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Abstract
Introduction: Controlling children's anger is one of the main concerns of most parents, and given 
that aggressive behavior in children can be formed and observed, and when these behaviors are 
formed and not taken into account, they may become permanent and affect various aspects of life. 
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of positive anger management practices on 
emotional control and interpersonal interactions in children aged 5 to 6 years in Isfahan. 
Methods: The research method was quasi-experimental with a pre-test-post-test design and a follow-
up period with the control group. The statistical population included all aggressive children aged 5 to 
6 years with files in active counseling centers in the field of children in Isfahan during the summer of 
1399. Thirty children with aggression were selected by purposive sampling method based on inclusion 
and exclusion criteria and then 15 people were randomly substituted in experimental and control 
groups. The research instruments included: Eberg and Pinkas 'Children Behavior Questionnaire, 
(1999) Pashiri ¬Talaei and Yazdkhasti's Emotional control questionnaire (1397), Yazdkhasti and 
Farhadieh's Interpersonal Interaction Questionnaire (2015). In the pre-test, post-test, and follow-
up stages, the questionnaires were answered by the children's parents. For the experimental group, 
intervention sessions were held for 12 sessions, while the control group was not exposed to any 
intervention. Data were used using statistical methods including mean, Standard deviation and 
multivariate analysis of covariance were performed using SPSS software version 23. 
Results: The results showed that positive anger management practices have a significant effect 
on emotional control (p<0. 001, f=4) and interpersonal interactions in the group (p<0.001, f=4) of 
children aged 5 to 6 years with aggression. The results also showed that 0.81% of interpersonal 
interactions are related to interactions between the two groups. 
Conclusions: Teaching positive anger management practices have significant effects on children's 
emotional control and interpersonal interactions, so it can be concluded that this training can be used 
to control children's emotional and interpersonal interactions.
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چکیده
مقدمــه: کنتــرل خشــم کــودکان یکــی از اصلی تریــن دغدغــه بیش تــر والدیــن اســت و بــا توجــه بــه اینکــه رفتارهــای پرخاشــگرانه در 
کــودکان قابــل شــکل گیــری و قابــل مشــاهده اســت و زمانــی کــه ایــن رفتارهــا شــکل بگیــرد و مــورد توجــه قــرار نگیــرد ممکــن اســت 
دائمــی شــوند و در ابعــاد مختلــف زندگــی فــرد اثرگذارنــد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف اثربخشــی شــیوه   های مثبــت مدیریــت خشــم  بــر 

کنتــرل هیجانــی و  تعامــالت بیــن فــردی کــودکان 5 تــا 6 ســال شــهر اصفهــان انجــام شــد. 
ــود.  ــرل ب ــروه کنت ــا گ ــراه ب ــری هم ــون و دوره پیگی ــا طــرح پیش آزمون-پس آزم ــه  آزمایشــی ب ــوع نیم ــق از ن روش کار: روش تحقی
جامعــه آمــاری شــامل کلیــه کــودکان پرخاشــگر 6 تــا5 ســاله دارای پرونــده در مراکــز مشــاوره فعــال در حــوزه کــودک شــهر اصفهــان در 
بــازه زمانــی تابســتان 1399 بــود. و بــه روش نمونــه گیــری هدفمنــد30 کــودک مبتــال بــه پرخاشــگری بــر اســاس مالک هــای ورود و 
خــروج انتخــاب شــدند و ســپس بــه شــیوه تصادفــی در دو گــروه 15 نفــر ازمایــش و کنتــرل جایگزیــن شــدند. ابزارهــای پژوهــش شــامل: 
پرسشــنامه رفتــار کــودکان ایبــرگ و پینــکاس )1999(، پرسشــنامه کنترل هیجان پاشــیری طالیــی و یزدخواســتی )1397( و پرسشــنامه ی 
تعامــل بیــن فــردی یزدخواســتی و فرهادیــه )1394( بــود. کــه در مرحلــه ی پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری پرسشــنامه ها توســط 
والدیــن کــودکان پاســخ داده شــد. بــرای گــروه آزمایــش جلســات مداخلــه بــه مــدت 12جلســه برگــزار شــددرحالی کــه گــروه کنتــرل در 
معــرض هیــچ مداخلــه ای قــرار نگرفتنــد. داده هــا بــا اســتفاده ار روش هــای آمــاری شــامل میانگیــن، انحــراف معیــار و تحلیــل کواریانــس 

چندمتغیــره بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری SPSS نســخه 23 انجــام شــد. 
یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد کــه شــیوه های مثبــت مدیریــت خشــم بــر کنتــرل هیجانــی )f=4 ،p>0/001( و تعامــالت بیــن فــردی 
در گــروه )f=4 ،p<0/001( کــودکان 5 تــا 6 ســال دارای پرخاشــگری تاثیــر معنــا دار دارد. همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه 0/81 درصــد 

ار تعامــالت بیــن فــردی بــه تعامــالت بیــن دو گــروه مربــوط اســت. 
ــردی  ــن ف ــالت بی ــی و تعام ــرل هیجان ــر کنت ــی ب ــل توجه ــرات قاب ــم اث ــت خش ــت مدیری ــیوه های مثب ــوزش ش ــری: آم نتیجه گی
کــودکان داشــته بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت جهــت کنتــرل هیجانــی و تعامــالت بیــن فــردی کــودکان از ایــن آمــوزش بهــره بــرد. 

کلیدواژه ها: مدیریت خشم، کنترل هیجانی، تعامالت بین فردی، کودکان.
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مقدمه
دوران کودکــی از مهمتریــن دوران زندگــی محســوب بــوده، چراکــه 
در ایــن دوران الگــوی شــخصیتی فــرد شــکل گرفتــه )1(، و اکثــر 
مشــکالت رفتــاری در دوران کودکــی بــه علــت عــدم توجــه به این 
ــا  ــن بی توجهی ه ــب ای ــت اســت و اغل ــر اهمی دوران حســاس و پ
باعــث بــروز مشــکالت رفتــاری متعــدد در کــودکان می شــود )2(. 
هیجــان ســازه ی روانشــناختی اســت کــه بــر همــه ابعــاد زندگــی 
مــا اثــر گذاشــته و از آن تاثیــر می پذیــرد. یکــی از توانمندی هــای 
ــت )3(.  ــان اس ــت هیج ــالم، مدیری ــی س ــل اجتماع ــراد در تعام اف
مدیریــت و کنتــرل هیجــان بــه معنــای اســتفاده درســت و مناســب 
ــات و رفتارهــا اســت کــه وضعیــت  ــات و هدایــت هیجان از هیجان
درون  فــردی و  بیــن  فــردی افــراد را هماهنــگ کــرده و مشــکالت 
ــده  ــی در برگیرن ــرل هیجان ــد )4(. کنت ــش می ده ــاری را کاه رفت
افکارهــا و رفتارهایــی اســت کــه بــه افــراد کمــک می کنــد و بــه 
ــوع هیجان هایــی هســتند  آن هــا اگاهــی می دهدکــه دارای چــه ن
ــی  ــن توانای ــد بنابرای ــراز کنن ــا را اب ــد آن هیجان ه ــه بای و چگون
کنتــرل بیــان هیجــان یکــی از عوامــل مثبتــی اســت کــه توانایــی 
ــی را  ــش اجتماع ــای پی ــران و رفتاره ــای دیگ ــر نیازه ــز ب تمرک
ــن  ــه ای ــز ب ــج  نی ــکی و کرای ــد )5-6(. گرانفس ــی می کن پیش بین
نتایــج دســت پیــدا کردنــد کــه یــک رابطــه دقیــق و روشــنی بیــن 
ــان  ــرل هیج ــای کنت ــی و راهبرد ه ــوادث منف ــردن ح ــه ک تجرب
وجــود دارد و نتایــج تحقیقــات ایــن افــراد نشــان داد کــه اســتفاده 
ــراد  ــات اف کــردن از برخــی راهبردهــای کنتــرل هیجــان برتجربی

ازحــوادث منفــی زندگیشــان تاثیرگــذار اســت )8-7(. 
خشــم یکــی از انــواع هیجاناتــی اســت کــه در زندگی روانشــناختی 
ــگرانه در  ــای پرخاش ــد )9(. رفتاره ــا می کن ــی ایف ــش مهم ــا نق م
کــودکان دوره ی پیش دبســتانی شــکل گرفتــه و در صــورت عــدم 
توجــه، تــداوم می یابــد )10(. در بیــن مولفه هــای هیجانــی، خشــم 
ــات ســالم انســان  ــوده و یکــی از هیجان ــژه ای ب ــگاه وی دارای جای
ــردی و  ــوار ف ــرب و ناگ ــوارض مخ ــا ع ــد ب ــه می توان ــت ک اس
ــرل خشــم دارای  ــل کنت ــن دلی ــه همی ــراه شــود، ب ــی هم اجتماع
ــگرانه در  ــار پرخاش ــزان رفت ــت )11-12(. می ــی اس ــت خاص اهمی
کــودکان پیش دبســتانی بــا رشــد طبیعــی بیــن 20 تــا 50 درصــد 
ــوان  ــه عن ــد ب ــه می توان ــگرانه ک ــار پرخاش ــیوع رفت ــوده و ش ب
اختــالل رفتــاری در نظــر گرفتــه شــود بیــن 1 تــا 20 درصــد اســت  
ــل  ــی ازعوام ــن دوره، یک ــگرانه در ای ــای پرخاش )13-14(. رفتاره
خطــرزای خشــونت در دوره ی جوانــی بــوده و کودکانــی کــه 
پرخاشــگری زیــادی دارنــد بــه احتمــال زیــاد درآینــده افــراد بالغــی 

ــتند )15(.  ــونت آمیز هس ــای خش ــا رفتاره ب

ــه زدن،  ــکل تن ــه ش ــوال ب ــودکان معم ــگرانه در ک ــار پرخاش رفت
ــه  ــود ک ــده می ش ــی دی ــل دادن، و زورگوی ــی، ه ــگر کالم پرخاش
در واقــع ایــن رفتارهــا در اثــر اعصبانیــت شــدید یــا تحریــک بیــش 
ــه  ــود )14-16(. ب ــاد می ش ــودکان ایج ــی  در ک ــد و بی احترام ازح
همیــن دلیــل مهــارت مدیریــت خشــم شــامل راهبردهایــی اســت 
ــراد کاهــش داده  ــردی و اجتماعــی اف ــط ف ــا خشــونت را در رواب ت
ــرده و  ــدا ک ــش پی ــراد افزای ــناختی اف ــت ش ــود ظرفی ــث ش و باع
ارتبــاط ســازگارانه تری بــا محیــط داشــته باشــند )17(. در ابتــدای 
دوران رشــد بــه علــت درونــی بــودن هیجان هــای اولیــه ای چــون 
تــرس، غــم، شــادی و خشــم، کــودکان ایــن حالت هــای هیجانــی 
را بــه طــور خــودکار تشــخیص داده و زمانــی کــه بــه آن هــا پاســخ 
ــن  ــد )18(. بنابرای ــان می باش ــی درک آن هیج ــه معن ــد ب می دهن
درک هیجانــات بــه عنــوان رســانه کلیــدی، بــرای انتقــال اطالعات 

و تســهیل و درک روابــط بیــن فــردی بــه کارمــی رود )19(. 
از دیگــر مولفه هــای مهــم دوران کودکــی، تعامــالت بیــن فــردی 
ــردی  ــن ف ــل بی ــه می باشــد. تعام ــن مقول ــارت در ای و کســب مه
بــه معنــی توانایــی برقــراری یــک ارتبــاط متقابــل بــا دیگــران یــا 
ــف  ــردی مختل ــن ف ــای بی ــته ها و موقعیت ه ــا خواس ــاق ب انطب
ــروزی کــه  ــه ام می باشــد )20(. یکــی از مشــکالتی کــه در جامع
ــی  ــای ارتباط ــری مهارت ه ــدم یادگی ــتیم، ع ــه رو هس ــا آن رو ب ب
ــودن والدیــن علی رغــم  ــه علــت پرمشــغله ب ــوده کــه معمــوال ب ب
ــایر  ــتگی و س ــت خس ــه عل ــان، ب ــی باالیش ــای اجتماع توانایی ه
ــوزش و  ــرای آم ــی ب ــت کاف ــود فرص ــی و نب ــکالت فرهنگ مش
پــرورش دادن مهارت هــای الزم بــه کــودکان بــرای ایجــاد روابــط 
ــن در  ــرار گرفت ــران و ق ــا دیگ ــل ب ــراری تعام ــردی و برق ــن ف بی
موقعیت هــای اجتماعــی مختلــف اســت. بــه همیــن دلیــل 
ــرای افزایــش مهــارت بیــن فــردی و تعامــل  آموزش هــای الزم ب
بــا دیگــران در اختیــار کــودکان و نوجوانــان قــرار نمی گیــرد )21(. 
ــورت  ــه ص ــودکان ب ــن ک ــی در بی ــط اجتماع ــوزش رواب ــر آم اگ
دوســتانه باشــد تاثیــر بــه ســزایی در شــخصیت و رشــد اجتماعــی 
کــودکان فراهــم مــی آورد، چــرا کــه شــکل گیری ایــن مهارت هــا 
در تعامــالت اجتماعــی افــراد و هم چنیــن رشــد شــخصیت 
ــاره  ــوان اش ــه می ت ــذارد )22-23(. در ادام ــر می گ ــودکان تاثی ک
کــرد کــه، تعامــالت اجتماعــی، مجموعــه ی کنش هــا و رفتارهایــی 
اســت کــه فــرد در موقعیت هــا و شــرایط جدیــد به منظــور ارائــه ی 
پاســخ های مناســب بــه محرک هــای موجــود از خــود بــروز 
می دهــد. از آنجــا کــه تعامــالت میتوانــد واجــد طیــف گســترده ای 
باشــد و ابعــادی ماننــد اجتمــاع، خانــواده، عواطــف و عوامل مشــابه 
را شــامل شــود، لــذا می تــوان اشــاره کــرد کــه خشــم در کــودکان 
ــر  ــی وی بصــورت مســتقیم و غی ــالت اجتماع ــر تعام ــد ب می توان
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ــالت  ــران، تعام ــی از صاحبنظ ــد، برخ ــذار باش ــر گ ــتقیم تاثی مس
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــی می کنن ــاد تلق ــایر ابع ــی را رأس س اجتماع
ــه،  ــرد ک ــوان اشــاره ک موجــب ایجــاد ســازگاری می شــود و می ت
ــار  ــکاری و کن ــه، هم ــاق، مصالح ــزش، انطب ــی آمی ازگاری توانای
آمــدن بــا خــود، محیــط و دیگــران اســت، کــه خشــم در کــودکان 
باعــث ایجــاد تعامــالت اجتماعــی مشــوش و ناســازگاری اجتماعی 
ــه  ــی را ب ــان فعل ــودک زم ــد ک ــر می توان ــن ام ــه ای ــردد ک می گ
عنــوان فــردی ناهنجــار و غیــر ســازگار بــرای جامعــه آینــده تربیت 
ــک  ــراد در ی ــی، اف ــک نظــام اجتماع ــی در ی ــه طــور کل ــد ب نمای
نظــم تعاملــی یــا ارتباطــی بــا یکدیگــر بــرای رســیدن بــه« مــای« 
ــارکت،  ــری، مش ــه همفک ــر ب ــه منج ــته، ک ــرار داش ــترک ق مش
همدلــی و همبســتگی در یــک نظــام اجتماعــی می شــود. در 
ــه یکدیگــر داشــته  ــق ب ــراد اساســاً تعهــد و تعل چنیــن نظامــی اف
و گســترش ایــن تعامــالت موجــب انســجام و وابســتگی عاطفــی و 
اعتمــاد اجتماعــی می شــود. بــرای نیــل بــه چنیــن هدفــی، آموزش 
و یادگیــری مهارت هــای کنتــرل هیجــان و مهارت هــای ارتباطــی، 
ضــروری می باشــد، بنابرایــن بــا توجــه بــه ضــرورت مداخــالت بــه 
موقــع در پیشــگیری و درمــان مشــکالت دوران کودکــی، هــدف 
ــت  ــیوه های مثب ــوزش ش ــی آم ــی اثربخش ــش بررس ــن پژوه ای
ــردی  ــن ف ــالت بی ــی و تعام ــرل هیجان ــر کنت ــم ب ــت خش مدیری

ــا 6 ســال پرداختــه اســت.  کــودکان 5 ت

روش کار
پژوهــش حاضــر نیمه آزمایشــی باطــرح پیــش آزمون-پــس آزمــون 
بــا گــروه کنتــرل بــود. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــه 
کــودکان پرخاشــگر 6تــا5 ســاله داری پرونــده در مراکــز مشــاوره 
فعــال در حــوزه کــودک شــهر اصفهــان در بــازه زمانــی تابســتان 
1399 بــود. ازمیــان جامعــه آمــاری ابتــدا 40 نفــر از کودکانــی کــه 
ــد  ــرده بودن ــت ک ــناس دریاف ــگری را از روانش ــخیص پرخاش تش
انتخــاب شــده و پرسشــنامه ی رفتــاری آیبــرگ و پیــکاس )1999( 
توســط والدیــن آنهــا پاســخگویی شــد. ســپس 30 نفــر از افــرادی 
کــه در ایــن پرسشــنامه نمــره بــاال کســب کــرده بودنــد انتخــاب 
ــر اســاس مالک هــای ورود  ــه گیــری هدفمنــد ب ــه روش نمون و ب
و خــروج انتخــاب شــدند و ســپس ایــن تعــداد بطــور تصادفــی در 
دو گــروه 15 نفــری )آزمایــش و کنتــرل( جایگزیــن شــدند. قبــل 
ــای  ــت خشــم متغیره ــت مدیری ــیوه های مثب ــوزش ش ــه آم از ارائ
وابســته مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار گرفتنــد )پیــش آزمــون(. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه افــراد گــروه آزمایــش 12 جلســه گروهــی 
ــت  ــیوه های مثب ــوزش ش ــه آم ــر هفت ــه ه ــدت 45 دقیق ــه م ب
مدیریــت خشــم را دریافــت کردنــد در ایــن مــدت گــروه کنتــرل 

ــنامه  ــام جلســات پرسش ــد از اتم ــرد و بع ــت نک ــه ای دریاف مداخل
کنتــرل هیجــان و تعامــالت بیــن فــردی توســط والدیــن هــر دو 
گــروه پاســخگویی شــد )پــس آزمــون(. ســپس جهــت پیگیــری 
یــک مــاه بعــد پرسشــنامه ها توســط والدیــن پاســخگویی شــدند. 
معیارهــای ورود بــه پژوهش:والدیــن بــرای شــرکت در ایــن 
ــا 5  ــا در دوره ســنی 6 ت ــت داشــته وکــودکان آنه پژوهــش رضای
ســال دارای پرونــده و تشــخیص پرخاشــگری باشــند، کســب نمــره 
بــاال در پرسشــنامه ی رفتــاری آیبــرگ، عــدم ابتــال بــه بیماری های 
ــن  ــت والدی ــدم رضای ــروج: ع ــای خ ــن. معیاره ــمانی مزم جس
ــش از  ــت بی ــش، غیب ــن پژوه ــان در ای ــرکت کودکانش ــت ش جه
ســه جلســه، عــدم همــکاری و انجــام نــدادن تکالیــف آموزشــی. 
ــد  ــه در رون ــی ک ــات اخالق ــی از مالحظ ــات اخالقی:بررخ مالحظ
ــن  ــود از: 1- تضمی ــارت ب ــد عب ــت گردی ــش رعای ــرای پژوه اج
محرمانــه بــودن اطالعــات آزمودنی هــا 2- تمایــل آگاهانــه 
شــرکت کننــدگان بــه پژوهــش3- پیــش از شــروع کار موضــوع و 
روشــهای کار اجــرا بــرای شــرکت کننــدگان بــه صــورت شــفاهی 
ــی  ــطح توصیف ــش در دو س ــای پژوه ــد. داده ه ــح داده ش توضی
ــطح  ــت. در س ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــتنباطی م و اس
توصیفــی از شــاخص های آمــاری نظیــر فراوانــی، انحــراف معیــار 
و میانگیــن اســتفاده شــد و تحلیــل داده هــا در ســطح اســتنباطی از 
آزمــون تحلیــل کواریانــس چنــد متغیــره بــا اســتفاده از نــرم افــزار 
ــن  ــه پرسشــنامه در ای ــد. س ــاری SPSS نســخه 23 انجــام ش آم

پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. 
ــط  ــزار توس ــن اب ــرگ: ای ــودکان ایب ــار ک ــنامه رفت ــف( پرسش ال

آیبــرگ و پینــکاس )1999( ســاخته شــده اســت )24(. ایــن 
ــکالت  ــی مش ــگری نافرمان ــرب - پرخاش ــار مخ ــنامه رفت پرسش
ســلوکی را مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد و بــه ارزیابــی مشــکالت 
ــه دو  ــوده ک ــواالت 36 ب ــداد س ــردازد. تع ــزل می پ ــلوکی در من س
ــان  ــی مشــکل در کــودکان و نوجوان ــر مقیــاس شــدت و فراوان زی
ــي  ــد. نحــوه نمره ده ــرار می دهن ــی ق ــورد بررس ــال را م 2-16 س
ــی  ــود، یک ــذاری می ش ــاس نمره گ ــل در دو مقی ــه و تحلی و تجزی
شــدت کــه نشــانگر میــزان رفتارهــای مــورد نظــر در کودک اســت. 
و دیگــر مقیــاس فراوانــی مشــکل کــه ارزیابــی می کنــد کــه آیــا 
والدیــن آن رفتــار را بــه عنــوان یــک مشــکل در کــودک در نظــر 
می گیــرد یــا نــه. هــر آیتــم پرسشــنامه در یــک مقیــاس لیکرتــی 
ــن  ــه مجمــوع ای ــرد ک ــا 7 )همیشــه( نمــره مي گی ــز( ت از 1 )هرگ

نمــرات بیانگــر نمــره ی مقیــاس اســت. 
ــانی  ــردد. و همس ــل می گ ــن تکمی ــط والدی ــنامه توس ــن پرسش ای
ــی از طریــق آلفــای کرونبــاخ 0/88 بدســت آمــد. بازآزمایــی  درون
بــه فاصلــه ســه هفتــه بــرای زیــر مقیــاس شــدت 0/86و 
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ــت )24(.  ــده اس ــت آم ــکل 0/88 بدس ــاس مش ــر مقی ــرای زی ب
ــر  ــی و خی ــورت بل ــه ص ــخ ها ب ــی، پاس ــاس فراوان در خرده مقی
می باشــد. خرده مقیــاس فراوانــی از جمــع پاســخ های »بلــی« 
ــی  ــدت و فراوان ــی ش ــه معن ــر ب ــره باالت ــود. نم ــاخته می ش س
ــرگ،  ــر اســاس نظــر آیب ــاس می باشــد. ب ــر دو مقی مشــکل در ه
نمــره بــرش 127بــرای مقیــاس شــدت و نمــره 11 بــرای مقیــاس 
فراوانــی در نظــر گرفتــه شــده اســت و کودکانــی کــه نمــرات باالتر 
از ایــن مقادیــر را بدســت آورنــد نیازمنــد مداخلــه می باشــند. )24( 
در پژوهــش حاضــر پایایــی ایــن پرسشــنامه بــا اســتفاده از آزمــون 

ــد.  ــاخ 0/79 برآوردگردی ــای کرونب آلف
ــرل هیجــان  ــان: پرسشــنامه ی کنت ــرل هیج ــنامه کنت ب( پرسش

کــودکان توســط یــزد خواســتی و پاشــیری )1397( کــه بــا 
اســتفاده از پرسشــنامه های اســتاندارد مقیــاس خــود بــازداری                                                  
)SRS( )The self-restraint scale(، مقیــاس خــود کنترلــی 
CPSC( )Child Perceived Self-( کــودکان  شــده  ادراک 

Control Scale( و چــک لیســت مهارت هــای اجتماعــی کــودکان 

تهیــه شــده )6( و بــا توجــه بــه تعــداد بــاالی ســواالت پرسشــنامه، 
بــا درنظرگرفتــن اهــداف تحقیــق 12 آیتــم از ســواالتی کــه دارای 
اولویــت بیشــتری بودنــد، انتخــاب گردیــد. نحــوه ی پاســخگویی 5 
ــر نشــانگر  ــا همیشــه می باشــد. نمــرات باالت گزینــه ای ازهرگــز ت
ســطوح پاییــن کنتــرل هیجــان می باشــد. ضرایــب پایایــی بــرای 
ــاخ  ــای کرونب ــیوه ی آلف ــه ش ــان، ب ــرل هیج ــنامه ی کنت پرسش
ــی  ــد روای ــبه ش ــازی، 0/50 محاس ــیوه ی دونیمه س ــه ش 0/72 وب
ــد. در  ــبه ش ــوا 0/99 محاس ــی محت ــیوه ی روای ــه ش ــنامه ب پرسش

ــد.  ــزارش ش ــاخ0/82 گ ــای کرونب پژوهــش حاضــر الف
ج( پرسشــنامه تعامــالت بیــن فــردی: پرسشــنامه ی تعامــل بیــن 

ــه منظــور  ــه )1394( ب ــه توســط یزدخواســتی و فرهادی ــردی ک ف
ارزیابــی تعامــل بیــن فــردی کــودکان بــا اســتفاده از پرسشــنامه ی 
اســتاندارد فهرســت وارســی مهارت هــای اجتماعــی کــودکان 
وپرسشــنامه ی ســبک بیــن رفتــاری انتخــاب گردیــد کــه بــا توجــه 
بــه تعــداد بــاالی ســواالت پرسشــنامه و بــا درنظــر گرفتــن اهــداف 
تحقیــق 24 آیتــم از ســواالتی کــه دارای اولویــت بیشــتری بودنــد، 
ــر  ــرات باالت ــه، نم ــرد ک ــاره ک ــوان اش ــد و می ت ــاب گردی انتخ
نشــانگر ســطوح باالتــر و تعامــالت بیــن فــردی اســت. نحــوه ی 
پاســخگویی پنــج گزینــه ای و از تقریبــا همیشــه درســت تــا 
ــن  ــرای ای ــی ب ــب پایای ــا همیشــه نادرســت می باشــد. ضرای تقریب
پرسشــنامه بــه شــیوه ی آلفــای کرونبــاخ 0/91 محاســبه شــد. )23( 

ــاخ0/89 گــزارش شــد.  در پژوهــش حاضــر الفــای کرونب
ــامل 12  ــش حاضرش ــی پژوه ــه ی آموزش ــه: برنام ــد مداخل رون

ــار  جلســه ی 45 دقیقــه ای می باشــد کــه قبــل از اجــرای آن، اعتب
ســنجی آن توســط اســاتید متخصــص انجــام گردیــد، بــه عبارتــی 
ــج  ــط پن ــي توس ــه اموزش ــات برنام ــرح جلس ــی ط ــت روای جه
متخصــص حــوزه کــودک و نوجــوان ازلحــاظ ســاختار، محتــوی، 
زمــان و فرآینــد برنامــه مــورد ارزیابــی و تائیــد قــرار گرفــت و بــه 
طــور مقدماتــی برتعــدادی از کــودکان آمــوزش داده شــد. پــس از 
ان پروتــکل اموزشــي توســط پژوهشــگر و تحــت نظــارت اســتاد 
ــه اجــرا درامــد، آموزش هــای مذکــور شــیوه های مثبــت  راهنمــا ب
ــی کالس  ــازه زمان ــه در ب ــد، ک ــامل می ش ــم را ش ــت خش مدیری
ــه  ــر آن ب ــه دیگ ــام و 15 دقیق ــه ای انج ــش 15 دقیق در دو بخ
ــا کــودکان  ــوان زمــان تنفــس و همفکــری و هــم صحبتــی ب عن
ــا کالس از  ــد ت ــال گردی ــودکان( اعم ــم ک ــن و فه ــطح س )در س
ــودکان  ــرای ک ــودن ب ــل ب ــل تحم ــی و غیرقاب ــت یکنواخت حال
ــر  ــی و اهــداف جلســات ب ــوای کل ــن محت ــارج شــود و همچنی خ
ــر  ــای ه ــد و فعالیت ه ــن ش ــودکان تعیی ــای ک ــاس توانایی ه اس
جلســه بــه گونــه ای انتخــاب شــدکه عــالوه بــر اینکــه در جهــت 
اهــداف تحقیــق می باشــند بلکــه بــا ویژگی هــای رشــدی و 
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــگ اســت و همچنی ــز هماهن ــودکان نی ســن ک
اینکــه برگــزاری کالس هــا حالــت کامــال تخصصــی داشــت، لــذا 
ــی  ــدرک کارشناس ــا م ــم ب ــدرس خان ــده دو م ــزاری آن برعه برگ
ــود کــه مدرســان مذکــور دارای تخصــص و  ارشــد روانشناســی ب
ــکان  ــد. م ــاوره بودن ــی و مش ــه روانشناس ــه ی الزم در زمین تجرب
برگــزاری کالس هــای آموزشــی در قالــب مــکان آموزشــی مجهــز 
ــود، اجــرا شــد، و در  ــه تهیــه شــده ب کــه از طــرف محققــان مقال
ــا از  ــزاری کالس ه ــر برگ ــالوه ب ــرد ع ــاره ک ــوان اش ــه می ت ادام

ــد: ــتفاده گردی ــز اس ــل نی ــرح ذی ــه ش ــی ب ــا و بازی های ابزاره
پــاره پــاره کــردن روزنامــه: از بــازی »پــاره پــاره کــردن روزنامه«به 
ــرل خشــم کــودکان دبســتانی اســتفاده  ــرای کنت ــوان راهــی ب عن

می شــود. 
ــی  ــرای بچه های ــاورا« ب ــت م ــازی »الک پش ــاورا: ب ــت م الک پش
ــر  ــد موث ــل می کنن ــوند و تکانشــی عم ــه زود خشــمگین می ش ک

اســت. 
ــم«  ــای خش ــام »بادکنک ه ــه ن ــازی ای ب ــک  :ب ــدن بادکن ترکان
ــت. در  ــودکان اس ــم ک ــرل خش ــدف آن کنت ــه ه ــود دارد ک وج
ــا از طریــق کنتــرل  ــم ت ــه بچه هــا آمــوزش می دهی ــازی ب ایــن ب

ــد.  ــدا کنن تنفــس آرامــش پی
ــب  ــه خالصــه جلســات آموزشــی برگــزار شــده در قال در ادامــه ب

ــود: ــه می ش ــدول 1 پرداخت ج
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جدول1: خالصه ی جلسات آموزش شیوه های مثبت مدیریت خشم )31( 

شرح جلساتهدفجلسه

معارفه و توضیح در مورد ضرورت شناخت انواع هیجانات چهره و یادگیری شیوه های کنترل خشم برای کودکان به آشنایی با روشاول
والدین، ارائه توضیحاتی در مورد قوانین و شرایط برگذاری جلسات، معارفه و آشنایی کودکان با یکدیگر

شناخت و آشنایی با دوم
هیجانات

آموزش به کودکان جهت فراگیری و آشنایی با انواع حالت های هیجانی چهره به وسیله ی تصاویر نرم افزار نیم استیم، 
صورتک ها و تصاویر کارتونی از حالت های هیجانی چهره، ارائه تکلیف خانگی

تشخیص هیجانات/تفاوت سوم
هیجانات

مروری برمطالب جلسه ی قبل و گرفتن گزارش از تکالیف خانگی، آموزش تشخیص احساسات از غیر احساسات، 
آموزش تشخیص احساسات مختلف از یکدیگر به صورت کاردستی، درک و شناخت احساسات در موقعیت های متفاوت 

جهت یادگیری برقراری ارتباط مناسب با محیط، ارائه تکلیف خانگی

شناخت احساس خشم و چهارم
حالت چهره

مروری برمطالب جلسه ی قبل و گرفتن گزارش از تکالیف خانگی، آموزش شناخت هیجان خشم در قالب داستان به 
همراه بحث و تبادل نظر بین کودکان، شناخت انواع خشم، آشنایی با حالت های مختلف خشم در چهره توسط تصاویر و 

تقلید از هیجانات به صورت نمایشی، نقاشی، داستان و کاربرگ ها، ارائه تکالیف خانگی

پنجم
خشم وحالت های بدنی/راه 
اندازهای خشم/اثرات رفتار 

پرخاشگرانه

مروری برمطالب جلسه ی قبل و گرفتن گزارش از تکالیف خانگی، آموزش به کودکان برای درک حالت ها وژست های 
بدنی هنگام خشم، آموزش شناخت مواردی که ممکن است خشم ما را بر انگیزد به صورت کالژ و داستان، آموزش 
تاثیراتی که رفتارهای پرخاشگرانه می تواند روی خود فرد و دیگران داشته باشد در قالب کارت، بازی و نمایش، ارائه 

تکالیف خانگی

کنترل خشم/خودآرام سازی ششم
بدنی

مروری برمطالب جلسه ی قبل و گرفتن گزارش از تکالیف خانگی، آموزش راهکارهای خودیاری جهت کنترل خشم، 
ارائه شیوه های آرام سازی جسمانی جهت مدیریت حالت های هیجانی خشم در بدن، ارائه تکالیف خانگی

مدیریت احساسات مشکل هفتم
آفرین

مروری برمطالب جلسه ی قبل و گرفتن گزارش از تکالیف خانگی، آموزش راهکارهای جهت مدیریت کردن احساسات 
نادرست نظیر )تفکر قبل از عمل، تنفس عمیق، خودگویی مثبت، کنار آمدن با تغییرات و. . . ( در قالب داستان، نمایش 

و جمالت نیمه تمام

تعامل با دیگران/دوست هشتم
بودن/پذیرش تفاوت ها

مروری برمطالب جلسه ی قبل و گرفتن گزارش از تکالیف خانگی، آموزش شیوه ها و راهکارهایی جهت تعامل و ارتباط 
بهتر نظیر همکاری کردن با یکدیگر در امور، دوستانه به نظر رسیدن، بخشیدن و فراموش کردن، آموزش شناسایی 

تفاوت های یکدیگر و پذیرش آن ها، ارائه تکلیف خانگی

اهمیت قائل شدن/در نظر نهم
داشتن دیدگاه دیگران

مروری برمطالب جلسه ی قبل و گرفتن گزارش از تکالیف خانگی، آموزش راهکارهای جهت توافق کردن با دوستان به 
جای عصبانی شدن، آموزش احترام گذاشتن به حرف ها و نظرات دیگران جهت ارتباط و تعامل بهتر با دیگران و ارائه 
شیوه های مثل گوش دادن، توجه کردن، کمک کردن و. . . جهت اهمیت قائل شدن برای دیگران، ارائه تکالیف خانگی

آشنایی با قوانین وقواعد/دهم
تبعیت از دستورالعمل ها

مروری برمطالب جلسه ی قبل و گرفتن گزارش از تکالیف خانگی، آموزش آشنایی با قوانین و قواعد، تبعیت از دستور 
العمل ها برای برقراری ارتباط بهتر و تعامل با محیط اجتماعی به صورت بازی و کاردستی، همچنین به کودکان آموزش 

داده می شود که چه قوانینی قابل تغییر و غیر قابل تغییر هستند، ارائه تکالیف خانگی

تبعیت از قوانین/رعایت یازدهم
دستورالعمل ها

مروری برمطالب جلسه ی قبل و گرفتن گزارش از تکالیف خانگی، آموزش رعایت قوانین، و رفتارهای جامعه پسندی 
نظیر )مشارکت و همکاری، باجنبه بودن، احترام گذاشتن به دیگران کمک به دیگران، مهار سرزنش دیگران و. . . ( در 

قالب داستان، نقاشی و بازی و جمالت نیمه تمام جهت تعامل و سازش بهتر با افراد و اجتماع

دوازدهم
به پایان رساندن ماموریت 
کنترل خشم و مروری بر 

فعالیت های گذشته

کمک به کودکان جهت بررسی کردن تغییر احساس خشم خود به وسیله کاربرگ های مرتبط، مروری بر فعالیت های 
گذشته و یادآوری آن ها، پرسش و پاسخ از کودکان

یافته ها
ــک  ــه تفکی ــناختی ب ــای جمعیت ش ــی ویژگی ه ــای توصیف یافته ه
دو گــروه در جــدول 2 ارائــه شــده اســت. نتایــج نشــان داده اســت 
ــر  ــر و 7 نف ــد( دخت ــر )53/3 درص ــش 8 نف ــروه آزمای ــه در گ ک
ــرل 7  ــروه کنت ــه در گ ــی ک ــتند در حال ــر هس ــد( پس )46/7 درص
نفــر )46/7 درصــد( دختــر و 8 نفــر )53/3 درصــد( پســر بوده انــد. 
ــن  ــد و همی ــک فرزن ــد( ت ــر )26/7 درص ــش 4 نف ــروه آزمای در گ
تعــداد فرزنــد اول و دوم هســتند در حالــی کــه در گــروه کنتــرل 4 
نفــر )26/7 درصــد( تــک فرزنــد و 5 نفــر )33/3 درصــد( فرزنــد اول 
و همیــن تعــداد فرزنــد دوم می باشــند. در هــر دو گــروه بیشــترین 

ــر  ــش 7 نف ــروه آزمای ــه در گ ــدی هســتد ک ــه دو فرزن ــراد نمون اف
)46/7 درصــد( و در گــروه کنتــرل 8 نفــر )53/3 درصــد( هســتند. 
ــش  ــروه آزمای ــادران در گ ــد( از م ــر )33/3 درص ــالت 5 نف تحصی
ــروه  ــه در گ ــی ک ــانس اســت در حال ــداد لیس ــن تع ــم و همی دیپل
کنتــرل بیشــتر مــادران برابــر بــا 7 نفــر )46/7 درصــد( تحصیــالت 
لیســانس دارنــد. در هــر دو گــروه بیشــتر مــادران خانــه دار بوده انــد 
کــه در گــروه آزمایــش 8 نفــر )53/3 درصــد( و درگــروه کنتــرل 9 
ــروه  ــر دو گ ــن در ه ــر )60 درصــد( را شــامل شــده اند. همچنی نف
ــه در  ــد ک ــت اقتصــادی متوســط دارن ــه وضعی ــراد نمون بیشــتر اف
ــر  ــرل 7 نف ــروه کنت ــد( و در گ ــر )40 درص ــش 6 نف ــروه آزمای گ



کوثر ارسالنی و منصوره بهرامی پور

41

ــوده اســت.  )46/7 درصــد( را شــامل ب
ــای  ــی ویژگی ه ــه فراوان ــت مقایس ــی دو جه ــون خ ــج آزم نتای
ــان داده  ــرل، نش ــش و کنت ــروه آزمای ــناختی در دو گ ــت ش جمعی

ــناختی  ــت ش ــای جمعی ــات در ویزگی ه ــی طبق ــه فراوان ــت ک اس
ــغل و  ــالت، ش ــدان، تحصی ــداد فرن ــد، تع ــب تول ــیت، ترتی جنس

 .)p<0/05( ــد ــی داری ندارن ــاوت معن ــادی تف ــت اقتص وضعی

جدول2: توزیع فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک دوگروه آزمایش و کنترل

شاخصگروه

وضعیت اقتصادیشغلتحصیالتتعداد فرزندانترتیب تولدجنسیت

پسردختر
تک 
فرزند

دیپلم1234چهارمسومدوماول
فوق 
 دیپلم

لیسانس
فوق 

 لیسانس
خوبمتوسطضعیفخانه دارشاغل

آزمایش
87444214731525378465فراوانی

53/346/726/726/726/713/36/726/746/7206/733/313/333/32046/753/326/74033/3درصد

کنتزل
417369375-483-784551فراوانی

26/76/746/72040602046/733/3-26/753/320-46/753/326/733/333/36/7درصد

کل
1515899318156193126131771310فراوانی

10010026/73030103/326/750203/33010402043/356/723/343/333/3درصد

آزمون 
خی دو

0/1331/551/070/7780/1360/22آماره

معنی 
داری

0/7150/8170/7850/8550/7130/896

همان گونــه کــه در جــدول3 مشــاهده می شــود، براســاس 
ــن  ــالت بی ــر  تعام ــرات متغی ــن نم ــی میانگی ــای توصیف یافته ه
فــردی در گــروه آزمایــش نســبت بــه کنتــرل افزایــش بیشــتری 
در مرحلــه پس آزمــون و پیگیــری نســبت بــه پیش آزمــون داشــته 

اســت. هــم چنیــن میانگیــن نمــرات کنتــرل هیجانــی در گــروه 
آزمایــش نســبت بــه گــروه کنتــرل کاهــش بیشــتری در مرحلــه 
پس آزمــون و پیگیــری نســبت بــه پیش آزمــون نشــان داده 

اســت. 

جدول3: شاخص های توصیفی نمرات متغیرهای پژوهش به تفکیک دو گروه و دو مرحله پژوهش

متغیر
کنترلآزمایش

پیگیریپس آزمونپیش آزمونپیگیریپس آزمونپیش آزمون

کنترل هیجانی
36/6028/6630/8635/8637/8036/86میانگین

2/891/761/924/353/744/35انحراف معیار

تعامالت بین فردی
57/3369/8666/1358/8657/3355/93میانگین

5/393/793/838/286/757/47انحراف معیار

ــر  ــرض صف ــود، ف ــاهده مي ش ــدول4 مش ــه در ج ــور ک ــان ط هم
ــازگاری  ــازگاری، ناس ــرات س ــع نم ــودن توزی ــال ب ــر نرم ــي ب مبن
اجتماعــی، کنتــرل هیجانــی و تعامــالت بیــن فــردی در هــر ســه 
ــي  ــي اســت یعن ــری باق ــون و پیگی ــون، پس آزم ــه پیش آزم مرحل

توزیــع نمــرات نمونــه نرمــال و همســان بــا جامعــه اســت و کجــي 
ــي داري  ــطوح معن ــه س ــت )هم ــي اس ــل اتفاق ــیدگي حاص و کش

از 0/05 مي باشــد(.  بزرگ تــر 

جدول4: آزمون کلموگروف- اسمیرنف جهت ارزیابی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای پژوهش در مرحله پژوهش

گروهمتغیر
پیگیریپس آزمونپیش آزمون

معنی داریآمارهمعنی داریآمارهمعنی داریآماره

کنترل هیجانی
0/1120/2000/1480/2000/1390/200آزمایش
0/1360/2000/1210/2000/1120/200کنترل

تعامالت بین فردی
0/1910/1450/2190/0520/1500/200آزمایش
0/1440/2000/1280/2000/1630/200کنترل
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ــن  ــه بی ــدول 5 رابط ــده در ج ــه دســت آم ــای ب براســاس یافته ه
پیش آزمــون بــا پس آزمــون در نمــرات در متغیــر کنتــرل هیجانــی 
معنــی دار شــده اســت )p<0/05( بــا کنتــرل ایــن رابطــه، میانگیــن 
ــروه  ــون در دو گ ــه پس آزم ــای پژوهــش در مرحل ــرات متغیره نم
ــج  ــی داری دارد )P=0/001(. نتای ــاوت معن ــرل تف ــش و کنت آزمای
ــای  ــد از تفاوت ه ــا 91/4 درص ــه 0/914 ی ــت ک ــان داده اس نش
فــردی در بهبــود متغیرهــای پژوهــش شــامل کنتــرل هیجانــی و 
ــون  ــه پس آزم ــی در مرحل ــه صــورت کل ــردی ب ــن ف تعامــالت بی
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــوط اس ــروه مرب ــن دو گ ــاوت بی ــه تف ب
آمــوزش شــیوه های مثبــت مدیریــت خشــم، باعــث بهبــود 
ــه  ــش شــده اســت. در مرحل ــروه آزمای ــای پژوهــش در گ متغیره

پیگیــری، رابطــه بیــن پیش آزمــون بــا پیگیــری در نمــرات کنتــرل 
ــه،  ــن رابط ــرل ای ــا کنت ــت )p<0/05(. ب ــی دار اس ــی معن هیجان
ــه پیگیــری در دو  میانگیــن نمــرات متغیرهــای پژوهــش در مرحل
 .)P=0/001( ــی داری دارد ــاوت معن ــرل تف ــش و کنت ــروه آزمای گ
ــا 81 درصــد از تفاوت هــای  نتایــج نشــان داده اســت کــه 0/81 ی
فــردی در بهبــود متغیرهــای پژوهــش شــامل کنتــرل هیجانــی و 
تعامــالت بیــن فــردی بــه صــورت کلــی در مرحلــه پیگیــری بــه 
تفــاوت بیــن دو گــروه مربــوط اســت. بــه عبــارت دیگــر آمــوزش 
ــای  ــود متغیره ــث بهب ــم، باع ــت خش ــت مدیری ــیوه های مثب ش

ــری در گــروه آزمایــش شــده اســت.  ــه پیگی پژوهــش در مرحل

جدول5: نتایج کلی تحلیل کواریانس چندمتغیری تأثیر آموزش شیوه های مثبت مدیریت خشم بر متغیرهای پژوهش در مراحل پس آزمون و پیگیری

درجه آزادی Fضریبمنبعمراحل
فرض

درجه 
آزادی 

خطا
توان اندازه اثرمعنی داری

آماری

0/3987/954210/0010/6020/99پیش آزمون کنترل هیجانی
0/6652/644210/0630/3350/633پیش آزمون تعامالت بین فردی

0/08656/044210/0010/9141/000گروه
0/2714/174210/0010/731/000پیش آزمون کنترل هیجانی

0/8031/294210/3060/1970/332پیش آزمون تعامالت بین فردی
0/1922/314210/0010/811/000گروه

بحث
ــوزش  ــی آم ــی اثربخش ــش بررس ــن پژوه ــام ای ــدف از انج ه
شــیوه های مثبــت مدیریــت خشــم بــر کنتــرل هیجانــی و 

ــود.  ــال ب ــا 6 س ــودکان 5 ت ــردی در ک ــن ف ــالت بی تعام
ــی  ــرل هیجان ــر کنت ــد، در متغی ــان می ده ــش نش ــج پژوه نتای
ــروه  ــرات گ ــن نم ــری بی ــون و پیگی ــه پس آزم ــر دو مرحل در ه
 .)p<0/001( کنتــرل بــا گــروه آزمایــش تفــاوت معنــی دار اســت
ــت خشــم  ــت مدیری ــوزش شــیوه های مثب ــر آم ــارت دیگ ــه عب ب
ــی را  ــرل هیجان ــرات کنت ــن نم ــون میانگی ــه پس آزم در مرحل
ــا در  ــر آموزش ه ــت و تأثی ــش داده اس ــش کاه ــروه آزمای در گ
مرحلــه پیگیــری نیــز تــداوم داشــته اســت. میــزان تأثیــر آمــوزش 
شــیوه های مثبــت مدیریــت خشــم در بهبــود کنتــرل هیجانــی در 
مرحلــه پس آزمــون برابــر بــا 85/1 درصــد و در مرحلــه پیگیــری 
برابــر بــا 73/5 درصــد اســت. نتایــج ایــن فرضیــه بــا پژوهش های 
ــری  ــا و اکب ــکوهی یکت ــی )1393(، ش ــیری و فرقان ــی، ش نجات
ــچ  ــگ و کری ــور )Factor( )2019(، کین ــه )1393(، فکت زردخان
 )2019( )Ersan( و ارســان  )2018( )King and Cricket( ــان ب

همســو می باشــد. در تبییــن ایــن نتایــج می تــوان گفــت؛ خشــم 
نوعــي هیجــان اســت کــه ممکــن اســت بــه رفتــار پرخاشــگرانه 
ــگري  ــوان هیجــان و پرخاش ــه عن ــن خشــم ب ــود. بی ــي ش منته
بــه عنــوان رفتــار تفــاوت وجــود دارد. خشــم ویژگي هایــي 
دارد کــه مهمتریــن مؤلفــة آن فیزیولوژیکــي اســت. در واقــع بــه 
دلیــل افزایــش فعالیــت سیســتم لیمبیــک، افــراد در موقــع خشــم 
ــب  ــد. تپــش قل ــز را نشــان مي دهن ــا گری ــگ ی واکنش هــاي جن
شــدید و افزایــش هورمــون ADH نتیجــة خشــم اســت کــه فــرد 
را آمــاده ی تهاجــم یــا فــرار مي کنــد و او احســاس برافروختگــي 
را تجربــه خواهــد کــرد. عواقــب خشــم می توانــد شــامل 
ــط در  ــب رواب ــن تخری ــردی و همچنی ــط میان ف ــب رواب تخری
ــا،  ــط هیجان ه ــراط و تفری ــود. اف ــغلی ش ــای کاری و ش محیط ه
ــرت و  ــم، نف ــگری، خش ــازگاري، پرخاش ــه ناس ــر ب ــراد را منج اف
ــت  ــده، بهداش ــرل نش ــورت کنت ــه ص ــه ب ــد ک ــراب می کن اضط
ــد  ــد می کن ــدی تهدی ــه ی ج ــه گون ــراد را ب ــی اف ــی و عاطف روان
)28(. همچنیــن مهــارت کنتــرل هیجان هــا بــر جنبه هــای 
مختلــف زندگــی فــرد، تعامــالت بیــن فــردی، بهداشــت روانــی و 
ســالمت فیزیکــی و جســمی تاثیــر مثبتــی دارد )29( فــردي کــه 
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در زمــان رویارویــي بــا هیجانــات مشــکل، آگاهانــه از راهبردهــاي 
مدیریــت خشــم اســتفاده مي کنــد، قــادر اســت ایــن هیجانــات را 
بــه خوبــي مدیریــت کنــد و درگیــر رفتارهــاي هدفمنــد شــود و بــه 
ایــن طریــق در زمــان بــروز مشــکل ســالمت روان خــود را بازیابــد؛ 
بــا ایــن حــال، ایــن بــه معنــاي مســدود کــردن مســیر هیجانــات از 
جملــه هیجــان خشــم نیســت. نتایــج پژوهش هــا نشــان مي دهــد 
زمانیکــه افــراد هیجانــات منفــي بیشــتري را تجربــه مي کننــد، در 
انجــام رفتارهــاي هدفمنــد بــا مشــکالت بیشــتري، ماننــد از دســت 
ــام  ــوند. انج ــه رو مي ش ــر، روب ــئلة مؤث ــل مس ــز اي ح دادن تمرک
نــدادن رفتارهــاي صحیــح و هدفمنــد در طــول زمــان بــه کســالت 
و خســتگي روانــي فــرد منجــر خواهــد شــد و ســالمت روان فــرد 

دچــار مشــکل خواهــد شــد. 
نتایــج دیگــر ایــن پژوهــش نشــان می دهــد، در متغیــر تعامــالت 
بیــن فــردی در هــر دو مرحلــه پس آزمــون و پیگیــری بیــن گــروه 
 .)p<0/001( کنتــرل بــا گــروه آزمایــش تفــاوت معنــی دار اســت
ــم  ــت خش ــت مدیری ــیوه های مثب ــوزش ش ــر آم ــارت دیگ ــه عب ب
ــردی  ــن ف ــالت بی ــرات تعام ــن نم ــون میانگی ــه پس آزم در مرحل
ــا در  ــر آموزش ه ــت و تأثی ــش داده اس ــش افزای ــروه آزمای را در گ
مرحلــه پیگیــری نیــز تــداوم داشــته اســت. میــزان تأثیــر آمــوزش 
ــن  ــالت بی ــش تعام ــم در افزای ــت خش ــت مدیری ــیوه های مثب ش
فــردی در مرحلــه پس آزمــون برابــر بــا 61/3 درصــد و در مرحلــه 
ــا  ــه ب ــن فرضی ــج ای ــا 45/1 درصــد اســت. نتای ــر ب ــری براب پیگی
 ،)1395( عریضــی  و  یزدخواســتی  فرهادیــه،  پژوهش هــای 
 Høyland, Nærland,( ــد و انجســتروم و اندرســن ــد، نورلن هویلن
ارســان  و   )2017(  )Engstrøm, Lydersen, & Andreassen

ــت  ــوان گف ــه می ت ــن یافت ــن ای )2019( همســو می باشــد. در تبیی
ــی،  ــون خانوادگ ــی چ ــی اجتماع ــردی در زمینه های ــط بین ف رواب
اجتماعــی، جامعــه ای، فرهنگــی، محــدوده ای و غیــره شــکل 
ــط  ــول توس ــور معم ــات بط ــالت و ارتباط ــن تعام ــد. ای می گیرن
قانــون، ســنت، و توافقــات دوجانبــه تنظیــم شــده و حتــی ممکــن 
ــت، وحــدت و یگانگــی را  ــی کلی ــه اصل ــد و پای ــر کنن اســت تغیی
ــودرا  ــاس خ ــا احس ــوند م ــث می ش ــا باع ــد؛ هیجان ه ــکل دهن ش
بــه دیگــران منتقــل کنیــم و تعامــالت اجتماعــی خــود را تنظیــم 
متمایــز  تولیــد حالت هــای  عبارتــی هیجان هــا  بــه  کنیــم، 
ــا را  ــی م ــی درون ــای هیجان ــه تجربه ه ــد ک ــی می کنن غیرکالم
بــه دیگــران می رســاند. تعامــل، عملــی متقابــل و اکتســابی اســت 
یعنــی فــرد می توانــد یــاد بگیــرد، چگونــه بــا دیگــران بهتــر ارتبــاط 
ــک  ــتن ی ــد. داش ــان کن ــود را بی ــته های خ ــرده و خواس ــرار ک برق
ــی و  ــردی و اجتماع ــی ف ــی در زندگ ــر مثبت ــق، تاثی ــاط موف ارتب

همچنیــن ســالمت روان انســان ها دارد )30(. 
در ادامــه می تــوان بــه تعــدادی از محدودیت هــای تحقیــق 
ــاله  ــا 6 س ــودکان 5 ت ــرروی ک ــن پژوهــش ب ــه، ای ــه اینک از جمل
انجــام شــده اســت و در تعمیــم نتایــج آن بــه ســنین دیگــر بایــد 
ــرل برخــی متغیر هــاي جمعیت شــناختی  ــرد؛ عــدم کنت ــاط ک احتی
و اقتصادي-اجتماعــی بــراي جایگیــري کــودکان در گروه هــا؛ 
ــودکان  ــه ک ــر ب ــش حاض ــاری پژوه ــه آم ــودن جامع ــدود ب مح
ــای  ــه فرم ه ــش ب ــزار پژوه ــودن اب ــدود ب ــان؛ مح ــهر اصفه ش

ــی.  خودگزارش

نتیجه گیری 
براســاس نتایــج بــه دســت آمــده از پژوهــش حاضــر، شــیوه ی های 
مثبــت مدیریــت خشــم بــا کنتــرل برون ریــزی و درون ریزی خشــم 
ــناخت  ــه و ش ــروز، تخلی ــرای ب ــی ب ــا ایجــاد زمینه های ــد ب می توان
هیجانــات، ایــن فرصــت را بــه کــودکان بدهــد کــه قــدرت تحلیــل 
و کنتــرل هیجانــات ماننــد هیجــان خشــم را در خــود رشــد دهنــد 
ــات دیگــران یکــی از  از طرفــی دیگــر توانایــی بازشناســی هیجان
ــودن  ــق ب ــت موف ــودکان جه ــه ک ــه ی اســت ک ــای اولی توانش ه
در تعامــالت بیــن فــردی و کنتــرل هیجانــی نیــاز دارنــد. از ایــن رو 
درک هیجــان عامــل اساســی در تعامــالت بیــن فــردی اســت کــه 
باعــث رشــد ســازش یافتگی اجتماعــی در کــودکان می شــود. 
آمــوزش گروهــی مدیریــت خشــم در افــراد، توانمندی هــای روانــی 
ــی  ــای ارتباط ــود مهارت ه ــه در بهب ــرده ک ــاد ک ــی ایج و اجتماع
مؤثــر اســت؛ خشــم مهــار نشــده ارتباط هــای بین فــردی را 
ــرد  ــراد را از کارک ــد اف ــه رو ســاخته و می توان ــا خطــر جــدی روب ب
بهینــه بــاز دارد؛ از ایــن رو مداخله هــای کنتــرل خشــم، بــر کاهــش 
ــک  ــا کم ــراه ب ــم هم ــان خش ــی بی ــول دوره و فراوان ــدت و ط ش
ــد  ــردی، تأکی ــه مســائل میان ف ــروز پاســخ های ســازگارانه ب ــه ب ب
دارنــد. باتوجــه بــه روابــط متقابلــی کــه بیــن متغیرهــای خشــم و 
کیفیــت ارتباطــات بین فــردی دیــده می شــود، از آمــوزش کنتــرل 
ــای  ــود مهارت ه ــرای بهب ــری ب ــوان تدبی ــوان به عن ــم می ت خش
ارتباطــی بهــره گرفــت. آمــوزش مدیریــت خشــم نوعــی رویکــرد 
رفتاردرمانــی شــناختی بــا هــدف ایجــاد تغییــر در شــناخت و رفتــار 
ــردی را  ــن ف ــط بی ــذار در رواب ــای تأثیرگ ــوده و مؤلفه ه ــراد ب اف
در برمی گیــرد. تأکیــد همــه مداخــالت مدیریــت خشــم بــر 
تعدیــل شــدت و طــول مــدت و فراوانــی بیــان خشــم و افزایــش 
ــه  ــت. ب ــردی اس ــط میان ف ــگرانه در رواب ــخ های غیرپرخاش پاس
طــور کلــی آمــوزش شــیوه ی های مثبــت مدیریــت خشــم اثــرات 
ســودمندی بــر بهبــود کنتــرل هیجانــی و  تعامــالت بیــن فــردی 
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کــودکان داشــته کــه می تــوان از ایــن آمــوزش در مراکــز آموزشــی 
و نگهــداری مرتبــط بــا کــودکان اســتفاده کــرد. 

ــای  ــایر گروه ه ــابهی در س ــای مش ــود: پژوهش ه ــنهاد می ش پیش
ســنی و همچنیــن ســایر شــهرها نیز بــکار گرفتــه شــود، متغیرهایی 
همچــون حافظــه، هــوش هیجانــی و متغیرهــاي جمعیت شــناختی 
مثــل وضعیــت اقتصادي-اجتماعــی خانــواده نیــز در اجــرای 
ــای  ــود، در پژوهش ه ــه ش ــر گرفت ــابه، در نظ ــای مش پژوهش ه
آینــده عــالوه بــر پرسشــنامه های خودگزارش دهــی از روش 

مشــاهدات بالینــی و مصاحبــه نیــز اســتفاده شــود. 

سپاسگزاری
ــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه  ــان نام ــه از پای ــه برگرفت ــن مقال ای

نویســندگان  می باشــد.  خوارســگان(  )واحــد  اســالمی  آزاد 
مقالــه بــر خــود الزم می داننــد تــا از تمامــی کســانی کــه 
مــا را در اجــرای هرچــه بهتــر ایــن پژوهــش مــا را یــاری 
ــا کــد اخــالق                                                                         رســاندند، تشــکر نماینــد. همچنیــن ایــن رســاله ب
IR. IAU. KHUISF. REC. 1399. 196 در دانشــگاه خوراسگان 

ــت.  ــیده اس ــت رس ــه ثب ب

تعارض منافع
نویســندگان اظهــار می دارنــد کــه هیــچ تعــارض منافعــی در مــورد 

ایــن مقالــه وجــود نــدارد. 
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