مثبم دارند و در
برابر ت املهای غیرکالمی نیی حساساند (  .)Berck, 2010; Vaziri and Azimi, 2011پژوهش
) (Barzegrabfrovi, 2015نشا ن داد که آموز همدلی بر سازگاری امتماعی و پرخاشگری
دانشآموزان دختر مؤثر اسم و ) (Dortaj, 2011نیی در پژوهشی نیمه آزمایشی با نام بررسی «تأثیر
آموز مدیریم خشم بر پرخاشگری و سازگاری امتماعی دانشآموزان پسر  15 -12ساله» به این
برآیند رسید که پرخاشگری گروه آزمایش کاهش و سازگاری امتماعی آنها افیایشیافته اسم .در
پژوهشی دیگر ( )Vaziri and Azimi, 2012نیی دریافتند که آموز مهارت همدلی توانسته اسم
رفتارهای پرخاشگرانه را کاهش دهد .همچنین آنها نشان دادند که آموز مهارت همدلی در
مدارس ،بهویژه در سنین نوموانی ،با فراهم کردن توانایی درک دیگران میتواند به کاهش رفتارهای
پرخاشگرانه منجر شود .شمار دیگری از پژوهشهای انجامگرفته در برون از کشور روشنگر تأثیر
آموز مدیریم خشم و همدلی در پرخاشگری دانش آموزان اسمSukhodolsky, Kassinove, ( :
 )and Gorman, 2008در پژوهشی به آموز مدیریم خشم مبتنی بر شیوه رفتاری -شناختی
برای کودکان و نوموانها پرداختند و دریافتند که آموز مدیریم خشم بر کاهش پرخاشگری و
خشم آنها مؤثر بوده اسم .افیون بر آن ( Strayer, and Roberts, 2004; Velote and Sheflide,
 )2007., Garaigordobil, 2006نیی نشان دادند مداخله متمرکی بر افیایش همدلی به کاهش سطو
پرخاشگری میانجامد .وانگهی بهاندازه افیایش همدلی دانشآموزان از پرخاشگری گفتاری و بدنی
آنها کاسته میشود .با همه اینها بیشتر پژوهشهای پیشین به بررسی کارایی مهارتهای زندگی
در پرخاشگری پسرها پرداخته و در پژوهشهای متمرکی بر مام ه دانشآموزان دختر نوموان خأل
بارزی به چشم میخورد .پس با تومه به اهمیم کوشش برای پیشگیری از گستر تراز پرخاشگری
در میان دانشآموزان نوموان و اینکه پرخاشگری مایه اختالل در روابط میانفردی و امتماعی
اسم .امید اسم این پژوهش کارآمدی و سودبخشی آموز مهارتهای همدلی و مدیریم خشم را
Riess,

1. physical interaction
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در میان مام ه پرشمار دانشآموزان نوموان برای مسؤولین و کارشناسان آموز وپرور کشور
آشکار سازد .افیون بر آن برآیندهای پژوهش همسنجی تأثیر آموز مدیریم خشم با آموز
همدلی در پرخاشگری دانش آموزان دختر را میسر میسازد و این همسنجی زمینه برنامهرییی بهتر
در اولویمبندی ارائه خدمات سالمم روانی به این گروه را فراهم میسازد .در واقع ممکن اسم هر
یک از مداخلههای آموز مدیریم خشم یا آموز همدلی بنا بر تقدم اهمیم تمرکی بر هیجانهای
دانشآموزها یا تمرکی بر روابط میان فردی آنها مؤثرتر باشد .پس انجام این پژوهش کوششی برای
آزمون فرضیههای زیر اسم.
 .1آموز مدیریم همدلی و آموز مدیریم خشم هر دو در کاهش پرخاشگری دانوشآمووزان دختور
مؤثراند.
 .3تراز تأثیر آموز مدیریم خشم در همسنجی با آموز همدلی در پرخاشگری دانشآمووزان دختور
متفاوت اسم.
روششناسیپژوهش 
پژوهش در چهارچوب حر نیمهآزمایشی پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه امرا شده اسم .مام ه
آماری پژوهش همه دانشآموزان دختر مقطع راهنمایی اسالمآباد غرب بود .با بهرهمندی از رو
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،نخسم از میان مدارس اسالمآباد غرب هفم مدرسه و سپس از هر
مدرسه سه کالس بهصورت تصادفی انتخاب شدند .سپس همه اعضای کالسها با به کار بستن
پرسشنامه پرخاشگری (Buss and Perry, 1992) 1ارزیابیشده و کسانی که نمره پرخاشگری م نادار
گرفتند با مصاحبه بالینی موردبررسی بیشتر قرار گرفتند .درنهایم از میان کسانی که نمره پرخاشگری
باال گرفته و بر پایه مصاحبه مست د پرخاشجویی و پرخاشگری قابل تومه بودند  60دانشآموز وامد
شرایط به رو تصادفی در دو گروه برابر آزمایش و دو گروه برابر گواه گمارده شدند (برای هر گروه
 15نفر) .مداخله آموز همدلی برای گروه آزمایشی آموز همدلی برای زمانی برابر هشم نشسم
 70دقیقهای و مداخله آموز مدیریم خشم برای گروه آزمایشی دیگر برای زمانی برابر هشم نشسم
 70دقیقهای امرا شد و گروههای گواه در این مدت مداخلهای دریافم نکردند .پس از به پایان رساندن
برنامه آموزشی از هر دو گروه آزمایش پسآزمون به عمل آمد .دادهها با آزمون تحلیل واریانس یکراهه
توسط نرمافیار آماری  spssتحلیل شد.
ابزار 

1. aggressiveness questionnaire
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برای ممعآوری دادهها از پرسشنامه پرخاشگری ) (Buss and Perry, 1992استفاده شده اسم .این
پرسشنامه یک ابیار خود گیار دهی مداد کاغذی اسم .ابیار نامبرده دارای  30پرسش اسم که 14
پرسش آن خشم (پرسشهای  ،)30 ،29 ،27 ،22 ،19 ،18 ،15 ،14 ،11 ،10 ،7 ،6 ،3 ،2هشم
پرسش تهامم (پرسشهای  )26 ،24 ،21 ،17 ،13 ،9 ،5 ،1و هشم پرسش دیگر عامل کینهتوزی
(پرسشهای  )27 ،25 ،23 ،20 ،16 ،12 ،8 ،4را میسنجد .در این پرسشنامه آزمودنی به یکی از چهار
گیینه هرگی ،بهندرت ،گاهی اوقات و همیشه ،پاسخ داد و برای هر گیینه بهترتیب نمرات  3 ،2 ،1 ،0در
نظر گرفته میشود ،ولی نمرهگذاری پرسش  18م کوس اسم .نمره کل این پرسشنامه از  0تا  90و با
ممع نمرات پرسشها بهدسم میآید .ویژگیهای روانسنجی این ابیار بهدسم ( Najarian, Shokrkon
 ) Zahedifar, 2000برآورد شده اسم؛ ضرایب باز آزمایی بهدسم آمده میان نمرههای آزمودنیها در
دو نوبم  0/64و  0/79و ضریب آلفای کرونباخ  0/87بوده اسم .همچنین ضریب آلفای کرونباخ در
پژوهش حاضر  0/ 82بهدسم آمد که نشانگر اعتبار باالی پرسشنامه اسم.
مداخلهها 

برنامهگروهیآموزشمهارتهمدلی :این برنامه با تأکید بر بنوووووووویادهای درمان چهار عاملی
( )Vaziri and Lotfi Kashani, 2011برای آموز در هشم نشسم گروهی تنظیم شده اسم.
آموزشگر در این برنامه ،با تمرکی بر به کار بستن پنج فرآیند دانشافیایی ،کاربسم ،ارزشیابی ،تحلیل
و ترکیب میکوشد مهارتهای همدلی را بر پایه الگوی چهار عاملی با گشایش رابطهای حسنه و
همراه با امید بخشیدن و نظمدهی به رفتار آموز دهد.
نشسم نخسم .محور این نشسم افیون بر آشناسازی اعضای گروه و روشنساختن برنامه ،بر
دانشافیایی درباره مفهوم بیاحساسی( 1بیتفاوتی) متمرکی بود .در این نشسم روان -آموزشگر
مفهوم بیتفاوتی را پیش کشیده و دراینباره پرسشهایی پرسیده و به پاسخ آنها چهارچوب دوباره
داده شد.پس از پایان کاو ها به ممعبندی سخنهای گفته شده پرداخته و سرانجام اعضای گروه
آموختند در برابر کدام رخدادهای میان فردی و امتماعی تا اندازه درخور بیتفاوت باشند و فواید و
آسیبهای بیتفاوتی در ممعبندی همه گفتگوها نشسم روشن شد .
نشسم دوم .برنامه آموزشی این نشسم درباره همدردی ،2زیانها و فواید آن و ناهمسانی همدردی با
همدلی بود .نخسم همدردی با یاری اعضای گروه ت ریف شد .سپس این مُستار پیش کشیده شد که
هنگامیکه مردم چگونه با همدیگر همدردی کنند ،اعضای گروه نمونههایی را در میان گذاشتند .سپس
خواسته شد گیار دهند هنگام همدردی چه احساسی پیدا میکنند تا از این راه به احساسات خود
در هنگام همدردی آشنا شوند ،سپس این گفموشنود پیش کشیده شد که آیا نیاز اسم که با دیگران
1. apathy
2. sympathy
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همدردی کنیم و کجاها و در کدام موق یمها باید همدردی کنیم و در چه موق یمهایی به ابراز آن
نیاز نیسم .
نشسم سوم.بر همدلی و آشنایی با شیوه همدلی متمرکی بود .نخسم از اعضای گروه خواسته شد که
همدلی را ت ریف کنند ،پس از پایان ت اریف همدلی توسط اعضا ،روان -آموزشگر به ممعبندی ت اریف
همدلی پرداخم ،سپس از همگان خواسته شد گیار دهند هنگامیکه پیشازاین با دیگران همدلی
کردهاند ،چگونه آن را ابراز نمودهاند و هریک نمونههایی را گیار دادند ،سپس افراد توضیح دادند که
هنگامیکه با دیگران همدلی میکنند چه احساسی پیدا میکنند .در پایان درباره ناهمسانی همدلی و
همدردی با نام بردن نمونههایی روشنگری شد .
نشسم چهارم.مُستار این نشسم درباره موانع همدلی و تمرین برای چیرهشدن بر موانع و بهبود ابراز
همدلی بود .نخسم از همگان خواسته شد گیار دهند موانع همدلی برای آنها چه چییهایی هستند
و در کدام موق یمها قادر به همدلی نیستند ،سپس از آنها خواسته شد که با افراد گروه همدلی کنند
و همدلیهای همدیگر را ارزشیابی کنند و توضیح دهند که از دیووودگاه آنها چه مهارتهایی به ابراز
درسم همدلی کمک میرساند .در پایان نشسم گفتگوهای مطر شده ممعبندی شدند .
نشسم پنجم.محور این نشسم آموز و روشنسازی اب اد و کارکرد همدلی بود .نخسم از افراد گروه
خواسته شد روشن سازند برای همدلی چه مهارتهایی نیاز داریم ،سپس از آنها خواسته دو نمونه از
خطاهای تفسیری که قبالً بهکاربردهاند را نامبرده و اهمیم و کارکرد یادگیری همدلی کردن درسم را
گیار دهند .پایان نشسم بر تأثیر تفسیر ناروا در روابط ،اندازه پرخا و گوشهگیری و چگونگی
ملوگیری از تفسیر ناروا متمرکی بود .
نشسم ششم .برنامه آموزشی این ملسه خطاهای تفسیری مربوط به همدلی بود .در آغاز درباره
خطاهای تفسیر در زمینه همدلی و گون های خطا از افراد پرسش شد ،سپس از آنها خواسته شد تا
خطاهای تفسیری خود را فهرسم کنند و آنها را برای دیگران نام ببرند و بگویند که این خطاها چه
نقشی در روابط با دیگران دارند و آیا در گذشته این خطاها مایه گسستن ارتباط با دیگران و یا مانع
ارتباط بودهاند یا نه .افیون بر اینها راه پیشگیری از خطاهای تفسیری و پیامد خطاهای تفسیری در
روابط افراد به بحث گذاشته شد .
نشسم هفتم .موضوع این نشسم آشنایی با فنون همدلی بود .نخسم از همگان پرسیده شد ابراز
درسم و کارآمد همدلی به چه فنونی نیاز دارد .فنون تماس چشمی ،گو دادن ف ال و بازخورد
فراخور آموز داده شد و از افراد خواسته شد که پس از بهکارگیری این فنون ،پیامد به کار بردن آنها
را در رفتارهایشان بنویسید و پس از این آنها را برای همدیگر بازگو کنند .
نشسم هشتم .تمرکی این نشسم بر تقویم همدلی و شیوه پاسخدهی به آن بود .نخسم از افراد
خواسته شد که پیامد کاربرد فنون همدلی را توضیح داده و شر دهند که همدلی چگونه تقویم
میشود .از افراد خواسته شد همدلیهای بهکار برده خود را توضیح دهند و سپس ،از آنها به
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همدلیهای همدیگر بازخورد دهند و احساسات خود را در برابر همدلیهای همدیگر بیان کنند و
توضیح دهند برای اینکه با دیگران همدلی کنند باید چهکارهایی انجام دهند .در پایان نشسم
ممعبندی پایانی انجام شد و پسآزمون گرفته شد .
برنامه گروهی آموزشمدیریتخشم:برای گروه آزمایشی مدیریم خشم مداخله آموزشی در هشم
نشسم  70دقیقهای انجام شد ،در این ملسهها رو های مدیریم خشم برگرفته از Novako and
 1975 Spivakبهکار برده شد .تمرکی این مداخله بر این اسم که در اعضای گروه بهواسطه شناخم
گسترده از انگییههای درونی و بیرونی درک بهتری از خشم ،پرخاشگری پیدا کرده و تنظیم و مهار
رفتارهای برآمده از خشم را بیاموزند (.)Abu al-Ma'ali al-Husseini, 2010
نشسم نخسم .هدف این نشسم آشناسازی اعضای گروه و روشن ساختن برنامه بود .نخسم برنامه و
هدف مداخله تشریح شد ،پس از آن زمان گردهمایی ،مدت برنامه ،مدت ملسات و قوانین مربوط به
شرکم در نشسمها روشن شد .سپس شناخم مهارتها و تواناییهای فردی مرتبط با زمان اکنون با
پرداختن به مفهوم خود واق ی ،آشنایی با ایدئالها و آرزوهای خود بهمنظور مفهومسازی خودهای
مرتبط با آینده با پرداختن به مفهوم و شناخم وظایف فرد از دیدگاه خود و دیگران توضیح داده
شد .
نشسم دوم .این نشسم به آشنایی با مراحل بروز خشم اختصاص داده شد .نخسم مروری بر
آموز های نشسم پیش انجام شد و سپس با شناخم مراحل بروز خشم مدیریم سلسله مراتبی
خشم تشریح شده و چگونگی یافتن در این مدیریم در میان اعضای گروه تمرین شد.
نشسم سوم .در این نشسم کوشش شد تا اعضای گروه با مفاهیم واپس رانی و سرکوب ،مابهمایی،
گریستن و خندیدن در چهارچوب دوسوگرا ،واکنش افراحی ،رویارویی مثبم و پاسخ انف الی آشنا شده
و ریخمهای گوناگون و ناکارآمد ابراز غیرمستقیم و مبهم خشم اعم از خشونم انف الی ،رفتار پنهانی،
بازی دادن ،ازخودگذشتگی ،رفتارهای وسواس گونه ،انکار و فرافکنی را به گونه روشن و همراه با ارائه
نمونه و ایفای نقش را بشناسند.
نشسم چهارم .هدف این نشسم آموز استوار کردن مهارت مدیریم خشم کارآمد بود .سرکوب
کردن خشم و پرخاشگری تشریح شده و ابراز خشم به شیوهای شایسته ،سازگارانه و بدون پرخاشگری
بهعنوان سالمترین نمود ابراز خشم همراه با ایفای نقش آموز داده شد.
نشسم پنجم .در این نشسم به بررسی راهکارهای شناختی درباره مدیریم خشم پرداخته شد و فنون
شناختی ،برای مدیریم خشم همراه با تمرین آموز داده شد .دراینباره چگونگی به چالش کشیدن
خطاهای شناختی اعم از تفکر همهیاهیچ ،نتیجهگیری شتابزده ،برچسبزدن ،شخصیسازی،
درشمنمایی ،بیتومهی به موارد مثبم و تمرکی بر موارد منفی در پیوند با مدیریم خشم و همراه با
ارائه نمونههایی تشریح شد.
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نشسم ششم .این نشسم به آموز راهکارهای رفتاری برای مدیریم خشم اختصاص داده شد و در
آن زمینههایی مانند پادا یا مریمه پاسخ ،مهار محرّکها ،تغییر محیطی و وض یم ،بررسی زندگی
افراد بردبار و شیوه رفتار آنها در میان اعضای گروه به بحث گذارده شد.
نشسم هفتم .برنامه آموزی این نشسم بر اکتساب و مرور ذهنی راهکارهای ارائهشده متمرکی بود.
نخسم مروری بر نشسم پیش انجام شد و پس از آن راههای مرور ذهنی برای شیوههای رفتاری و
شناختی ارائهشده آموز داده شد.
نشسم هشتم .به ایفای نقش و ممعبندی نشسمها پرداخته شد .افراد و رهبر گروه با ایفای نقش
دیگران را خشمگین میساختند ،سپس افراد با بهکارگیری رو های یاد گرفتهشده در نشسمها،
خشم خود را مهار و مدیریم میکردند .در پایان به ممعبندی مستارهای آموختهشده پرداخته شد و
سپس پسآزمون گرفته شد.
یافتههایپژوهش 

گروههای
مؤلفههایآندر 

پسآزمونپرخاشگریو
یشآزمونو 
جدول(:)1میانگینوانحرافمعیارنمراتپ 
آموزشهمدلیوگواه 
آموز

متغیرها 
پرخاشگری
خشم
تهامم
کینهتوزی



گروه گواه

همدلی
پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

78/07
36/47
20/13
21/47

3/67
2/61
1/12
2/06

21/13
9/87
6/73
4/53

3/22
2/26
1/53
1/92

72/33
34/33
17/76
20/33

0/9
1/2
0/9
1/7

74/73
35/87
20/13
20/73

4/2
2/6
1/5
1/3

مدول ( )1نشان میدهد در آموز همدلی میانگین (انحراف م یار) نمره پیشآزمون دانش-
آموزان گروه آزمایش در پرخاشگری  ،)3/67( 78/07خشم  ،)2/61(36/47تهامم  )1/12(20/13و
کینهتوزی  )2/06(21/47اسم .نمره پسآزمون گروه آزمایش دانشآموزان در پرخاشگری
 ،)3/22(21/13خشم  ،)2/26(9/87تهامم  )1/53(6/73و کینهتوزی  )1/92(4/53اسم .همچنین
میانگین (انحراف م یار) نمره پیشآزمون گروه گواه در پرخاشگری  ،)0/9(72/33خشم
 ،)1/2(34/33تهامم  )0/9(17/76و کینهتوزی  )1/7(20/33اسم .نمره پسآزمون گروه گواه در
پرخاشگری  ،)4/2(74/73خشم  ،)2/6(35/87تهامم  )1/5(20/13و کینهتوزی  )1/3(20/73اسم.
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درگروههای

مؤلفههایآن

پسآزمونپرخاشگریو
یشآزمونو 
جدول(:)2میانگینوانحرافمعیارنمراتپ 
آموزشمدیریتخشموگواه 
آموز

متغیرها 



پرخاشگری
خشم
تهامم
کینهتوزی

گروه گواه

مدیریم خشم
پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

81/47
38/67
20/53
22/27

3/22
1/11
1/76
1/16

16/87
7/33
5/47
4/07

3/56
1/83
1/99
1/38

37/14
20/5
6/5
10/14

16/1
7/9
5/7
5/27

44/88
24/88
10/25
9/75

14/1
7/7
5/8
5/45

همانحور که در مدول ( )2مشاهده میشود ،در آموز مدیریم خشم نمره پیشآزمون
دانشآموزان در گروه آزمایش در پرخاشگری  ،)3/22(81/47خشم  ،)1/11(38/67تهامم
 )1/76(20/53و کینهتوزی  )1/16(22/27اسم .نمره دانشآموزان در گروه آزمایشی در پسآزمون
در پرخاشگری  ،)3/56(16/87خشم  ،)1/83(7/33تهامم  )1/99(5/47و کینهتوزی )1/38(4/07
اسم .همچنین میانگین (انحراف م یار) نمره دانشآموزان در پیشآزمون گروه گواه در پرخاشگری
 ،)16/1(37/14خشم  ،)7/9(20/5تهامم  )5/7(6/5و کینهتوزی  )5/27(10/14اسم .نمره
دانشآموزان در پسآزمون گروه گواه در پرخاشگری  ،)14/1(44/88خشم  ،)7/7(24/88تهامم
 )5/8(10/25و کینهتوزی  )5/45(9/75اسم.
جدول(:)3آزمونآماریلوین 
متغیرها

آمار لوین

Df1

Df2

Sig

پرخاشگری
خشم
تهامم
کینهتوزی

0/17
2/03
2/01
1/1

3
3
3
3

56
56
56
56

0/9
0/12
0/12
0/31

برای رعایم پیشفرضهای آزمون پارامتریک تحلیل واریانس ،از آزمون لوین استفاده شد که
برآیندهای آن در مدول ( )3مشاهده میشود .با تومه به مدول باال و عدمم ناداری آن برای همه
متغیرها ،شرط برابری واریانسهای میانگروهی رعایم شده اسم.
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پسآزمون
همسنجیتفاضلپیشآزمون -
یکراههبرای 
جدول(:)4برآیندهایآزمونمعنیداریتحلیلواریانس 
نمراتمؤلفههایپرخاشگریدرگروهآموزشهمدلیوگروههایگواه 
متغیر
کل
پرخاشگری

خشم

تهامم

کینهتوزی

متغیر

SS

dF

MS

F

Eta

Sig

میانگروهی
درونگروهی
کل
میانگروهی
درونگروهی
کل
میانگروهی
درونگروهی
کل
میانگروهی
درونگروهی
کل

55612/05
658/1
56270/5
12670/4
232/1
12902/5
3052/05
150/1
3202/1
4635/25
157/33
4792/58

3
56
59
3
56
59
3
56
59
3
56
59

18537/3
11/75

157/32

0/70

0/001

4223/4
4/144

101/8

0/74

0/001

1017/3
2/68
1545/08
2/81

379/47

549/9

0/66

0/70

0/001

0/001

مدول ( )4نشان میدهد که سطو م ناداری آزمونها بهکار بردن تحلیل واریانس را روا میدارد.
این برآیندها نشان میدهد که در میان گروههای آزمایش و گواه دسمکم از نظر یکی از متغیرهای
وابسته تفاوت م نیدار ومود دارد .مجذور اتا نشان میدهد تفاوت میان گروهها با تومه به متغیرهای
وابسته درمجموع م نادار اسم .از حرفی میان میانگین نمرات پرخاشگری ( ، (F=157/3خشم
( ،)F=101/8تهامم ( )F=379/4و کینهتوزی ( )F=549/9در گروه آموز همدلی با گروههای گواه
تفاوت م ناداری ومود دارد ( .)P>0/001بهعبارتی دیگر آموز همدلی سبب کاهش پرخاشگری
در مرحله پسآزمون در گروه آزمایش شده اسم.
تحلیلواریانسیکراههبرایهمسنجیتفاضلپیشآزمون-

جدول(:)5برآیندهایآزمونمعناداری
گروههایگواه 
هایپرخاشگریدرگروهآموزشمدیریتخشمو 


آزموننمراتمؤلفه

پس
متغیر
کل
پرخاشگری

خشم

تهامم

کینهتوزی

متغیر

SS

dF

MS

F

میانگروهی
درونگروهی
کل
میانگروهی
درونگروهی
کل
میانگروهی
درونگروهی
کل
میانگروهی
درونگروهی
کل

55612/05
658/1
56270/5
12670/4
232/1
12902/5
3052/05
150/1
3202/1
4635/25
157/33
4792/58

3
56
59
3
56
59
3
56
59
3
56
59

 

Eta

Sig

18537/3
11/75

157/32

0/70

0/001

4223/4
4/144

101/8

0/74

0/001

1017/3
2/68

379/47

0/66

0/001

1545/08
2/81

549/9

0/70

0/001
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مدول ( )5نشان میدهد که سطو م ناداری همه آزمونها قابلیم بهکار بردن تحلیل واریانس را
روا میدارد ،ی نی در میان گروههای آزمایش و گواه دسمکم در یکی از متغیرهای وابسته تفاوت
م نادار ومود دارد .مجذور اتا نیی نشانگر تفاوت م نادار میان دو گروه اسم .از حرفی میان میانگین
نمرات پرخاشگری ( ، (F=21/93خشم ( ،)F=18/74تهامم ( )F=25/45و کینهتوزی ( )F=34/59در
گروه آموز مدیریم خشم با گروههای گواه تفاوت م ناداری ومود دارد ( .)P>0/001پس آموز
مدیریم خشم سبب کاهش پرخاشگری در مرحله پسآزمون گروه آزمایش شده اسم.
برایهمسنجیگروههادرمتغیرپرخاشگری 

معنادار
جدول(:)6برآیندهایآزمونتعقیبیکمینهتفاوت 
همسنجی

تفاوت میانگینها

خطای م یار

سطح م ناداری

گروه گواه -مدیریم خشم

46/89

6/56

0/0001

گروه گواه -همدلی

12/63

7/14

0/001

مدیریم خشم -همدلی

9/59

6/30

0/34

مدول ( )6نشان میدهد که تفاوت گروههای آزمایشی با گروه گواه م نادار اسم ولی تفاوت
گروههای آزمایشی با هم در سطح  0/001م نادار نیسم.
یجهگیری 
بحثونت 
هدف پژوهش حاضر هم سنجی اثربخشی آموز مدیریم خشم با آموز همدلی بر پرخاشگری
دانشآموزان دختر بود .برآیندهای این پژوهش نشان داد هر دو مداخله آموز گروهی همدلی و
آموز گروهی مدیریم خشم به گونه م نادار در کاهش پرخاشگری مؤثر بوده اسم .برآیندهای این
پژوهش در همگرایی با برآیند پژوهشهای )(Sakofsky, 2008؛ ( Garaigordobil, and García,
)2006؛ ()Lovett, and Sheffield, 2007؛ ()Taher, Abolqasemi and Narimani, 2017؛
()Khoshravesh, Khosravjavid and Husseinkhanazadeh, 2014؛ ( Ahangar Anzabi and
 )Farajzadeh, 2013و ( ،)Doartaj, 2011قرار دارد .در تومیه یافتههای بهدسم آمده از این
پژوهش میتوان گفم در خالل آموز همدلی دانشآموزان یاد گرفتند که حالم احساسی دیگران
را درک میکنند و در حالم احساسی آنها سهیم شوند و این به ارتباطهای مثبم امتماعی کمک
میکند و باعث میشود فرد از روابط امتماعیا احساس رضایم کند و به دیگران اعتماد کند و
درباره آنها قضاوت نکند و با گرفتن چشماندازشان به هیجان آنها پیوند بخورد ( Morelli,
)Lieberman, and Zaki, 2015؛ به احساسهای دیگران احترام بگذارد و هیجانهای منفیا مثل
اضطراب و افسردگی کاهش یابد (.)Morelli, Rameson, and Lieberman, 2014
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همدلی به فرد امکان میدهد خود را با آنچه دیگران درباره او احساس یا فکر میکنند ،هماهنگ
سازد و امکان برقراری برخورد کارآمد با دنیای امتماعی پیرامون خود و ملوگیری از ایجاد آسیب
افراد دیگر را فراهم کند ) .(Gutiérrez, Escartí and Pascual, 2011مهارت همدلی در بهبود رابطه
میان دانشآموز با دیگران نقش برمستهای دارد .نخسم ،از راه کاهش واکنوووش هیجانی ناخوشایند و
برپاداشتن یک مو آسوده مایه گفموگوی بهتر میگردد .دوم اینکه ،مهارت همدلی ابیار اصلی ایجاد
درک متقابل عمیق و اتصال هیجانی 1در گفموگوی دانشآموز با دیگران اسم .همدلی همچون بخشی از
آموز دادن مهارتها م موالً سرعم و عمق بیشتر ارتباط را تسهیل کرده و اتصال شهودی 2همدالنۀ
دانشآموز را با دیگر افراد را بیشتر میکند .دلیل بنیادی اینکه تمرینهای همدلی منجر به عمیقشدن
آموختههای دانشآموز و اتصال همدالنۀ او با دیگر اشخاص میگردد غلبۀ بر فاصلۀ ضمنی میان ابرازگر
و همدلیکننده اسم .همدلی منجر به این میشود که همدلیکننده موقتاً فرض کند که مبدل به شخص
دیگر و تجربهکنندۀ تجربۀ ابراز کننده شده اسم .از این دیدگاه میتوان از همدلی همچون نمایانگر یک
تمرین تجربهای مرتبط با ازخودگذشتگی ،که عاملی در آفرینش اتصال همدلی عمیقتر اسم ،نام برد.
آموز همدلی با ایجاد نگر درسم از دیگران از ت بیر و تفسیر دلخواه موضوعها میکاهد و شانس
رفتارهای مبنی بر مفاهیم و پذیر را بیشتر میکند و همین موضوع به کاهش رفتارهای
پرخاشگرانه میانجامد .از سویی در زمینه مدیریم خشم میتوان گفم نخستین گام برای مهار
هیجان منفی شناخم خود و هیجان اسم و پس از شناخم هیجان منفی میتوان آن هیجان را مهار
کرد و در این ملسات درواقع دانشآموزان به شناخم الزم میرسند و مهارتهای الزم را به دسم
میآورند که در موق یمهای گوناگون واکنش سازگارانه نشان دهند .پژوهشهای بسیاری نشان
داده اسم که آموز مهارتهای مدیریم خشم در مهار پرخا کارساز اسم آموز مهارت
مدیریم خشم به دانش آموزان توانمندی روانی و امتماعی آنان را افیایش میدهد تا بتوانند در
رویارویی با موانع و دشواریهای زندگی شخصی و امتماعی در محیطهای امتماعی ،همچون
مدرسه و خانواده ،از مهارتهای مهر و مدیریم خشم استفاده نمایند و بر اندیشهها ،هیجانات و
رفتار خود تسلط داشته باشند .درباره کارآمد بودن مداخله آموز گروهی مدیریم خشم
بررسیهای چندی ازممله مداخلههای درمانی و تربیتی مدیریم خشم برای بسیاری از گروههای
هدف ،در محیطهای گوناگون مانند مدارس ،مراکی درمان بیماران روانی ،کانونهای اصال و
تربیم ،مراکی اقامم شبانهروزی گیار شده اسم .این آموز میتواند به مهار پرخاشگری که یک
هیجان منفی اسم کمک کند .آموز گروهی مدیوریم خشم مایه آسان کردن و بهبود همکنش
میان فردی میشود و این امر به تسلط دانشآموز بر اندیشهها و احساسهای همراه با قضاوت

1. emotional connection
2. intuitive
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منفی دیگران در محیطهای عملکردی بهخصوص در محیط مدرسه منجر میگردد (
.)2005., Henning, 1996., Feindler and Weisner, 2006
بهحور گییده یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که آموز همدلی و مدیریم خشم میتواند
در مهار پرخاشگری مؤثر باشد .یافتههای پژوهش میتواند راهنمایی برای عمل مشاوران مدارس
باشد و از این یافته میتوان در مهم آموز مهارتهای زندگی و مهار رفتارهای ناسازگار و کاهش
پرخاشگری بخصوص با تومه به پایینآمدن تراز شکیبایی افراد در مدارس استفاده کرد .ازممله
محدودیمهای پژوهش حاضر مختص بودن نمونه به شهرستان اسالمآباد غرب که ت میمپذیری
نتایج به دیگر شهرها را محدود میکند و تک منسیتی بودن افراد نمونه که این امر نیی ت میمپذیری
نتایج را به دانشآموزان پسر با مشکل روبهرو میسازد را نام برد .با تومه به شیوع پرخاشگری در
میان دانشآموزان مخصوصاً در سنین نوموانی انجام پژوهشهای مرتبط با این آسیب میتواند به
شناسایی و مهار و سرانجام کاهش پرخاشگری کمک کند .پیشنهاد میشود آموز گروهی همدلی
و آموز گروهی مدیریم خشم در مدارس (ویژه آموزگاران و دانشآموزان) و در سطح خانوادهها
مدنظر قرار بگیرد.
نویسندگان از همه فرهنگیان اسالمآباد غرب که در انجام این پژوهش یاریگر بودند تقدیر و تشکر
نموده و از همکاری کارگشای مدیران و کارکنان محترم ادارۀ آموز و پرور اسالمآباد غرب و
یاری همه دانشآموزان عییی مدارس راهنمایی دخترانه اسالمآباد غرب که وقم خود را برای شرکم
در نشسمها و پاسخدهی به پرسشنامه اهدا نمودند سپاسگیاریم.
Scuka,
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