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پژوهش حاضر به شناس��ایی مولفه های کنترل پرخاش��گری و خش��ونت و تاثیر آموزش مهارت های آن در بین 
جوانان اس��تان خراسان شمالی می پردازد. جامعه آماری تحقیق ش��امل کلیه جوانان استان خراسان شمالی بود. 
برای نمونه گیری بخش اول، در مطالعۀ کیفی از نمونه گیری در دسترس و در بخش کّمی از نمونه گیری تصادفی 
ساده استفاده شد. در بخش کیفی، تعداد 29 نفر در فرآیند مصاحبه و در بخش کمی، با حجم جامعه نامحدود 
بر اس��اس فرمول اس��تیونس)2002( که تعداد نمونه بر اساس تعداد سواالت و پارامترها بود، 255 نفر به عنوان 
نمونه در پژوهش مش��ارکت یافتند. روش پژوهش در بخش دوم، طرح تحقیق نیمه آزمایش��ی بود؛ بدین صورت 
که تعداد 40 نفر در گروه آزمایش و گواه انتخاب ش��دند و نمرات آنها اس��تخراج شد. سپس آموزش مهارت های 
خش��م و پرخاشگری بر اس��اس مؤلفه های شناسایی شده طی 8 جلسه آموزش��ی، به آنها آموزش داده شد. ابزار 
ق س��اخته و در بخش دوم، »پرسش��نامه 

ّ
جمع آوری اطالعات در بخش اول ش��امل مصاحبه و پرسش��نامۀ محق

خشم و پرخاشگری« ناصری)1397( بود. بعد از تأیید روایی، پایایی پرسشنامه محقق ساخته به میزان 0/90 و 
»پرسش��نامه خشم و پرخاشگری« به مقدار 0/92 از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل 
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داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای اس پی اس 
اس 24 و AMOS16 انج��ام گرفت. بر اس��اس تجزیه و تحلیل داده ه��ای کیفی حاصل از مصاحبه های عمیق 
و اکتش��افی و کدگ��ذاری و تحلیل محتوای متن مصاحبه ها و در عین حال مطابق��ت آن ها با مبانی نظری، نتایج 
پژوه��ش در بخش کیفی بیانگر آن بود ک��ه 32 مولفه در دو بخش روش های کوتاه مدت و روش های بلند مدت 
در کنترل خش��م و پرخاش��گری موثر بودند که از بین آن ها مؤلفه اعتقادات و مذهب با بار عاملی 0/77 و مؤلفه 
ورزش کردن با بار عاملی 0/75، دارای باالترین ضریب تاثیرگذاری و مؤلفه ش��مردن اعداد با بار عاملی 0/48 
دارای کمترین ضریب تاثیرگذاری از دیدگاه پاس��خگویان بودند. نتایج در بخش دوم پژوهش و اجرای جلس��ات 
آموزش��ی بر اس��اس مولفه های شناسایی ش��ده در جهت کنترل خش��م و پرخاشگری نش��ان داد که أثیر آموزش 
مهارت های کنترل خش��م و پرخاش��گری در گروه های آزمایش و کنترل در بین جوانان از نظر آماری در س��طح 

)P>0/001( معنادار است. 
با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های کنترل خشم و پرخاشگری بر اساس مولفه های 

شناسایی شده در بین جوانان استان خراسان شمالی مؤثر می باشد.

واژگان کلیدی: خشم، پرخاشگری، جوانان و استان خراسان شمالی
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مقدمه
خش��م و پرخاش��گری، هیجان های جهان ش��مولی هس��تند که در همه فرهنگ ها دیده می ش��وند و یکی از 
ش��ایع ترین مشکالت رفتاری هستند که موجب ناراحتی و پریشانی دیگران می گردند و بهداشت روانی جامعه 
را مختل می کنند. ارائه تعریف دقیق از پرخاشگری دشوار است، چرا که در زبان معمول این اصطالح به طرق 
مختلف به کار رفته است. )نمازی محمود آبادی،1377: 89( هیجان ها ،پدیده هایی ذهنی، زیستی، هدفمند، 
اجتماعی و فطری هس��تند که در افراد مختلف در ش��رایط یکسانی بروز می کنند وپاسخ های زیستی مشخصی 
را ف��را خوان��ی می کنن��د. از جمله هیجان ها می توان به هیجان خش��م اش��اره کردکه یک هیج��ان ارضاکننده و 
در عین حال ویران کننده اس��ت، س��امانۀ درون��ی ما را فعال می کند و ما را ب��رای رویارویی با خطرهای بالقوه 
پیرامون آماده می س��ازد. )تایلر و نواکو، 2005( به طور کلی خش��م از ناکامی ناشی می شود؛ زمانی که چیزی 
یا کس��ی مانع از رس��یدن ارگانیزم به هدفیش گردد، بروز پیدا می کند و به صورت فیزیکی، کالمی، خصومت، 
مخالفت، انتقاد، احساس رنجش، بارها دربارۀ چیزی حرف زدن، مصالحه کردن، دوری و اجتناب از مسائل 
و افراد ابراز می ش��ود. )نساجی زواره، 1385( خش��م به عنوان یک هیجان گذرا تجربه می گردد و برانگیختگی 
خش��م به صورت مکرر می تواند مش��کل ساز و فعال کنندۀ رفتار پرخاشگرانه باشد و به سازشیابی روانشناختی 
و س��المت فردی آسیب برس��اند . )نواکو، 1998( اگرچه ساختار خشم، مشترکاتی با پرخاشگری و خصومت 
دارد، اما این اصطالحات مترادف نیس��تند و س��اختارهای خش��م، خصومت و پرخاش��گری همپوشانی دارند. 
خش��م به هیجان، خصومت به نگرش و پرخاش��گری به رفتار اطالق می گردد. خش��م به عنوان حالت هیجانی 
توصیف می ش��ود که می تواند زیربنای پرخاش��گری و خصومت باش��د. خصومت، به نگرش پرخاش��گرانه ای 
اطالق می ش��ود که فرد را به س��وی رفتارهای پرخاشگرانه سوق می دهد، در حالی که پرخاشگری به رفتار قابل 
مشاهده و با قصد آسیب رسانی اطالق می گردد. )دلوکیوو الیری، 2009 :474( چارلز اشپیلبرگر معتقد است 
خش��م، حالت هیجانی با ش��دت های متغیر است که مانند سایر هیجانات، با تغییرات فیزیکی و زیستی همراه 
است. رخدادهای درونی و رخدادهای بیرونی، هر دو می توانند باعث خشم گردند. خشم نه تنها با پیامدهای 
منفی روانشناختی همراه است، بلکه آسیب پذیری فرد را نسبت به بیماری افزایش می دهد و منجر به تضعیف 
سیس��تم ایمن ، افزایش درد و افزایش خطر مرگ ناش��ی از بیماری قلبی و عروقی می شود. آنچه که باعث توجه 
محققان ش��ده اس��ت اثرات نامطلوب آن بر رفتار بین فردی و همچنین اثر ناخوش��ایند آن بر حاالت درونی و 
روانی افراد است. عدم مهار رفتار پرخاشگرانه عالوه بر اینکه می تواند باعث ایجاد مشکالت بین فردی شود، 
می تواند درون ریزی ش��ده و باعث انواع مش��کالت جس��می و روانی، مثل زخم معده، س��ردردهای میگرنی و 
افس��ردگی گردد.)الیس، 1998( گروه تحقیق ش��وارتز1 و همکاران )2010( طی یک تحقیق طولی در آمریکا با 
بررسی 5305 نوجوان بیان کردندکه  میزان قابل توجهی از رفتارهای خطرناک نظیر بزهکاری، مصرف الکل و 
رابطه جنسی آسیب پذیر در طول دوره نوجوانی آغاز می شود. اگرچه شمار زیادی از جوانان، دور ه نوجوانی را 
با موفقیت و بدون مواجه ش��دن با مش��کالت مهم طی می کنند، ولی بقیه آنها با وارد شدن به دهه دّوم زندگی، 
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با افزایش خطر بزهکاری و رفتار مخاطره آمیز از جمله پرخاشگری برای سالمتی مواجه می شوند. پرخاشگری 
مربوط به یک سن و دوره خاصی نیست. همان طور که در تحقیقات مختلف مشخص شده است، پرخاشگری 
و خش��ونت از س��نین خردس��الی وجود دارد و در طول زمان تداوم می یابد و در نوجوانی و بزرگس��الی ادامه پیدا 

می کند.)نلسن و ایزرائیل، 1376(
بیش��ترین بروز و ظهور پرخاش��گری در س��نین نوجوانی اس��ت. در یک زمینه یابی در دانش آموزان دبیرستانی 
آمری��کا معلوم ش��د که 28 درصد پس��رها و 7 درص��د از دخترها در طول یک ماه مطالعه در ن��زاع فیزیکی درگیر 
 35 درص��د از اف��راد مورد تحقیق گ��زارش کرده اند که حداق��ل در یکی از موارد ن��زاع فیزیکی، 

ً
بوده ان��د. تقریب��ا

جراحات وارده نیازمند معالجه طبی بوده اس��ت. ) کاپالن و س��ادوک، 1375( تحقیقات حکایت از وقوع میزان 
باالی��ی از جرم های خش��ونت آمیز بین جوان��ان و نوجوانان از جمله ضرب و جرح، دزدی، آتش س��وزی، قتل و 
تج��اوز دارد. ای��ن نوع جنایت ها به احتمال زیاد ماهیتی پرخاش��گرانه و خش��ونت آمیز دارند. ب��ا توجه به اثرات 
ناخوشایند رفتار پرخاشگرانه، مدت مدیدی است که عصبانیت و خشونت به عنوان مشکل تلقی گردیده و نیاز به 
بررسی های بالینی و قانونی دارد. جوانانی که در مهار خشم خود دچار مشکل می شوند و اغلب رفتارهای خشن 
از خ��ود بروز می دهند، هدف روش های درمانی متعددی ق��رار گرفته اند. محققان زیادی در پی یافتن تمهیدات 
و روش های��ی برای مهار پرخاش��گری و درمان آن بوده اند. )فیندلر و اکت��ول ، 1986( توانایی مقابله باهیجان ها 
فرد را قادر می س��ازد تا هیجان ها را در خود و دیگران تش��خیص دهد، نحوۀ تأثیر آنها بر رفتار را بداند و بتواند 
واکنش مناسبی به هیجان های مختلف نشان دهد. فیندلر و وسیتر )2005(،  فیندلر و اکتول )1986( و کلنر و 
بری )1999( بر مؤثر بودن آموزش مدیریت پرخاشگری بر بسیاری از گروه ها از جمله بیماران روانی و  مراکز 
کید دارند. »برنامۀ مدیریت مهارپرخاش��گری«، یک برنامۀ مداخله ای روانی -  اص��الح و تربی��ت و نوجوانان تأ
تربیتی س��ازمان یافته اس��ت که برای ایجاد توانش های مدیریت و مهار پرخاش��گری و نیز کاهش آسیب پذیری 
افراد اجرا می شود. )زیلمن، 1991 ؛ نقل از تایلر و نواکو،2005 ( پرخاشگری از مسائل مهم در دوران جوانی 
و نوجوانی اس��ت. همه روزه در مدارس نوجوانانی مش��اهده می ش��وند که به علت زد و خورد، دعوا و رفتارهای 
پرخاش��گرانه تنبیه انضباطی می گردند و با عکس العمل اولیای آن مدارس مواجه می شوند. نوجوانان پرخاشگر 
 قدرت مهار رفتار خود را ندارند و رسوم و اخالق جامعه ای را که در آن زندگی می کنند زیر پا می گذارند. 

ً
معموال

در اغل��ب موارد والدین و اولیای مدارس با آنه��ا درگیری پیدا می کنند و حرکات آنها گاهی به حدی باعث آزار و 
اذیت اطرافیان می شود که به اخراج آنها از مدرسه می انجامد. برخی از مشکالت جدی اجتماعی، مانند کودک 
/ همس��ر آزاری و اش��کال مختلف کش��مکش گروهی به روشنی ریشه در خش��م و ناتوانی در مهار برانگیختگی 

خشم دارد. )نواکو، و همتاب 1998(
پرخاشگری، مفهوم بسیار پیچیده ای است که از یک سو تحت تاثیر عوامل موقعیتی و روانشناختی و از سوی 
دیگر، تحت تاثیر عوامل ژنتیکی می باشد. )استریت و همکاران،2016( روانشناسان اجتماعی عمل پرخاشگری 
گاهانه ای می دانند که هدفش اعمال درد و رنج جس��مانی یا روانی می باش��د. )زی و همکاران،2016(  را رفتار آ
خشم به عنوان یک هیجان گذرا تجربه می شود، بخشی از ساختار شخصیتی انسانی است، نه یک مشکلی که به 
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طور قهری و غیر ارادی ایجاد شده باشد. با وجود این، بر انگیختگی خشم به صورت مکرر می تواند مشکل ساز 
باش��د. این برانگیختگی می تواند فعال کننده رفتارپرخاشگرانه باشد و به سازگاری روانشناختی و سالمت فردی 
آس��یب رس��اند. )نواکو و روبینز1999،1(  همچنین خش��م هیجانی است که به شمش��یر دولبه معروف است؛ به 
این معنا که برون ریزی آن باعث تخریب افراد و اش��یای اطراف   می ش��ود و درون ریزی و س��رکوب آن صدمات 
جس��مانی و روانی را برای فرد به بار می آورد. این مس��ئله نشان می دهد که بحث کنترل خشم از اهمیت خاصی 
برخوردار اس��ت. پرخاشگری معطوف به یک دوره خاص نیست. همان طور که در تحقیقات مختلف مشخص 
ش��ده اس��ت، پرخاشگری و خشونت از سنین خردس��الی وجود دارد و در طول زمان تداوم می یابد و در نوجوانی 
و بزرگس��الی ادامه پیدا می کند. با توجه به اثرات ناخوش��ایند رفتار پرخاش��گرانه، عصبانیت و خشونت به عنوان 
مش��کل تلقی می گردد و نیاز به بررس��ی های بالین��ی و قانونی دارد. )ویتلی و هم��کاران،2009( آنچه که باعث 
توجه محققان به رفتارپرخاشگرانه شده است، اثرات نامطلوب آن بررفتار بین فردی و همچنین اثر ناخوشایند آن 
برحاالت درونی و روانی فرد است. عدم کنترل رفتار پرخاشگرانه عالوه بر اینکه می تواند باعث ایجاد مشکالت 
بین فردی و جرم، بزه و تجاوز به حقوق دیگران شود، می تواند درون ریزی شده و باعث انواع مشکالت جسمی 
و روانی مانند زخم معده، س��ردرد های میگرنی و افس��ردگی گردد. )الیس1998،2، به نقل از زنگنه، ملک پور و 
عابدی،1390( برخی از مش��کالت جدی اجتماعی مانند کودک/همسر آزاری و اشکال مختلف کشمکش بین 
گروهی به روشنی ریشه در خشم و ناتوانی در کنترل برانگیختگی خشم دارد. )نواکو و روبینز،1999، به نقل از 

زنگنه و همکاران،1390(
رویکرد ها و نظریه های مختلف به ش��ناخت و درمان خش��م پرداخته اند. نظریه هایی که متخصصان بالینی به 
پش��توانه آنها به درمان اختالالت روانشناختی می پردازند، نوع و نتیجه درمان را مشخص می کنند. یک درمانگر 
روان تحلیلگر، خش��م را به عنوان بخشی از غریزه پرخاش��گری می داند که به وسیله فرآیندهای اتوماتیک ایجاد 
می شود. از این دیدگاه، ابراز خشم به تخلیه هیجانی و کاهش هیجان منجر می شود. درمانگران شناختی، خشم 
را به عنوان مجموعه ای از ش��ناخت ها، رفتارها و الگوه��ای برانگیختگی فیزیولوژی می دانند. از دیدگاه رفتاری، 
خش��م از طریق یادگیری ایجاد می ش��ود و می تواند از طریق یادگیری تغییر یابد. )کرتز1387،3( باس)1996( 
پرخاشگری را به پرخاشگری خصمانه و پرخاشگری وسیله ای و از لحاظ نحوه ابراز، آن را به چهار دسته کالمی، 
بدنی، فعال و غیر فعال تقس��یم کرده و زیر مجموعه ای نیز برای آنها قائل ش��ده اس��ت. بتازگی پرخاشگری به دو 
دس��ته پیش گس��تر و پرخاش��گری واکنشی تقسیم بندی ش��ده اس��ت که در واقع همان خصوصیات پرخاشگری 
اب��زاری و خصمان��ه را دارد. )داج و همکاران،1997( وقتی خش��م خارج از کنترل و مخرب باش��د، می تواند به 
بروز مشکالتی در کار، روابط بین فردی و کیفیت کلی زندگی منجر شود. )انجمن روانشناسی آمریکا2004،4( 
بررس��ی آمار و اطالعات نش��ان می دهد که در چند دهه اخیر، خش��م و پرخاشگری افزایش یافته است و شواهد 
تجرب��ی زیادی آثار مخرب خش��م را در روابط انس��انی نش��ان داده ان��د. )ویتلی و هم��کاران،2009(  به همین 
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دلیل ، این مس��ئله توجه متخصصان به ویژه روانشناس��ان را به خود جلب کرده اس��ت. در طی سال های گذشته، 
پژوهش هایی به منظور یافتن علل خش��م و تاثیرات آن در روابط بین فردی و ش��یوه های کنترل آن صورت گرفته 
و عوامل مختلفی شناس��ایی شده اس��ت. )زنگنه و همکاران،1390( پرخاش��گری نوجوانان بزهکار تحت تاثیر 
عوامل مختلف فردی و اجتماعی از قبیل راهبردهای حل مسئله و مهارت های ارتباطی قرار دارد. )اوکونو، لوول 
و براون،2015(. صدوقی و گلیمی)2015( به این نتیجه رسیدند که از میان ویژگی های شخصیتی، برون گرایی 
بجز با پرخاش��گری جس��مانی با انواع پرخاش��گری رابطه منفی معنادار، توافق پذیری و با وجدان بودن با انواع 
پرخاشگری رابطه منفی معنادار و انعطاف پذیری فقط با خصومت، رابطه منفی معنادار دارد و روان رنجورخویی 
با انواع پرخاش��گری رابطه مثبت معنادار دارد. از میان سبک های حل مسئله، درماندگی و مهارگری با همه انواع 
پرخا ش��گری رابطه معنادار مثبت وس��بک خالقانه و اعتماد با انواع پرخاشگری رابطه منفی معنادار دارد و سبک 
گرایش فقط با خصومت و نمره کل رابطه منفی معنادار دارد و سبک اجتناب با هیچ یک از انواع پرخاشگری رابطه 
معنا دار ندارد. بل و زونال1)2009(در پژوهش خود به این نتیجه رس��یدند که ش��یوه های حل مس��ئله در کاهش 
رفتار پرخاشگرانه موفق بوده است. یکی دیگر از عوامل موثر بر پرخاشگری نوجوان بزهکار، بهبود مهارت های 
ارتباطی بین نوجوانان می باشد.)اشرفی و منجزی،1394( بنابراین عوامل مختلفی می تواند در بروز خشونت و 
پرخاشگری در جوانان موثر باشد. در سال های اخیر، پژوهش چشمگیری درباره مولفه های خشونت و خشم در 
بین جوانان انجام نش��ده، این در حالی است که معموال خشونت و پرخاشگری در بین نوجوانان و جوانان بسیار 
شایع می باشد. اخیرا افزایش پرخاشگری در گروه های متفاوت اجتماعی، بخصوص نوجوانان و جوانان به چشم 
می خورد. )فیلدز،2003،ص 63( در بین مراحل رش��د انس��ان از کودکی تا بزرگسالی، بیشترین میزان خشونت 
در س��نین نوجوانی و جوانی به چشم می خورد.)وینر ،2004( بنابراین شناسایی عوامل و مولفه هایی که موجب 
خش��ونت در بین جوانان می شود، می تواند گام مهمی در پیش��گیری از افزایش این رفتار آسیب زا در بین جامعه 
باشد. با توجه به نتایج متفاوت در تحقیقات مختلف و روش های درمانی گوناگون  که هدف از آنها کنترل خشم، 
گاهی افراد نسبت به خشم و  کاهش احساس��ات هیجانی و برانگیختگی فیزیولوژیکی ناش��ی از خشم، افزایش آ
آموزش ش��یوه ها و راهبردهای موثر به منظور کنترل آن اس��ت،)زنگنه و همکاران،1390( بارون و ریچاردس��ون2 
)1994( تعری��ف دقیقی از پرخاش��گری ارائه کرده اند. به نظر آنها واژه پرخاش��گری را زمانی به کار می بریم که 
رفتاری با هدف صدمه زدن با آسیب رساندن به موجود زنده ای که سعی دارد از چنین آسیبی اجتناب کند، بروز 
نماید. معموال نوجوانان احس��اس خش��م را تجربه می کنند و همه آنها می دانند که دلیل احس��اس ناراحتی آنها 
این است که هیچ چیز ظاهرا درست نمی باشد. این برای نوجوانان طبیعی است که نسبت به دوستان و اعضای 
خانواده خود احس��اس خشم کنند. نوجوان زمانی دچار ناامیدی می شود که درک نشود. در حقیقت، الزم است 
یک نوجوان اقدام به شناساندن هیجان های خود کند، اما همان طور که می دانیم، میزان تحمل و کنترل خشم او 
پایین است و از آسیبی که می تواند به خانواده و همساالن خود بزند، تصویر مبهمی دارد. خانواده ها اغلب تالش 
می کنند تا یک نوجوان خش��ن را کنترل کنند. نوجوانان در ش��ناخت قوت ها و ضعف های ش��خصی خود دچار 
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مش��کل هس��تند و احساس های نیرومند خشم را در خود نگه می دارند. آنها نمی دانند که خشم سودمند است یا 
مضر. اما بهتر اس��ت به آنها اجازه دهیم تا خش��م خود را از طریق رفتار خود نش��ان دهند. خشم در حقیقت یک 
ویژگی معرف نوجوانی اس��ت و کارکردهای گوناگونی دارد و ممکن اس��ت به صورت های مختلفی نمایان گردد. 
برای مثال، خش��م ممکن اس��ت پاسخی باش��د که یک نوجوان به جهان اطراف خود می دهد. نوجوان خشمگین 
ممکن اس��ت بخواهد آنچه را که از تعارف های مکرر خانواده خود آموخته اس��ت، نش��ان دهد. ابرازات خش��م 
ممکن است راهی برای شناساندن نیازهای برآورده نشده فرد باشد، اما وجه مشترک همه ابرازات خشم این است 
که آنها یک ابزار ارتباطی1 محس��وب می ش��وند. نوجوانان با ابراز خشم خود می خواهند پیام خود را منتقل کنند. 
نکته جالب این اس��ت که هر چه ابراز خش��م قویتر می گردد، پیام2 مربوط به آن کمتر درک می ش��ود. )لی کارتر، 

1995، به نقل از رافضی، 1383( 
خش��م، یک��ی از نیرومند ترین هیجان هاس��ت ک��ه خداوند متع��ال در وجود انس��ان به ودیعه گذارده اس��ت. 
پرخاش��گری نیز از آثار حالت هیجانی خش��م اس��ت که معم��وال همراه آن رخ می ده��د. خداوند در قرآن حفظ 
سکون و آرامش در هنگام خشم را سنت ویژه رسول خدا و مومنان می داند و خشم و تعصبات جاهلی را ره آورد 
افکار نادرس��ت کافران قلمداد می کند. )خاکپور،قربان زاده و قادری،1396( کینه توزی و پرخاش��گری ناشی از 
خشم یکی از دالیل مهم ارجاع کودکان و نوجوانان برای مشاوره و روان درمانی است. )پلگرینی،2003؛ساخو

دولسکی،کاسینوی و گارمن،2004( تحقیقات میزان باالیی از جرم های خشونت آمیز را بین نوجوانان و جوانان 
از جمل��ه ضرب و جرح، دزدی، آتش س��وزی، قتل و تجاوز نش��ان می دهد. این نوع جنایت ه��ا به احتمال زیاد 
ماهیتی پرخاش��گرانه و خشونت آمیز دارند. متاس��فانه آمار دقیقی از میزان خشونت در ایران در دسترس نداریم، 
اما طبق آماری که درس��وم تیرماه س��ال 1393 در روزنامه فرهیختگان به چاپ رس��یده است، در هر ساعت 72 
درگیری منجر به جرح در کش��ور و 12 نزاع در تهران رخ می دهد. این آمار از س��وی پزش��کی  قانونی کش��ور ارائه 
شده و مربوط به کسانی است که در درگیری های منجر به جرح به مراجع قانونی شکایت کرده اند و برای محکوم 
کردن طرف درگیری به پزش��کی قانونی رفته اند. طبق اعالم پزش��کی قانونی، در دو ماه نخست سال 1393، 104 
هزار و 200 نفر به دلیل صدمات ناش��ی از نزاع به مراکز پزش��کی قانونی مراجعه کرده اند. این رقم در مقایس��ه با 
مدت مش��ابه س��ال قبل که تعداد مراجعان نزاع 103 هزار و 767 نفر بود، 0/4 درصد بیش��تر شده است. در این 
م��دت اس��تان های تهران با 17 هزار و 989، خراس��ان رضوی با هش��ت هزار و 338 و اصفه��ان با هفت هزار و 
276 بیش��ترین و استان های خراسان جنوبی با 546، ایالم با 758 و سمنان با 884 کمترین آمار مراجعان نزاع 
را داش��ته اند. خراس��ان شمالی در بین سایر اس��تان ها، رتبه دوازدهم را در میزان جرم های خشونت دارد. براساس 
آمارهای موجود در س��ازمان پزش��کی قانونی کش��ور به طور معمول آمار مراجعان نزاع در فصل تابس��تان بیش از 
س��ایر فصل های س��ال است؛ به طوری که در سه سال اخیر همواره تیر ماه بیشترین آمار نزاع را داشته است. آمار 
مراجعان نزاع در تیر ماه س��ال 1390، 63 هزار و 308 نفر، در س��ال 1391، 63 هزار و 548 و در سال 1392، 
65 هزار و 168 نفر بوده اس��ت. این آمار حاکی از میزان زیاد خش��ونت در کش��ور ماس��ت و به نظر می رسد نیاز 
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به بررس��ی علمی این معضل در جامعه اس��ت. در نتیج��ه، اگر آموزش های مهارت کنترل خش��م به نوجوانان و 
افراد در این س��نین رش��د داده شود، آنها در آینده راحت تر می توانند خشم خود را کنترل کنند و این باعث کاهش 
آس��یب های اجتماعی و خانوادگی می ش��ود- از جمله این آسیب ها می توان به زندانی شدن این افراد در اثر عدم 

کنترل خشم اشاره کرد. 
این پژوهش در صدد اس��ت تا با توجه به ویژگی های جمعیت ش��ناختی جوانان در اس��تان خراس��ان شمالی، 
ب��ا روش کیف��ی- کّمی و روش تحقیق نیمه آزمایش��ی  از طری��ق فرآیند مصاحبه و آم��وزش روش های درمانی، 
مولفه های کنترل پرخاش��گری و خشونت را شناس��ایی کند و پس از شناسایی این عوامل، روش های موثر کنترل 
خش��ونت و پرخاشگری را به جوانان خراسان ش��مالی، آموزش و اثر بخشی آن را مورد ارزیابی قرار دهد. گفتنی 
است که تاکنون این روش آموزش به صورت کیفی و کمی و به صورت تحقیق نیمه آزمایشی به طور همزمان در 

کشور صورت نگرفته است.
پژوهش حس��ینی و هم��کاران )1396( نش��ان داد که آموزش مهارت کنترل خش��م در دانش��جویان می تواند 
س��ازگاری آن ها را در ابعاد مختلف افزایش دهد. همچنین آموزش کنترل خشم بر نمره سازگاری کلی، سازگاری 
در خانه، س��ازگاری بهداش��تی و س��ازگاری عاطفی تاثیر معناداری داشت. شیخ االس��المی و همکاران)1396( 
نشان دادند که راهبردهای حل مسئله و مهارت های ارتباطی می تواند پرخاشگری نوجوانان بزهکار را پیش بینی 
کند. باوقار زعیمی و ش��یبانی تدرجی)1395( دربررس��ی های انجام شده نشان دادند که بیشتر افراد پرخاشگر، 
والدی��ن خش��ن و متخاصمی داش��ته اند؛ یعنی نه تنها کودک آنها از محبت الزم برخ��وردار نبوده، بلکه از الگوی 
پرخاش��گری موج��ود در خانواده نیز تأثیر پذیرفته اس��ت. یافته ه��ای جعفری و همکاران)1393( نش��ان داد که 
آموزش کنترل خش��م به کاهش هر سه مؤلفه رفتار، احس��اس و فکر پرخاشگرانه شرکت کنندگان منجر می شود. 
یافته  های پژوهش��ی نیز حاکی از آن اس��ت که آموزش کنترل خش��م می تواند باعث افزایش توانایی ورزش��کاران 
نوجوان در کنترل و پیش��گیری از خش��م ش��ود و از دالیل احتمالی بهبود توانایی آنها در اس��تدالل های اخالقی 
باش��د. کالیفرون��ا و گریفالی��ا)2016( در تحقیق خود نتایج ی��ک برنامه روانکاوی کنترل خش��م بر مبنای اصول 
گاهی و درمان برای  متمرک��ز و محور گروهی ارائه دادند. این برنامه طی دوازده ماه )45 س��اعت( در دو مرحله آ
سه گروه 30 نفره مورد استفاده قرار گرفت. صفات خشم شخصیتی بین شروع و پایان این آزمایش زوج زودرس 
تفاوت بسیار مهمی را نشان داد. ویتلی و همکاران)2009( در تحقیق شبه آزمایشی، یک دوره آموزش مدیریت 
پرخاشگری برای جوانان در مدارس بر مبنای درمان شناختی – رفتاری1 طراحی کردند. نتایج، یافته های مختلفی 
را به همراه برخی از بهبودها در رفتار منفعل کننده، تعلیقی ها و گوش��ه گیری ها طی دوره آموزش نش��ان داد. مك 
واف)2004( و برسلی)2005(» برنامه آموزش مدیریت خشم« را در پیش گیر ی از روی آوردن به خشونت 

خانوادگی یا کاهش خشونت خانوادگی اثربخش گزارش کردند.
 پایلت)2002(نی��ز  تأثیر »برنامه آموزش مدیریت خش��م«  بر کاهش خش��ونت خانوادگی را با به کارگیری 
گروه ه��ای آزمای��ش و گواه در یك برنامه هش��ت جلس��ه ای آموزش مدیریت خش��م برای کاهش میزان خش��م 
مؤثر ارزیابی نمود. اکتن و دیورینگ)2000( در پژوهش��ی، »برنامه مدیریت پرخاش��گری« را طی 13 جلسه به 
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صورت گروهی به 29 والد آموزش دادند. آموزش مدیریت پرخاشگری متمرکز بر مدیریت خشم، مهارت های 
ارتباطی، مهارت های حل مس��ئله و افزایش حس همدردی بود. در این پژوهش تاثیرات گروه درمانی بر کاهش 
پرخاش��گری فیزیکی والدین با اس��تفاده از آموزش مدیریت خش��م و مهارت های مدیریت رفتار مش��هود بود. با 

توجه به مبانی نظری و پیشینه، این پژوهش در صدد پاسخ به سواالت زیر می باشد:
مولفه های شناسایی شده برای کنترل پرخاشگری و خشونت کدام اند؟	•
اولویت هر یک از مولفه های شناسایی شده در کنترل پرخاشگری و خشونت چیست؟	•
آیا آموزش مهارت های کنترل خشم و پرخاشگری بر اساس مولفه های شناسایی شده در بین جوانان 	•

خراسان شمالی تاثیر گذار است؟

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش در بخش اول

 در ای��ن پژوه��ش در بخش اول با توجه به هدف و ماهیت تحقی��ق از روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته1 از طریق 
تلفیق روش های کیفی و کّمی اس��تفاده شده است. استفاده از استراتژی تحقیق مبتنی بر کاربرد روش های کیفی 
وکّمی در یک مطالعه بیانگر کاربرد روش تحقیق آمیخته است و مبتنی بر تقدم و توالی اطالعات است. )ِکرسول 
و پالنوکالرک2، 2011( در این مرحله، مبانی نظری و مطالعات و پیش��ینه مرتبط با موضوع بررس��ی، تحلیل و با 
رویکردی سیستمی تنظیم و تدوین شد. هدف اصلی بخش کیفی، بررسی و کاوش مفاهیم و مقوله های مرتبط با 
مؤلفه های خشم و پرخاشگری و تدوین و ساخت پرسشنامه برای بخش کّمی بود. در مرحلۀ بعد برای شناسایی 
مؤلفه های موثر در کنترل خش��م و پرخاش��گری در وضعیت حاضر، از طریق مصاحبه های عمیق و اکتش��افی به 
صورت انفرادی با جوانان رده س��نی 18 تا 29 س��ال که به صورت تصادفی س��اده انتخاب شده بودند، داده های 
کیفی الزم جمع آوری و با استفاده از فرآیند کدگذاری مبتنی بر طرح نظام مند راهبرد نظریه داده بنیاد3  اشتراوس 
و کوربین4 )1385( و همچنین روش تحلیل محتوا به مثابه تکنیکی پژوهشی، مفاهیم، مقوله ها و عوامل اصلی 
و فرعی شناس��ایی و مورد تحلیل قرار گرفت. این مفاهیم، عوامل و مقوله ها مبنای تدوین ابزار )پرسشنامه( برای 
دس��تیابی به مولفه های شناس��ایی ش��ده  گردید. برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین این گروه از جوانان، 
به ش��یوه تصادفی ساده از بین سه گروه ورزشکار، دانش��جو و کارمند عده ای انتخاب شدند. از آنجا که هدف از 
مصاحبه، اکتش��اف و توصیف عقاید و نگرش های مصاحبه ش��وندگان بود، تعداد 29 نمونه مورد مصاحبه قرار 
گرفتن��د. مدت زمان انجام هر مصاحبه، بین 30 تا 50 دقیقه بود. زمان برگزاری فرایند مصاحبه در فاصله زمانی 
خرداد تا ش��هریور 1397 بود. برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و به منظور اطمینان خاطر از 
دقیق بودن یافته ها از دیدگاه پژوهش��گر، از نظرات ارزش��مند متخصصان، خبرگان و اساتید به خصوص استادان 

فعال در گروه روانشناسی، استفاده شد. 

1. Mixed Method
2. Creswell & Plano clark
3. Grounded Theory
4. Strauss & Corbin
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گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش،  جوانان اس��تان خراس��ان شمالی در رده سنی 18 تا 29 سال بودند. از 
آنجا که روش شناسی مدل یابی معادالت ساختاری، تا حدود زیادی با برخی از جنبه های رگرسیون چند متغیری 
ش��باهت دارد، می توان از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرس��یون چند متغیری برای تعیین حجم نمونه در 
مدلیابی معادالت ساختاری استفاده نمود. از دیدگاه جیمز استیونس)2002( حتی در نظر گرفتن 15 مشاهده به 
ازای هر متغیر پیش بین در تحلیل رگرسیون چند گانه با روش معمولی کمترین مجذورات استاندارد، یک قاعده 
س��ر انگش��تی خوب به حساب می آید. پس به طور کلی، در روش شناس��ی مدل یابی معادالت ساختاری تعیین 
حجم نمونه می تواند بین 5 تا 15 مشاهده به ازای هر متغیر اندازه گیری شده تعیین گردد. حجم نمونه این تحقیق 
بین 150 تا 450 بود و چون همواره تاکید بر این اس��ت که کف نمونه نباید از 200 نفر کمتر باش��د، تعداد 255 
نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در مرحله کّمی پژوهش، براساس معیارهای استخراج 
ش��ده از مرحله کیفی، پرسش نامه محقق س��اخته طراحی گردید و سواالت و مؤلفه های آن با استفاده از ادبیات 
پژوهش و نتایج حاصل از مطالعۀ کیفی تدوین ش��د. آزمون مقدماتی پرسش��نامه بر روی 30 نفر از نمونۀ آماری 
انجام شد. مشکالت مربوط به روشن بودن، قابلیت درک و قابل پذیرش بودن سواالت پرسشنامه پس از اجرای 
مقدماتی بازنگری شد و شرکت کنندگان بعدی نسخۀ اصالح شده پرسشنامه را تکمیل کردند. برای تعیین روایی 
ابزار اندازه گیری از روایی محتوایی اس��تفاده شد. این نوع روایی به قضاوت داوران بستگی دارد. نظردهندگان در 
گاه بودند. برای محاسبۀ پایایی پرسشنامۀ پژوهش، ابتدا یک  مورد پرسشنامه، استادان متخصص و افراد خبره و آ
نمونه پرسشنامه 32 سوالی در اختیار 30 نفر از خبرگان و متخصصان قرار گرفت. سپس با استفاده از داده های به 
دست آمده و به کمک نرم افزار SPSS، میزان ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن 0/90 محاسبه 
ش��د و بیانگر پایایی الزم  بود. در این پژوهش تعداد 255پرسش��نامه بین نمونۀ آماری توزیع و  در نهایت 222 
پرسشنامه جمع آوری گردید. تمام تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و AMOS16 انجام شد.

روش پژوهش در بخش دوم
 روش پژوهش حاضر در بخش دوم، طرح تحقیق نیمه آزمایش��ی بود که قصد داش��ت اثر آموزش مؤلفه های 
شناس��ایی ش��ده در خشم و پرخاش��گری و تأثیر آموزش این مؤلفه ها را درکنترل خش��م جوانان مورد مطالعه قرار 
دهد. در این تحقیق قبل از ش��روع، به افراد نمونه )گروه آزمایش و گروه گواه( »پرسش��نامه خشم و پرخاشگری« 
داده ش��د و نمرات آنها اس��تخراج گردید. سپس مهارت های خشم و پرخاش��گری بر اساس مؤلفه های شناسایی 
ش��ده طی 8 جلس��ه به گروه آزمایش آموزش داده ش��د. جلس��ات آموزش��ی طی دو ماه آبان و آذر و دی 1397 
برگزار گردید. پس از اتمام آموزش دوباره پرسش��نامه خش��م و پرخاش��گری برای هر دو گ��روه آزمایش و گواه به 
اجرا درآمد و نمرات اس��تخراج ش��د. مقایس��ه نمرات قبل و بعد از آموزش، میزان اثر بخش��ی آموزش مؤلفه های 
خش��م و پرخاش��گری را مش��خص می کرد. در این بخش از پژوهش، نمونه گیری به صورت هدفمند بود؛ بدین 
ترتیب که ابتدا »پرسشنامه خشم و پرخاشگری« بر روی 60 نفر از کارکنان، ورزشکاران و دانشجویان جوان در 
استان خراسان شمالی به اجرا درآمد. سپس از میان آنها، 40 نفر که باالترین  نمره را کسب کرده بودند به عنوان 
نمون��ه انتخاب ش��دند و به صورت تصادفی 20 نفر به عن��وان »گروه گواه« و 20 نفر به عن��وان »گروه آزمایش« 
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دس��ته بندی ش��دند. الزم به ذکر است که کسب نمره باالتر نشانه خشم و پرخاشگری بیشتر و کسب نمره پایین تر 
نش��انه پرخاشگری کمتر می باشد. این پرسشنامه توس��ط ناصری )1397( ساخته شد. این پرسشنامه دارای 20 
س��وال می باش��د و به صورت طیف لیکرت طراحی شده است. روایی ابزار، مورد تایید متخصصان در این حوزه 
)روانشناس��ان( قرار گرف��ت و به جهت  تعیین پایایی ابتدا در یک نمونه 30 نف��ره اجرا و از طریق آلفای کرونباخ 
پایایی آن 0/92 محاسبه گردید. آموزش مهارت های خشم و پرخاشگری نیز بر اساس مولفه های شناسایی شده 

در بخش کیفی پژوهش به صورت جلسات آموزشی که در جدول 1 ارائه شده است، اجرا گردید.

شیوه اجرا
جدول 1: مراحل آموزش کنترل خشم و پرخاشگری بر اساس مولفه های شناسایی شده در بخش اول پژوهش

محتوای جلساتجلسات

طرح اهداف برگزاری گروه درمانی و تشریح انواع هیجانات مثبت و منفی و نحوه ابراز خشم خوداول

تکنیک تمرین و آزمایش با هدف آمادگی برای انجام یک رفتار جدید در موقعیت های واقعی زندگیدوم

بیان استراتژی های مدیریت خشم )آنی و پیشگیرانه( با هدف مدیریت پرخاشگریسوم

چهارم
بیان راه حل های مواجهه با موقعیت های خشم برانگیز )به درون ریختن، بروز دادن(؛ روش های خنثی 

کردن )مدیریت( خشم شامل روش های دراز مدت )ورزش های هوازی، آرمیدگی، و...( و روش های کوتاه 
گاهی هیجانی، تنفس عمیق،...( مدت)خودآ

پنجم
بیان شیوه های کنترل خشم با استفاده از تنفس عمیق، حواسپرتی) شمردن اعداد، به یاد آوردن شعر، به یاد آوردن یک 

لطیفه، فکر نکردن( و درخواست از اعضا جهت آزمایش این شیوه های کنترل خشم بر روی رفتار خود 

گاهیششم آموزش متوقف کردن افکار ناکارآمد و آموزش مدیریت خشم به شیوه ذهن آ

هفتم
روش های دراز مدت در مدیریت خشم )ورزش های هوازی، آرمیدگی، پیش بینی، تخلیه احساسات منفی گذشته و 

تکرار(

هشتم
مروری بر روش های کنترل خشم و اجرای آن توسط اعضا در قالب نمایش: با این روش نمادین، اعضا رفتار خود را 

در زمان خشم بهتر ارائه دادند و راهی برای کنترل خشم در مقابل آن رفتار پیدا کردند.

یافته های پژوهش
بر اس��اس تجزی��ه و تحلیل داده های کیفی حاص��ل از مصاحبه های عمیق  و اکتش��افی و کدگذاری و تحلیل 
محت��وای مت��ن مصاحبه ه��ا و در عین حال مطابقت آن ها ب��ا مبانی نظری، طبق نظر مش��ارکت کنندگان مقوله ها 
و عوام��ل اصل��ی )ابعاد( و فرعی )مؤلفه ها ( تأثیرگذار در کنترل خش��م و پرخاش��گری را می ت��وان در 2 مقوله یا 
بعداصل��ی و 32 عام��ل فرعی طبقه بندی نم��ود. ابعاد اصلی مؤثر عبارت ان��د از: 1- روش های کوتاه مدت در 
کنترل خش��م )17 مؤلفه(؛ 2- روش های بلند مدت در کنترل خش��م )15 مؤلفه(. این ابعاد و مؤلفه ها در جدول 

2 نمایش داده شده است.
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جدول 2: نتایج تحلیل محتوای مصاحبه ها و کدگذاری باز: ابعاد و مؤلفه ها

روش های بلند مدت در کنترل خشمروش های کوتاه مدت در کنترل خشم

ورزش کردنترک محل

فکر کردن به آینده )عواقب موضوع(فکر کردن به موضوع )تصمیم آنی نگرفتن(

ویژگی شخصیتی

کتاب خواندنتوقف کردن در هنگام خشم

افزایش مهارت  همدلیگوش دادن به موسیقی

آموزش کنترل خشمسرگرم کردن خود

رشد و تقویت رفتارهای اجتماعی فرزندانفرستادن صلوات و ذکر گفتن

تقویت رفتارهای مغایر با پرخاشگرینفس عمیق کشیدن

اعتقادات و مذهبانحراف ذهن از موضوع

توکل به خدا کردنشمردن اعداد

قرارگرفتن در طبیعتپیاده روی کردن

تغییر باورها و ارزشهاامکان تخلیه هیجانی

اموزش رفتار جرات مندانهصبر کردن)حفظ خونسردی(

تغییر رفتار منفعالنهایجاد محیط آرام

تغییر رفتار پرخاشگرانهبیان کردن و نوشتن موارد رفتاری

دوش گرفتن

نوشیدن آب

سازگاری با موضوع

بخش کیفی پژوهش
تحلیل یافته های بخش کیفی بیانگر آن است که 17 مؤلفه در روش های کوتاه مدت و 15 مؤلفه در روش های 
بلند مدت در کنترل خش��م و پرخاش��گری تاثیر دارند. جدول 2 مؤلفه های به دس��ت آمده در روش های کنترل 

خشم را بر اساس یافته های کیفی پژوهش نمایش می دهد. 
سوال اول: مولفه های شناسایی شده برای کنترل پرخاشگری و خشونت کدام اند؟

سوال دوم: اولویت هر یک از مولفه های شناسایی شده در کنترل پرخاشگری و خشونت چیست؟
جهت پاسخگویی به این سؤاالت پژوهش، بر اساس تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های 
عمی��ق و اکتش��افی و کدگذاری و تحلیل محتوای متن مصاحبه ها و در عی��ن حال مطابقت آن ها با مبانی نظری، 
طبق نظر مش��ارکت کنندگان مقوله ها و عوامل تأثیرگذار در کنترل خش��م و پرخاش��گری را می توان در 32 مولفه 
قرار داد. برای تشخیص این مسئله که تعداد داده های مورد نظر )اندازه نمونه ها و رابطه بین متغیرها( برای تحلیل 
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عاملی مناس��ب هس��تند یا خیر، از شاخص آزمون تناس��ب کایزر – مایر1 و آزمون بارتلت2 استفاده گردید. آزمون 
تناس��ب کایزر– مایر، ش��اخصی از کفایت نمونه گیری اس��ت که کوچک بودن هبس��تگی جزئی بی��ن متغیرها را 
بررسی می کند. این شاخص در دامنۀ صفر و یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص بین 0/50- 0/65  تحلیل عاملی 

متوسط، بین 0/65 – 0/75 خوب، بین 0/75- 0/85 و از 0/85 به باال به میزان عالی خواهند بود.

جدول 3 : تحلیل عاملی اکتشافی مبانی نظری

ابعاد
)عوامل اصلی(

مؤلفه ها  )عوامل فرعی(عدد آزمون تناسب کایزر مایر و آزمون بارتلت

کنترل خشم و پرخاشگری

KMo=0.769

Barttlett=1669.531

Df=496

Sig=0.000

32

همان گونه که در جدول 3 مالحظه می گردد، مقدار آماره آزمون تناس��ب کایزر– مایر برای متغیر کنترل خش��م 
بیشتر از 0/75 بوده و مقدار sig نیز بیش از سطح معنی داری می باشد. این امر نشان دهنده آن است که تحلیل 
عاملی برای این داده ها بسیار مناسب می باشد. با توجه به نتایج تحلیل عامل اکتشافی،  برای متغیر کنترل خشم 
و پرخاش��گری مؤلف��ۀ اعتقادات و مذهب با بارعاملی 0/774 و مؤلف��ۀ ورزش کردن با بار عاملی 0/752 دارای 
بیش��ترین ضریب تاثیر گذاری و مؤلفۀ ش��مردن اعداد با ب��ار عاملی 0/480 کمترین تاثیر را در کنترل خش��م از 
دیدگاه پاسخگویان داشتند. بعد از تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین اولویت هر یک از ابعاد و مؤلفه های موجود، 
ا با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، عوامل اصلی تاثیرگذار کنترل خشم و پرخاشگری در2 بعد روش های کوتاه 
مدت کنترل خشم و روش های بلندمدت کنترل خشم شناسایی و با استفاده از نرم افزار Amos16، تأیید شدند. 
در جداول 5 و 6 ، ضرایب رگرسیونی در کنترل خشم در دو روش کوتاه مدت و بلند مدت نشان داده شده است.

جدول 5: برآورد ضرایب رگرسیونی

P (CR)نسبت بحرانی برآورد مسیر نام مسیر

1/287 روش های کوتاه مدت <--- کنترل خشم

*** 4/416 0/650 روش های بلندمدت <--- کنترل خشم

جدول 6: برآورد ضرایب رگرسیونی

P (CR)نسبت بحرانی برآورد مسیر نام مسیر

0/864 روش های کوتاه مدت <--- کنترل خشم

*** 6/614 0/927 روش های بلندمدت <--- کنترل خشم

1. KMO( Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy)
2. Bartlets Test of sphericity
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همان طور که مالحظه می ش��ود بارهای عاملی مربوط به هر عامل باالتر از 0/3 بوده که نش��ان از این دارد که 
معرف خوبی برای عامل های مربوطه می باشند. شاخص های برازش مدل، همگی در سطح قابل قبولی گزارش 
شدند که مهمترین آن RMSEA =0/078  و CMIN/DF = 2/532 گزارش شد. در جدول 7 ، نتایج تحلیل 

عاملی اکتشافی و میزان بار عاملی هر یک از مؤلفه ها نشان داده شده است.

جدول 7: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بارعاملی هر یک از مؤلفه های شناسایی شده

مؤلفه هاابعاد
بار عاملی 
استاندارد

مؤلفه ها
بار عاملی 
استاندارد

ری
شگ

خا
پر

 و 
شم

 خ
رل

کنت

170/684- رشد و تقویت رفتارهای اجتماعی فرزندان10/644-ترک محل

180/710- تقویت رفتارهای مغایر با پرخاشگری20/752-ورزش کردن

190/625- امکان تخلیه هیجانی30/605-فکرکردن به موضوع

200/774- اعتقادات و مذهب40/619-توقف کردن در هنگام خشم

210/700- صبرکردن) حفظ خونسردی(50/587-فکر کردن به آینده

220/657- ایجاد محیط آرام60/737-ویژگی شخصیتی

230/701- بیان کردن و نوشتن موارد رفتاری70/607- گوش کردن به موسیقی

240/635- دوش گرفتن80/542-سرگرم کردن خود

250/635- توکل به خدا کردن90/771-فرستادن صلوات و ذکر گفتن

260/659- نوشیدن آب100/676-نفس عمیق کشیدن

270/629- سازگاری با موضوع110/653- انحراف ذهن از موضوع

280/608- قرار گرفتن در طبیعت120/480- شمردن اعداد

290/663- تغییر باورها و ارزش ها130/594-پیاده روی کردن

300/613- آموزش رفتار جرأت مندانه140/579-  کتاب خواندن

310/619- تغییر رفتار منفعالنه150/613- افزایش مهارت همدلی

320/577- تغییر رفتار پرخاشگرانه160/735- آموزش کنترل خشم

سوال سوم: آیا آموزش مهارت های کنترل خشم و پرخاشگری بر اساس مؤلفه های شناسایی شده، در 
بین جوانان استان خراسان شمالی تأثیرگذار است؟ 

قبل از بررس��ی فرضیه پژوهش، برای اطمینان از این که گروه کنترل و آزمایش معادل می باش��ند- یعنی از نظر 
پارامترهای مورد مطالعه همس��ان هس��تند- با اس��تفاده از آزمون لوین مورد تحلیل قرار گرفتند که نتایج آن نشان 
داد مقدار F برابر با 0/500 و در س��طح p< %5 اس��ت. بنابراین مفروضه یکس��انی واریانس ها رد   نمی ش��ود و 

اطالعات سطر اول برای نتیجه گیری در مورد میانگین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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جدول 8: نتایج آزمون t،  اثر آموزش مهارت های کنترل خشم و پرخاشگری

فاصله اطمینانآزمون t  برای برابری میانگین هاآزمون لوین
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در جدول 8 س��طح معناداری آزمون تس��اوی میانگین با فرض برابری واریانس ها ) 0/00( کمتر از 5 درصد 
اس��ت. پس فرض صفر تأیید نمی گردد و ادعای عدم برابری دو گروه پذیرفته می ش��ود. هرگاه حد باال و پایین هر 
دو منف��ی باش��د، تفاوت میانگین در دو گروه کمتر از صفر اس��ت و اگر میانگین گ��روه اول از گروه دوم کوچکتر 
باش��د، نشان می دهد که تأثیر آموزش مهارت های کنترل خش��م و پرخاشگری در گروه های آزمایش و کنترل در 
بین جوانان از نظر آماری معنادار است. با توجه به یافته های به دست آمده، فرضیه سوم پژوهش تأیید می شود. 

بحث و نتیجه گیری
اداره هیجان ها ممکن نیس��ت، مگر اینکه افراد از هیجان های بنیادین مثل خش��م، ترس، اضطراب، شادمانی، 
گاه و از دانش کافی درباره سطوح هیجان، مراحل، تظاهرات جسمانی، عاطفی،  تعجب، اندوه، انزجار و عشق آ
ش��ناختی و رفتاری آنها، هیجان های مثبت و منفی و شدت و ضعف آنها برخوردار باشند. شناخت هیجان ها به 
افراد، قدرت تحلیل و کنترل می دهد و هر قدر این ش��ناخت بیش��تر باشد، به س��وی مدیریت و کنترل عواطف و 
بهب��ود روابط بین فردی جلوت��ر خواهند رفت و در مجموع، گام بزرگی در موفقیت زندگی خود در ابعاد گوناگون 
برخواهند داش��ت. در این پژوهش، بر اس��اس تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاص��ل از مصاحبه های عمیق و 
اکتش��افی و کدگ��ذاری و تحلی��ل محتوای متن مصاحبه ه��ا و در عین حال مطابقت آن ها ب��ا مبانی نظری و طبق 
نظر مش��ارکت کنندگان مقوله ها، عوامل اصلی تأثیرگذار در کنترل خش��م و پرخاشگری را می توان در 32 مؤلفه 
طبقه بندی نمود. هر یک از این مؤلفه ها بر اساس چارچوب مفهومی پژوهش و کدهای مفهومی به دست آمده 
در بخش کیفی س��اخته ش��ده اند. طبق یافته های پژوهش، عوامل اصلی تاثیرگذار کنترل خش��م و پرخاش��گری 
در2 بع��د روش های کوتاه مدت کنترل خش��م و روش های بلندمدت کنترل خش��م دس��ته بندی می ش��وند. این 
ابع��اد بر اس��اس تحلیل عامل��ی تأییدی با توجه به بارهای عامل��ی و آزمون برازش آن ها م��ورد تأیید قرار گرفتند. 
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بنابراین می توان گفت که این عوامل جزو عوامل کلی )ابعاد اصلی( مؤثر در کنترل خشم و پرخاشگری به شمار 
می روند. مؤلفه های ترک محل، فکر کردن به موضوع، توقف کردن در هنگام خش��م، گوش کردن به موس��یقی و 
امکان تخلیه هیجانی در بعد روش های کوتاه مدت و مؤلفه های ویژگی ش��خصیتی در بعد روش های بلندمدت 
بارعاملی کمتر از 0/3 دارند و از مدل حذف می ش��وند. نتایج به دس��ت آمده با توجه به مطالعات مبانی نظری 
تحقیقات انجام شده در ایران و جهان و بخش کیفی پژوهش نشان می دهد که طبق نظر شرکت کنندگان در سوال 
اول پژوهش، مولفه های تأثیرگذار در کنترل خشم و پرخاشگری را می توان در 32 مولفه طبقه بندی نمود. نتایج 

تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی،  نشان داد که این نتایج با یافته های زیر تطابق دارد.
 هدف رویکردهای کنترل خش��م، آش��نا ساختن فرد پرخاش��گر با الگوی خشم و رابطه آن با رویدادها و افکار 
س��بب ساز و رفتار خشونت آمیز اس��ت. )هاولز، 1989: 166( رویکردهای کنترل خشم عمدتا مبتنی بر اصول 
درمان ش��ناختی- رفتاری به ویژه آموزش مقاوم س��ازی در برابر فشار روانی )SIT(1 مایکنام )1975( که توسط 
نووا کوا )1975( برای کنترل خشم مورد استفاده قرار گرفته اند، می باشند. بک و فرناندز )1998( خالصه ای از 
اصول رویکرد SIT در کنترل خش��م تهیه کرده اند. بنابراین، باال بردن توان فرد در کنترل خش��م خود، به احتمال 
زیاد در کاهش پرخاش��گری مؤثر خواهد بود وارائۀ آموزش های زودهنگام می تواند باعث کاهش پرخاش��گری 
ش��ود. )هرم��ان و مک ویرتر، 2002 ؛ کلن��ر، بری و کالتی، 2002 : 853( قربان��ی )1380( بیان کرد مدیریت 
خش��م ب��ا توجه به فوائد دنیوی و اخروی، ورزش و تقویت نیروهای جس��مانی، کم��ک گرفتن از خودگویی های 
مثب��ت ام��کان پذیر می باش��د. همچنین ویلیام و هاوای��ی )2005( دریافتند که اس��تفاده از تنظیم غذا، ورزش و 
روابط صمیمانه با نزدیکان می توانند کمک های خوبی برای تنیدگی زدایی باشند. البته در انجام این اعمال، باید 
زنجیره افکار عصبانی کننده و باورهای غیر منطقی قطع ش��وند. سالخودس��کی و همکاران)2004( در بررسی 
خود به این نتیجه رس��یده اند که درمان های ش��ناختی و رفتاری در درمان مش��کالت خشم و خصومت در بین 
نوجوان��ان و جوانان تأثیر بس��یاری دارد. یافته های پژوهش جعفری و همکاران) 1393( حاکی از آن اس��ت که 
روش آموزش کنترل خش��م می تواند باعث افزایش توانایی ورزش��کاران نوجوان در کنترل و پیش��گیری از خشم 

شود و از دالیل احتمالی بهبود توانایی آنها در استدالل های اخالقی باشد.
برای اولویت بندی مولفه های تأثیرگذار در کنترل خشم و پرخاشگری، به تعیین میزان بارعاملی استاندارد هر 
یک از ابعاد شناسایی شده نیاز بود. همان طور که نتایج نشان داد بارهای عاملی مربوط به هر عامل باالتر از 0/3 
بود که نش��ان از این دارد که معرف خوبی برای عامل های مربوطه می باش��ند. شاخص های برازش مدل همگی 
در س��طح قابل قبولی گزارش شدند. در خصوص تبیین س��وال دوم پژوهش در اولویت بندی مولفه های خشم و 

پرخاشگری می توان به نتایج پژوهش هایی همسو در این زمینه اشاره کرد. 
پژوهش رس��ت و همکاران )1393( نش��ان داد شیوع پرخاش��گری و برخی عوامل و مولفه های مرتبط با آن در 
دان��ش آموزان وجود دارد. آنها دریافتند که برای کنترل پرخاش��گری دانش آموزان، کاهش اس��تفاده از بازی های 
کامپیوتری و ش��ناخت عوامل فرهنگی و قومی می تواند دخیل باش��د. سالخودس��کی و هم��کاران)2004(، در 
بررسی خود به این نتیجه رسیدند که درمان های شناختی و رفتاری در درمان مشکالت خشم و خصومت در 

1. stress inoculation training
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بین نوجوانان و جوانان تأثیر بس��یزایی دارند. کهلبرگ و همکاران)1984( نش��ان دادند پرخاشگری نیرومندترین 
پیش بینی کننده رفتار ضد اجتماعی در دوره نوجوانی و بزرگسالی است. هارینگتون و همکاران، )1991( و مک 
کورد )1991( در بررس��ی نتایج افس��ردگی دوران کودکی و نوجوانی نشان دادند که 40 تا 75 درصد از جوانانی 
که به دلیل اعمال بزهکارانه دس��تگیر شده بودند، مطابق با معیارهای روانپزشکی، پرخاشگر تشخیص داده شده 
بودند. چون پرخاش��گری به وس��یله مکانیس��م های بازداری کنترل می ش��ود و در ایجاد آن فاکتورهای بیرونی و 
درون��ی موثرند، مح��دود کننده های بیرونی، انتظار تنبی��ه، همدلی یا توجه به نتایج، رفتار پرخاش��گری را کنترل 
می کنند و به وسیله برانگیختگی زیاد، احتمال پایین تنبیه، عوامل زیست شیمیایی و محرک های بیرونی تحریک 
می ش��وند. )نواکو، 1988( اگر چه رفتار پرخاش��گرانه منجر به کاهش تخیالت پرخاش��گرانه، پش��توانه تحقیقی 
چندان��ی نیافت��ه، اما تأیید پاالیش رفتاری در بس��یاری از تحقیقات تایید ش��ده اس��ت؛ یعنی یافت��ن فرصت ابراز 
پرخاش��گری به هنگام ناکامی ها، رفتار پرخاش��گرانه بعدی را کم می کند. اما پاالیش رفتاری کل پرخاشگری را 

کنترل نمی کند، بلکه از پرخاشگری به قیمت پرخاشگری فعلی جلوگیری می کند.)کریمی، 1377( 
 ب��ا توجه به یافته های به دس��ت آمده، س��ؤال س��وم پژوهش تأیید می ش��ود و می توان نتیج��ه گرفت که آموزش 
مهارت های کنترل خشم و پرخاشگری در بین جوانان استان خراسان شمالی مؤثر می باشد. در تبیین این فرضیه 
باید گفت که خشم ممکن است پاسخی باشد که یک نوجوان به جهان اطراف خود می دهد. نوجوان خشمگین 
ممکن اس��ت بخواهد آنچه را که از تعارض های مکرر خانواده خود آموخته اس��ت، نش��ان دهد. ابرازات خش��م 
ممکن است راهی برای شناساندن نیازهای برآورده نشده فرد باشد، اما وجه مشترک همه ابرازات خشم این است 
که همگی یک ابزار ارتباطی محس��وب می ش��وند. نوجوانان با ابراز خش��م خود،  می خواهند یک پیام را منتقل 
کنند. نکته جالب این است که هر چه ابراز خشم قویتر می گردد، پیام مربوط به آن کمتر درک می شود. )رافضی، 
1383( در نتیجه، اگر آموزش های مهارت کنترل خش��م به نوجوانان و افراد در این س��نین رشد داده شود، آنها در 
آینده راحت تر می توانند خش��م خود را کنترل کنند و این باعث کاهش آسیب های اجتماعی و خانوادگی شود که 
از جمله آنها می توان به زندانی ش��دن این افراد در اثر عدم کنترل خش��م اش��اره کرد. پس آموزش کنترل خشم در 
نوجوانان و خانواده های آنها موجب جلوگیری از بروز چنین مشکالتی در آینده می شود. پژوهش حاضر با نتایج 
تحقیق نویدی)1384( مبنی بر تأثیر آموزش مدیریت خش��م برمهارت های س��ازگاری، مصائبی)1386( مبنی 
بر تأثیر آموزش مهارت های کنترل خش��م بر س��ازگاری اجتماعی، فرج زاده و هم��کاران)1390( مبنی بر تأثیر 
آموزش گروهی کنترل خش��م بر تغییر پرخاشگری و کفایت اجتماعی نوجوانان بی سرپرست، توماس)2001( 
مبن��ی ب��ر تأثی��ر آموزش کنترل خش��م بر کاهش مش��کالت بین فردی، مهری��زی و هم��کاران)1387( مبنی بر 
تأثی��ر آموزش مدیریت خش��م بر مهارت های خودنظم دهی خش��م و تعارض های وال��د -نوجوان دختران دوره 
راهنمایی، نعمتی)1387( مبنی بر اثربخش��ی آموزش مهارت های کنترل خش��م درکاهش پرخاشگری زندانیان 
مرد و ش��کوهی یکتا و همکاران)1394( مبنی بر اثربخش��ی آموزش مدیریت خش��م و حل مس��ئله بر سالمت 
روان س��بک های تربیتی مربیان پیش دبستانی همسو است. پایلت)2002( تأثیر برنامه آموزش مدیریت خشم 
بر کاهش خشونت خانوادگی را با به کارگیری گروه های آزمایش و گواه در یك برنامه هشت جلسه ای آموزش 
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مدیریت خش��م برای کاهش میزان خش��م مؤثر گزارش نمود. صادقی)1380( با بررس��ی اثربخش��ی آموزش 
گروهی کنترل خش��م بر کاهش پرخاش��گری دانش آموزان پسردبیرس��تانی نش��ان داد که آموزش گروهی کنترل 
خش��م توانس��ته است رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان را کاهش دهد. هارینگتون و همکاران، 1991: مک کورد، 
)1991( در بررس��ی نتایج افس��ردگی دوران کودکی و نوجوانی نشان دادند که 40 تا 75 درصد از جوانانی که به 
دلیل اعمال بزهکارانه دستگیر شده بودند، مطابق با معیارهای روانپزشکی، پرخاشگر تشخیص داده شده بودند. 
بنابراین باتوجه به نتایج پژوهش حاضر و پژوهش های همخوان، برنامه آموزشی مدیریت خشم مداخله ای مؤثر 
به ش��مار می آید. ساخوولس��کی و همکاران )2004( اثر بخشی برنامۀ مداخله ای مهار پرخاشگری را بر روی 
11 دانش آموز مقطع ابتدایی طی ده جلس��ه بررس��ی نموده و این برنامه را بر کاهش رفتارهای وابس��ته به خشم 
مؤثرگزارش کرده اند. صادقی)1380( با بررس��ی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم بر کاهش پرخاشگری 
دانش آموزان پسردبیرس��تانی نش��ان داد که آموزش گروهی کنترل خش��م توانسته است رفتار پرخاشگرانه دانش 
آموزان را کاهش دهد. مطالعه آهنگرزاده رضایی و همکاران )1390( نیز نش��ان داد آموزش مدیریت خش��م بر 

سالمت روانی دانشجویان تأثیر مثبت دارد. 
خش��م، حالتی عاطفی اس��ت که از نظر ش��دت از تحریک مالیم تا عصبانیت ش��دید تغییر می کند. هدف 
مدیریت خش��م،  کاهش احس��اس عصبانیت و برانگیختگی فیزیولوژیکی اس��ت که خش��م باعث آن می شود. 
)اس��پیلبرگ و همکاران، 2002( پرخاش��گری و تجاوز، یک مسئله اجتماعی و سالمت عمومی است که ممکن 
اس��ت به آسیب فیزیکی، مش��کالت روانی و رفتاری منجر گردد. )ونگ، لی، یانگ، گائو و زائو،2017( با توجه 
به عواقب منفی آن، بررس��ی عواملی که ممکن اس��ت در افزایش پرخاش��گری و تجاوز نقش��ی داش��ته باشند، از 
نظر تئوری و عملی، دارای اهمیت اس��ت. خش��م، ب��ه خوبی به عنوان یکی از پیش بین��ی کننده ترین متغیرهای 
پرخاش��گری، مستند ش��ده است. )اندرسون و بوش من، 2002، شوری، کرونلیس، و ایدما، 2011؛ ویلوسکی 
و رابینس��ون، 2008، 201( خشم همچنین به عنوان حالت و خصیصه در ادبیات موضوعی تعریف شده است. 
)دیفنباچ��ر و همکاران، 1996؛ ویلوس��کی و رابینس��ون، 2010( مهم تر اینکه، برخی محققان متوجه ش��ده اند 
که حالت خش��م، پیش بینی کننده قوی تری از پرخاش��گری و تجاوز نس��بت به حالت خشم است. )دیفنباچر و 

همکاران، 1996(
هیجان ها، از بزرگ ترین نعمت های الهی اند که در انسان به ودیعه نهاده شده اند. زندگی بدون آن ها برای بشر 
مشکالت زیادی را ایجاد می کند. این هیجانات در شکل دادن به رفتارهای ما بسیار تاثیرگذار هستند و سالمت 
روانی و عقالنی انسان ها تا حد زیادی به سالمت هیجانی وابسته است. وضعیت هیجانی می تواند قضاوت های 
ف��رد در مورد رفتاره��ای خود و دیگران و نیز نحوه برخوردهای اجتماع��ی وی را تحت تاثیر قرار دهد. جلوه های 
هیجان��ی نقش های متفاوتی ایفا می کنند؛ از جمله این که به عنوان وس��یله ای ب��رای برقراری ارتباط با دیگران به 
کار می روند و فرد می تواند از طریق آن ها اطالعاتی را در مورد احساسات، نیازها و امیال خود به دیگران منتقل 
نماید. شواهد بسیاری نشان می دهند افرادی که در زمینه احساسات و عواطف خود قوی و چیره دست هستند، 
یعنی احساسات خود را به خوبی مدیریت می کنند و احساسات دیگران را درک کرده اند و با آن ها به خوبی کنار 
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می آیند، در هر زمینه زندگی، خواه روابط خصوصی و خانوادگی و خواه در مراودت های سیاس��ی و اجتماعی از 
مزیت خوبی برخوردارند. بنابراین ایجاد و بازشناسی هیجان ها، شیوه های مهمی برای تنظیم مبادالت اجتماعی 
و تعادل جس��مانی و روانی ما هس��تند. ش��ناخت هیجان ها به ما ق��درت تحلیل و کنترل می ده��د و هر قدر این 
شناخت بیشتر باشد، به سوی مدیریت و کنترل عواطف و بهبود روابط بین فردی جلوتر رفته ایم و در مجموع گام 

بزرگی در موفقیت زندگی خود در ابعاد گوناگون برداشته ایم.
هیجانات منفی نظیر ترس، خش��م و غم نیز همگی نش��انه هس��تند و ارزش دارد که به آن توجه داش��ته باشیم. 
خش��م ما می تواند حامل چنین پیام هایی باش��د: مورد آزار قرار گرفته ایم، حق و حقوقمان نادیده گرفته می شود، 
نیازها و خواس��ته های مان در حد مطلوبی ارضا نمی ش��ود یا به زبانی خیلی س��اده، چیزی در زندگیمان درست 
نیس��ت. )جهانگیری و شیردل،1394( نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های مدیریت خشم بر میزان 
سیس��تم های مغزی–رفتاری تأثیرگذار می باش��د؛ به این معنیکه  آموزش مهارت مدیریت خشم باعث می شود 
که میزان سیس��تم های مغزی – رفتاری افزایش پیدا کند. همچنین موجب کاهش سیستم فعال سازی رفتاری و 
افزایش سیستم بازداری رفتاری در گروه آزمون شده است. می توان گفت در نتیجه آموزش مدیریت خشم، فرد 
ی��اد می گیرد که چگونه خش��م خود را کنترل کند و به ارزیابی مثبت دیگ��ران بپردازد. می توان گفت که آموزش 
گاهی می دهد. در نتیجه، فرد یاد می گیرد که چگونه خشم  مهارت های مدیریت خشم به فرد در  مورد ناکامی آ
خ��ود را کنت��رل کن��د و تحت تأثیر ناکامی قرار نگیرد و در همه حال امید به آینده با دیدی مثبت داش��ته باش��د. 
از آنجا که رایج ترین عکس العمل انس��ان نس��بت به ناکامی، خشم می باش��د، چنانچه بتواند از ناکامی خود، 
ارزیابی خوبی داش��ته باش��د، می تواند خشم خود را کنترل کند. همچنین با آموزش کنترل خشم و پرخاشگری 
می توان س��المت روحی و روانی را به خانواده ها برگرداند . ش��یوه های رفتاری متفاوتی از قبیل آرامش آموزی و 
ش��یوه های ش��ناختی از قبیل مبارزه با افکار منفی می توانند آدمی را یاری دهند تا با س��ازگاری بیشتری در برابر 
فش��ار بیرونی واکنش نش��ان دهند و منجر به پرخاش��گری و رفتارهای منفی فرد نش��وند. یادگیری مهارت های 
گاهی  مدیریت خش��م موجب ایجاد مهارت هایی می ش��ود که به فرد کمک می کند نس��بت به عواطف خود، آ
گاهی از خصوصیات  بیشتری به دست آورد و در موقعیت های گوناگون واکنش های بهتری از خود نشان دهد. آ
خود موجب بصیرت ش��ده که این امر نیز، خود تنظیمی و خویش��تن داری را در فرد در پی دارد. هر دوی این 
مه��ارت  هاب��ه فرد کم��ک می کنند که عواطف خود از جمله خش��م را منطقی تر کنترل کنن��د. اگر فرد بتواند از 
خالقیت خود استفاده کند، پیدا کردن شیوه مقابله مناسب با خشم آسان تر خواهد بود. به جای این که هیجان 
فرد را کنترل کند، باید از هیجان به عنوان فرصتی برای رسیدن به تجارب خالق و جدید استفاده کرد. هر قدر 
فرد بیش��تر آرام باش��د و از مهارت های مقابله با خش��م اس��تفاده کند، بیش��تر می تواند موقعیت را کنترل نماید. 
به طورکلی می توان اذعان داش��ت که بیش��تر تحقیقات انجام شده برس��ودمندی درمان و مؤثر بودن مداخالت 
گاهی افراد  در زمینه کنترل خش��م اذعان دارند و معتقدند که خش��م، پدیده ای کنترل پذیر اس��ت و با افزایش آ
نس��بت به آن و آموزش ش��یوه ها و راهبردهای مؤثر می توان خش��م را کنترل و تعدیل کرد. اگر فردی دررس��یدن 
به هدف خود با شکس��ت مواجه ش��ود، ناکامی حاصل می شود و ناکامی حاصل شده در بیشتر مواقع منجر به 
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پرخاشگری می گردد. ناکامی هنگامی برجسته تر می شود که هدف ملموس و در دسترس باشد، ولی انتظارات 
باال باشند و به شکلی غیر موجه، از دستیابی فرد به هدف ممانعت به عمل آورند. ناکامی در صورتی می تواند 
به پرخاش��گری منجر ش��ود که با قرار گرفتن فرد در معرض محرك های برانگیزنده خاص همراه ش��ود. فرضیه 
ناکامی- پرخاش��گری گویای آن اس��ت که ناکامی یکی از برانگیزاننده های پرخاش��گری می باشد و چنانچه ما 

نتوانیم به آنچه  می خواهیم و انتظار داریم برسیم، این امر موجب پرخاشگری می شود.

پیشنهادها
این پژوهش به عنوان یکی از تحقیقات موثر در زمینه نقش آموزش در کنترل خش��م و پرخاش��گری، مطالعات 	•

متعدد پیرامون ش��ناخت مهارت های بیش��تر را پیشنهاد می کند تا بر این اساس، آموزش های بیشتری مطابق با 
فرهنگ ایرانی ارائه شود.

با توجه به نتایج پژوهش حاضر و س��ایر پژوهش های مش��ابه که کنترل خش��م و پرخاشگری باعث بهبود سایر 	•
رفتارهای ش��ناختی فرد می شود، آموزش این کنترل س��بب می گردد که فرد بتواند تمام رفتارهای درگیر در یک 
عمل شناختی را تحت نظر بگیرد. این گونه آموزش ها، ابزارهای مفیدی برای تعمیم یادگیری به موقعیت های 

مکانی و زمانی دیگر هستند.
حمایت از فرآیندهای آموزش��ی مانند این در هر یک از مراحل آموزش رس��می اهمیت زیادی دارد؛ چنان که 	•

ارتباط و همبس��تگی بین کنترل رفتار و آموزش آن می تواند تاییدی بر این نکته باش��د. به عبارتی، هم کنترل و 
هم آموزش در رفتار فرد موثر می باشند. لذا پیشنهاد می شود والدین، اولیای تعلیم و تربیت و معلمان با ایجاد 
محیط فیزیکی و روان شناختی مناسب و توجه به متغیرهای درگیر در پرورش این سازه ها می توانند به جوانان 
کمک شایانی کنند و با فراهم کردن ابزار و وسایل الزم، نگرش های الزم برای کنترل خشم و پرخشگری را در 

جوانان فراهم آورند.
درنتیج��ه آموزش مدیریت خش��م،  فرد یاد می گیرد که چگونه  خش��م خود را کنت��رل کند و به ارزیابی مثبت 	•

دیگران بپردازد.
یادگیری مهارت مدیریت خش��م موجب ایجاد مهارت هایی می ش��ود که به فرد کمک می کند نسبت به رفتار 	•

گاهی  گاهی بیشتری به دست آورد و در موقعیت های گوناگون واکنش های بهتری از خود نشان دهد.آ خود، آ
از خصوصیات خود موجب بصیرت می ش��ود که این امر نیز، خودتنظیمی و خویش��تن داری را در پی دارد و  

هر دوی این مهارت ها به فرد کمک می کنند که عواطف خود از جمله خشم را منطقی تر کنترل کند. 
اگر فرد بتواند از خالقیت خود اس��تفاده کند، پیدا  کردن ش��یوه مقابله مناسب باخشم آسان تر خواهد بود. به 	•

ج��ای ای��ن که هیجان فرد کنترل ش��ود، می توان از هیجان به عنوان فرصتی برای رس��یدن به تجارب خالق و 
جدید استفاده کرد.

هرقدر فرد آرامتر باش��د و از مهارت های مقابله باخش��م استفاده کند، بیشتر می تواند موقعیت را کنترل کند. 	•
الزم است که مهارت های مدیریت خشم به شکل عینی و کاربردی تر به افراد آموخته شود تا به شکل ملموس 
تری تأثیر مهارت های مدیریت خشم بر سیستم های مغزی –رفتاری احساس شود. این آموزش به فرد کمک 
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می کند که نحوه ارزیابی و قضاوتش را در مورد دیگران اصالح کند و او را به تفکر منطقی نزدیک تر س��ازد.
اگر چنین فرض ش��ود، می توان اظهار داش��ت که این آموزش، نگرش فرد را به گونه ای مثبت تحت تأثیر قرار 

می دهد.
تدوین برنامه های آموزشی و مداخله ای به منظور کاهش خشم و مدیریت آن، اقدام عملی دیگری است که 	•

برای تعدیل سطوح خشم جوانان به کار می رود.
برای پژوهش پیرامون گروه سنی جوانان، پژوهشگران و مجریان مداخالت روان شناختی، باید از ویژگی های 	•

گاه باش��ند. لذا گذراندن واحد درس��ی روان شناس��ی رش��د در دانش��گاه ها و مراکز  رش��دی این گروه کامال آ
آموزشی یا به صورت کارگاهی در سازمان ها توصیه می شود.

پیش��نهاد می گردد روان شناس��ان، مشاوران و مربیان پرورش��ی این مداخالت و کارگاه های کنترل خشم را به 	•
طور مستمر و درسطح وسیع برای تمام گروه های سنی اجرا نمایند.

امید است نتایج پژوهش حاضر چشم انداز جدیدی را جهت جلوگیری و یا تقلیل رفتار های پرخاشگرانه در 	•
محیط های آموزشی در اختیار روانشناسان و مربیان قرار دهد.

 ارزیابی اینکه دیگران زندگی فرد را چگونه ارزیابی می کنند، کیفیت تجربه هیجانی را تعیین می کنند. 	•
ً
اصوال

پس اگر فرد ارزیابی خود را تغییر دهد، می تواند هیجان خود را نیز دگرگون س��ازد. با بر پا کردن کارگاه های 
کنت��رل خش��م می توان به افراد آموزش داد که ارزیابی دیگ��ران را به صورت مثبت تلقی کنند تا تأثیر مثبت بر 

زندگی آنها بگذارد و منجر به خشم و پرخاشگری در آنها نشود.
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