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  چکیده
بررسی تأثیر آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگري  باهدفپژوهش حاضر  :مقدمه

جامعۀ آماري دانشجویان  :روش. کالمی دانشجویان دانشگاه پیام نور بوکان انجام گرفته است
 بر مبتنی گیري نمونه روش از با استفادهباشند بدین منظور  می دانشگاه پیام نور شهرستان بوکان

 به با توجه بودند، کرده به مرکز مشاورة دانشگاه مراجعهکنندگانی که  مراجعه میان از هدف

به طریق واگذاري تصادفی در دو  و سپس کرده انتخاب را نفر 40 شده گرفته نظر در هاي مالك
  مطالعه از نوع نیمه نیا درروش تحقیق ). نفر 20 گروه هر( گرفتندو کنترل قرار  شیآزما گروه

روش . آزمون با گروه گواه همراه با مرحلۀ پیگیري بود آزمون ـ پس آزمایشی با طرح پیش
لیاهی، تیرچ و  منابع اساس الگویی برگرفته از برخودکنترلی هیجانی   آموزشمداخله این برنامه 

اي  دقیقه 60 جلسه 10 در بود که) 1386( ناصريو  )1386( ، موتابی و فتی)2012( 2ناپولیتانو
 گروهکه  آزمایش ارائه گردید، درحالی گروه انیدانشجوهفتۀ متوالی به  5 مدت دردهی و  سازمان

آمده با استفاده از روش تحلیل  دست بههاي  داده :هایافته. اي دریافت نکردند هیچ مداخله گواه
 p >05/0 سطح در انسیکووار لیتحلحاصل از  جینتا .و تحلیل قرار گرفت هیتجز انسیکووار

اي  عنوان مداخله ي گروه آزمایش نشان داد که آموزش خودکنترلی هیجانی توانسته است بهبرا
موجب کاهش پرخاشگري کالمی دانشجویان هم در مرحله آزمایش و هم در مرحله  مؤثر

بر را  خودکنترلی هیجانینتایج این پژوهش اثربخشی آموزش : گیري نتیجه .پیگیري شود
هاي این پژوهش مداخالت مبتنی  نشان داد؛ بنابراین یافتهپرخاشگري کالمی دانشجویان کاهش 

دانشجویان  پرخاشگري کالمی در جهت کاهش  را خودکنترلی هیجانیهاي  بر آموزش تکنیک
  .کند پیشنهاد می

  

  .ی هیجانی، پرخاشگري کالمیخودکنترل :واژگان کلیدي

 
Abstract   
 

Introduction: The purpose of this study was to determine the effect of 

Emotional self-control training on the reduction of verbal aggression of 

Boukan Payame Noor university male Students. Method: For this 

purpose, 40 students who had referred to the advisory center of the 

university were randomly selected as the sample group. The sample 

group was randomly divided into two groups of experimental and 

control. The study was a quasi experimental research with a control 

group as well as pre-test and post-tests. The training was administered 

to the experimental group for 10 sessions of 60 minutes for two weeks 

(5 sessions per week); however, the control group did not receive any 

training. Using SPSS software, the data were analyzed with 

Covariance Analysis to determinate the effect of Emotional self-

control training. Results: The results of Analysis of Covariance 

(p<0.05) showed that applying the training program was an effective 

intervention and reduced the students' verbal aggression. Conclusion: 

Based on the findings, we can conclude that Emotional self-control 

training was effective on the reduction of verbal aggression of 

students. Therefore, based on the findings of the study, the use of 

Emotional self- control training to reduce verbal aggression of students 

can be suggested.  
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  مقدمه
در عصر امروز با توجه به پیچیدگی جوامع و بروز 

مختلف روانی و اجتماعی در بین اقشار  هاي ناهنجاري
مختلف جامعه لزوم پرداختن به مسائل و روابط اجتماعی 

نوین و بالطبع بهبود هر  هاي نگرشدر جهت دستیابی به 
 درنهایتو  شود میاین مسائل اجتماعی احساس چه بهتر 

هدف سازگاري با دیگران و رعایت حقوق مشروع 
به  اطرافیان و کمک به افراد جامعه در جهت دستیابی

رشد و کمال  سعادت فردي و اجتماعی در مسیر
پرخاشگري یکی از در این میان . شخصیت آدمی است

 عنوان بهاست و  و جوانی در دوران نوجوانیمسائل مهم 
در روابط اجتماعی و و رو به افزایش بغرنج یک مشکل 

نوجوانان و جوانان شناخته شده در میان  ویژه به بین فردي
و پرخاشگري یکی از  خشونت جهاندر سراسر . است

در میان افراد  ویژه به ضداجتماعیرفتارهاي  ترین متداول
و مسائل ) 2015، 1مایلز و همکاران( استساله  44تا  15

مرتبط با پرخاشگري از علل اصلی مراجعه افراد در سنین 
و  گنجه( است درمانی روانمختلف به مراکز مشاوره و 

یکی از رفتارهاي  يپرخاشگر ).1392، همکاران
آزار رساندن به دیگران به  عنوان بهاست که  یضداجتماع

ساتر و (است تعریف شده  غیرمستقیماشکال مستقیم و 
به رفتار عمدي فرد  تر جامعدر تعریفی ). 22014همکاران،

که منجر به آسیب رساندن  غیرکالمیچه کالمی و چه 
یا جسمانی به خود و دیگران براي  شناختی روانشخصی، 

تخلیه هیجانی پرخاشگري  رسیدن به هدفی یا به منظور
، به نقل از اشرفی و همکاران، 1381گرجی ( گویند می

پرخاشگري در میان افراد مختلف و با سنین ). 1393
است که در این میان یکی از جوامع  مشاهده قابلمتفاوت 

در معرض انجام این رفتارهاي پرخاشگرانه جامعه 

                                                             
1. Miles et.al 
2. Suteret. al 

اعمال ). 2014ساترو همکاران، ( استدانشجویان 
که بارزترین  یابند میپرخاشگرانه در اشکال مختلفی بروز 

. شکل آن پرخاشگري جسمانی و کالمی است
هایی مانند کتک زدن، هل  پرخاشگري جسمانی به فعالیت

دادن، تنه زدن، پرتاب اشیاء و تهدید به انجام این 
ها اشاره دارد که تماماً به نیت صدمه زدن به افراد  فعالیت

 به). 1392، و همکاران رز مجوئی( گیرد رت میدیگر صو
رسیدن به بیانی ساده قربانی شدن جسمانی مستلزم صدمه 

 پرخاشگري. استهاي وي بدن فرد قربانی و یا دارایی
 پرخاشگرشامل حمالت کالمی از سوي فرد  یزن 3کالمی

از کلمات براي توهین کردن، تحقیر کردن،   با استفاده
ارعاب و تهدید کردن، لقب گذاشتن و بر چسب زدن بر 

  ). 2010و همکاران،  4ونگ(است روي فردي دیگر 
کنون به بررسی عوامل و دالیل تحقیقات فراوانی تا

 افراداز سوي  پرخاشگرانهارتکاب رفتارهاي  ساز زمینه
در این میان عالقه و . اند انجام گرفتهو پرخاشگر  زورگو

توجه روز افزونی به بحث نقش هیجانات در پرخاشگري 
به دلیل  تواند میپدیدار گشته است که تا حد زیادي 
بین  روابطرها و نقشی باشد که کنترل هیجانی در رفتا

 اخیراً این تحقیقاتد زیادي از و تعدا کند میفردي ایفا 
کنترلی هیجانی پایین یکی از دالیل اند که خود نشان داده

 استافراد این از سوي  رفتارها گونه اینعمده بروز 
سالیوان، هلمز، کالیور و  ،5،2010نورستروم و پاپی(

 خودکنترلی). 2010تاگر، گود و برامر، ،6،2010گودمان
، افزایش دادن، حفظ کردن و یا کاهش اندازي راههیجانی، 

دادن هیجانات مثبت و منفی خود در پاسخ و متناسب با 
، 2009، 7چمبرز، گالون و آلن( استرخدادهاي محیطی 

                                                             
3.Verbal victimization 
4.Wang 
5. Norstrom & Pape 
6. Sullivan, Helms, Kliewer, Goodman 
7. Chambers, Gullone & Allen  

125 



 تأثیر آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگري کالمی دانشجویان دانشگاه پیام نور :و همکاران طاهر محبوبی

  

 

کنترلی ر خودبه بیان دیگ). 2014مایلز و همکاران، 
و یگانه براي تعدیل  به فردهیجانی فرآیندي منحصر 

ی به مطلوبیت تجارب هیجانی خود به منظور دستیاب
اجتماعی و قرارگیري در یک وضعیت روانی و جسمانی 
آماده براي پاسخگویی مناسب به تقاضاهاي درونی و 

 ).2006هوانگ،( استو روابط بین فردي بهنجار بیرونی 
 خودکنترلیاند که  یافتهدراخیر در این حوزه  تحقیقات
و  استثر براي سالمت ذهنی و روانی روشی مؤهیجانی 

اي از مشکالت  داشتن مشکل در تنظیم هیجانات با گستره
 آسیبمشکالتی از قبیل  .در ارتباط است شناختی روان
باك هالت و همکاران، ( دیگرانعمدي به خود و  زدن

سیسلر، اوالتونجی، فلندر ( اضطرابافسردگی و ، )2009
گراتز ( گسترده، اختالالت شخصیتی )1،2010و فورسیس

 سوءمصرف، مشکالت رفتاري مانند )2006و همکاران، 
و مشکالت اجتماعی  )2،2010کان و دیمیتروف( مواد

نکته  اما ).2008فوسکا،( همساالنمانند روابط ضعیف با 
نشان  اخیراًه تحقیقات زیادي اساسی در اینجاست ک

رفتارهاي با اقدام به  ،اند که کنترل هیجانی ناسازگارانه داده
رابرتسون، دافرن و ( دارداشگرانه ارتباط پرخ

از . )2014، 4، اسکات، استیپ و پیلکونیس32014باکس،
یافتند که ناتوانی ) 2010( همکاراناز جمله سالیوان و 

افراد در تنظیم هیجانات خود و از جمله هیجان خشم با 
احتمال توسل آنان به پرخاشگري فیزیکی بین پسران 

، )2010( همکارانهمچنین تاگر و . ارتباط معنادار دارد
هیجانی مشکل  خودکنترلینشان دادند افرادي که در 

مورد پرخاش و دارند با احتمال بیشتري اطرافیان خود را 
انجام  اخیراًدیگري که  مطالعۀ. دهند قرار  می سوءاستفاده

هیجان خشم،  ،کنترلی پایینخود، نشان داده است که شده

                                                             
1. Cisler, Olatunji, Feldner & Forsyth 
2. Kun & Demetrovics 
3. Roberton, Daffern & Bucks 
4. Scott, Stepp, & Pilkonis 

 کند می بینی پیشکالمی را  پرخاشگري جسمانی و
 در تحقیقی دیگر). 2011مارتین و همکاران، ـ سانچز(

کنترل اند که  نشان داده)  1392( صادقیو  زاده تاجیک
هیجانی پایین احتمال پرخاشگري فیزیکی و کالمی را باال 

  .برد می
رسد افرادي که در تنظیم  با این تفاسیر به نظر می

هیجانات خود مانند هیجان خشم ناتوان هستند  احتمال 
باالتري دارد که در رفتارهاي پرخاشگرانه مختلف 

تنظیم هیجانی ارتباط بین . فیزیکی و کالمی درگیر شوند
شود  گري تنها به هیجان خشم محدود نمیپایین و پرخاش

و هیجانات دیگري مانند احساس بدبختی، عدم 
خوشحالی، ترس و هیجانات عمومی منفی دیگر نیز با 

اسپروت و ( دارندانجام رفتارهاي پرخاشگرانه ارتباط 
 ها تحقیقات در حوزة در توضیح این یافته). 5،2000دوب

 عنوان بهتواند  نشان داده است که خشونت می پرخاشگري
اي براي پایان دادن به احساسات یا حاالت هیجانی  وسیله

که فرد پرخاشگر قادر به تنظیم  رسانی آسیبآزارنده یا 
در این ). 2008ردنر و مور،گا( کندنیست عمل  ها آن

رفتارهاي پرخاشگرانه  براي فرد این امکان را  ها موقعیت
که آشفتگی و ناراحتی خود را بر روي  سازد میفراهم 

تاگر و ( کنددیگران تخلیه و برون سازي 
در واقع این افراد براي جبران کردن، . )2010همکاران،

ی به و یا اجتناب از این حاالت هیجانی منف پایان دادن
صوص در این خ. آورند رفتارهاي پرخاشگرانه روي می

ارند رفتارهاي د اظهار می) 2008( مورگاردنر و 
انند پرخاشگري فیزیکی و کالمی م ،پرخاشگرانه آشکار

سوي افراد در جهت اجتناب از ز تواند تالشی  ا می
کامل هیجانی مانند خشم و یا سایر هیجانات  تجربۀ

ریق حذف ناراحت کننده دیگر باشد و این کار را از ط
این . ددهن شود انجام می محرکی که منجر به خشم می

                                                             
5. Sprott & Doob 
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یت دهد که در افرادي که قادر به مدیر شان میمطالب ن
خود نیستند احتمال باال  کردن هیجانات منفی و آزارندة

یابد،  گري افزایش میرفتن پتانسیل اقدام به پرخاش
خاشگري احساس کنند که پر ها آنبخصوص اگر 

  . بخشد را بهبود می ها آناحساسات 
مشخص شده  تاکنونبا بررسی ادبیات پژوهشی 

که سه مهارت اصلی تنظیم هیجانی یعنی آگاهی  است
 هاي استراتژي کارگیري بهو  یرش هیجانیهیجانی، پذ

تنظیم هیجانی سازگار را  متنوع تنظیم هیجانی زمینۀ
دالیل تئوریک و شواهد تجربی از . آورند میفراهم 

هیجانی با رفتار  خودکنترلیو  ها مهارتارتباط بین این 
. کنند شگري حمایت میسازگارانه و کاهش پرخا

نشان ) 2005 ،1تول، میدجلی و رومر( مانندتحقیقاتی 
 ،هاي هیجانی پایین اند که در افراد داراي آگاهی داده

. احتمال بروز رفتارهاي پرخاشگرانه باالتر است
دهند که افراد با  همچنین شواهد زیادي نشان می

بهتر قادر به کنترل هیجانات  ،هاي هیجانی  باال آگاهی
خود و انجام رفتارهاي سازگارانه به هنگام تجربه 

ویلکوفسکی و رابینسون، ( هستندحاالت هیجانی منفی 
تحقیقات نشان داده است وقتی همچنین ). 2008

پذیرش هیجانی براي افراد مشکل باشد احتمال باالتري 
ي جهت ابزار عنوان بهدارد که از رفتارهاي پرخاشگرانه 

جبران کردن یا پایان دادن به تجارب هیجانی ناگوار 
 هاي پژوهش). 2009،چمبرز و همکاران( کننداستفاده 

حی را مبنی بر اینکه شواهد واضنیز،  شده دیگريانجام 
توانند رفتارهاي  کنترل هیجانی می هاي مهارتآموزش 

مختلف بر روي دیگران را کاهش دهند  ۀپرخاشگران
از جمله تحقیقی توسط ساین و . اند آوردهفراهم 

شان داد که میزان وقوع پرخاشگري ن) 2007( 2همکاران
دگان در گیرنجسمانی و کالمی بعد از شرکت یاد

                                                             
1. Tull, Medaglia & Roemer 
2. Singh et al. 

 طور بههاي هیجانی  جلسات کوتاه آموزش آگاهی
 اخیراًنتایج تحقیق دیگري که . معناداري کاهش یافت

 هاي تمهارفته است نشان داد که آموزش انجام گر
در  آمیز خشونتهیجانی باعث کاهش معنادار رفتارهاي 

). 3،2014استن و بلدیان( استمیان دانش آموزان شده 
به نقل از تاجیک ، 2007( گراسکوك، چنج و موس، 

کسب  نشان دادند که هم  )1392زاده و صادقی، 
تواند  کنترل هیجانی و تنظیم هیجان می هاي مهارت

که تحقیقی در . خشم و پرخاشگري افراد را کاهش دهد
انجام شد، دریافتند ) 2012( همکاراناسماعیلی و توسط 

ار آموزش تنظیم هیجانی سبب کاهش معنادکه 
 همچنین .شود می پرخاشگري در میان گروه آزمایش

یافتند که در پژوهشی در) 1390( همکارانو  ملکی
آموزش گروهی مهارت کنترل خشم باعث کاهش 

 15- 12معنادار پرخاشگري فیزیکی و کالمی در پسران 
 همکارانشو  در تحقیقی دیگر گنجه. شده استه سال

در  هوش هیجانیکه آموزش  نشان دادند) 1392(
ثر آموزان پسر دبیرستانی مؤـ  گري دانشکاهش پرخاش

ن پژوهشی در مورد بررسی اما تاکنون در ایرا ؛بوده است
خودکنترلی هیجانی بر کاهش اثر بخشی آموزش 

با این توضیحات به نظر . پرخاشگري انجام نشده است
رسد که براي کنترل رفتارهاي پرخاشگرانه افراد  می

بسیار ضروري است که این افراد یاد بگیرند که چگونه 
. تنظیم کنند سازگارانه طور بهجانات خود را هی

مداخالت باید با این هدف انجام شوند که توانایی این 
ارادي و مؤثر باال  طور بهیم هیجانات خود افراد براي تنظ

کنترلی هیجانی را در مواقع لزوم در رود و توانایی خود
پی  حاضر دردر این راستا پژوهش  .باال برد ها آن

است که آیا آموزش  سؤالپاسخگویی به این 

                                                             
3. Stan & Beldean 
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کالمی پرخاشگري  کاهش هیجانی درنترلی خودک
  دانشجویان مؤثر است؟

 

  روش
  دانشجویاناین پژوهش شامل کلیۀ جامعۀ آماري 

دوم  همین درکه  استدانشگاه پیام نور شهرستان بوکان  
 براي تعیین نمونۀ. به تحصیل اشتغال داشتند 92- 93 سال

در دانشگاه و در میان  ییها هیاطالعتحقیق ابتدا 
با مشکل دانشجویان پخش گردید و از کسانی که 

خواست شد با مراجعه به پرخاشگري مواجه بودند در
گام بعد  در .کمک برآیند درصددمرکز مشاورة دانشگاه 

با ابتدا  هدف بر مبتنی گیري نمونه روش از با استفادهو 
همکاران و  1ویلیامزاستفاده از پرسشنامه پرخاشگري 

مشخص  ها آننمره پرخاشگري کالمی تمامی ) 1996(
افراد داراي باالترین نمرات انتخاب  ها آنشده و از میان 

یک مصاحبه بالینی نیز به عمل آمد  ها آنسپس از . شدند
تا اطمینان حاصل شود که مشکل اصلی این افراد 
پرخاشگري بوده و افراد دچار اختالالت روانی دیگر که 

 .کنار گذاشته شدند بودندتحت دارو درمانی نیز  بعضاً
به  وشده  انتخاب یینهانمونه  عنوان بهنفر  40در نهایت 

طریق واگذاري تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل 
  ).رنف 20 گروه هر( گرفتندقرار 

پرسشنامه تحقیق از  نیا در گیري اندازه ابزار
برگرفته از ) 1996(و همکاران  2امزیلیو يپرخاشگر

استفاده ) 1992( 3پرسشنامه پرخاشگري باس و پري
آیتم دارد که هر آزمودنی  26شده است این پرسشنامه 

هرگز هاي  یکی از گزینه سؤاالتبایست در پاسخ به  می
را ) 5(همیشه ، )4(اغلب ، )3(گاهی ، )2(ندرت  به، )1(

پرخاشگري  این پرسشنامه دو مؤلفه. انتخاب نماید

                                                             
1. Williams 
2. Williams 
3. Buss & Pery 

خصومت را مورد / خشم و پرخاشگري کالمی/ فیزیکی
 14تا  1هاي  آیتم .دهد می سنجش قرار

 26تا  15هاي  خشم فیزیکی و آیتم/پرخاشگري
ضریب پایایی . سنجد خشونت کالمی را می/پرخاشگري

پرخاشگري و   پرسشنامه )از نه هفته بعد( ییآزماباز 
شده است،  گزارش 80/0تا  72/0هاي آن از  مؤلفه
پرخاشگري با مقیاس   پرسشنامه یهمبستگ بیضر

است گزارش شده ) 79/0)  (1994(خشم نووکا 
)01/0P<.( يپرخاشگر مؤلفه یهمبستگ  ضریب 
خصومت /پرخاشگري کالمی هاي  خشم و مؤلفه/یکیزیف

است  74/0و  73/0ترتیب با مقیاس خشم به 
)01/0P<.( میزان  نیز براي تعیینحاضر تحقیق  در

نفر  340به حجم  يا نمونه، روایی و پایایی پرسشنامه
از دانش آموزان دورة متوسطۀ ) پسر 170دختر و  170(

اي  تصادفی چند مرحله صورت بهشهرستان بوکان 
اجرا شد سپس براي  ها آنانتخاب و پرسشنامه روي 

سنجش پایایی این پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ 
انی از طریق سیب پایایی همضرکه  استفاده گردید

، 90/0ضریب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه 
به  85/0پرخاشگري فیزیکی  و 89/0پرخاشگري کالمی 

ضریب آلفاي کرونباخ این مقیاس در نمونه . آمد دست
ضریب . آمد به دست 91/0و در نمونه دختر  90/0پسر 

هفته براي کل پرسشنامه  8بعد از  باز آزماییپایایی 
. آمد به دست 82/0عامل دوم  ، 87/0، عامل اول 85/0

براي سنجش روایی مقیاس، از روش روایی سازه 
 ضرایبنتایج حاصل نشان داد  ؛ کهاستفاده شده است
خرده مقیاس پرخاشگري  سؤاالتهمبستگی براي 

بود نوسان  در 91/0حداکثر  تا 80/0  از حداقلکالمی 
  خرده مقیاس سؤاالت یهکلآن است که  هکه نشان دهند

همچنین . سنجندکالمی، موضوع مورد بررسی را می
ضریب همبستگی پرسشنامه پرخاشگري ویلیامز با 
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 1394، پاییز و زمستان ) 8 پیاپی(، 2 ل چهارم، شمارهساپژوهشی شناخت اجتماعی،  دوفصلنامه علمی ـ

  

 

پرسشنامه پرخاشگري اهواز در نمونۀ مورد بررسی  
  ).>001/0P(آمد  به دست 68/0

مطالعه عبارت بود از  این درپژوهش  اجراي ةشیو
الگویی برگرفته از  اساس برخودکنترلی هیجانی   آموزش
 درمانی روانهیجان در  تنظیم هاي تکنیککتاب 

لیاهی، تیرچ و نوشته ) راهنماي کاربردي(
زندگی  هاي مهارت، کتابچۀ آموزش )2012(1ناپولیتانو

 هاي مهارتکتاب آموزش و  )1386( فتیموتابی و 
 60 جلسه  10برنامه طی  نیا ).1386( ناصريزندگی 

هفتۀ متوالی به  5 مدت درو  دهی سازماناي  دقیقه
 گروهکه  درحالی. دانشجویان گروه آزمایش ارائه گردید

  . اي دریافت نکردند هیچ مداخله گواه
 جلسات آموزش 

معارفه و ایجاد رابطه حسنه، تعریف : جلسه اول
هیجانات  هیجان، معرفی انواع هیجان و لزوم وجود

ارائه جدولی جامع براي ، مختلف در انسان
شناسایی هیجانات، ارائه تکلیف یادداشت  

و ) جدول خودپایی( هفتههیجانات خود در طول 
  .هیجان در خود ترین غالبتعیین 

هیجانی، بیان رابطه  خودکنترلیتعریف : جلسه دوم
هیجانی و سالمت روانی، بیان پنج  خودکنترلیبین 

بررسی نقش  ویژه به هیجانی خودکنترلیفایده مهم 
اساسی ابراز هیجانی سازگارانه در توانایی برقراري 

درخواست از با محیط خود و دیگران،  مؤثرارتباط 
اعضاء براي بیان مواردي که در آن عدم کنترل 

  .هیجانات باعث پیامدهاي نامطلوبی شده است
تعریف هوش هیجانی، ارائه تکلیف : جلسه سوم

هوش هیجانی، تخمین میزان هوش  مدیریت
  .هیجانی در خود

                                                             
1. Leahy, Tirch, Napolitano 

تعریف آگاهی هیجانی و پذیرش و  :جلسه چهارم
، ارائه تکنیک تمرین حاالت ها آنابراز سازگارانه 

هیجانی با استفاده از تصاویر و بازي نقش، ارائه 
  .ابراز هیجان و احساس هاي شیوهتکلیف جدول 

تعریف خشم، عالئم خشم، شناسایی  :جلسه پنجم
 هاي شیوهو ) خودپایی(خشم برانگیز  هاي موقعیت

  ابراز خشم
تکنیک کنترل خشم، تمرین  10ارائه : جلسه ششم

تصحیح افکار منفی، استفاده از گفتار درونی براي 
  .کنترل خشم

ارائه رویکردهاي رفتاري براي : جلسه هفتم
 هاي فعالیتهیجانی، بررسی نقش نظم  خودکنترلی

حیاتی بر  هاي فعالیتروزمره اجتماعی و نظم 
تعادل هیجانی، ارائه تکلیف مدیریت زمان، بررسی 

و جایگاه آن در  بلندمدتو  مدت کوتاهاهداف 
 هاي بحرانبراي پرهیز از  ریزي طرحبرنامه هفتگی، 

  .غیرضروري
، ارائه راهبردهاي ها استرسبررسی : جلسه هشتم

  مقابله با استرس
تنظیم بعد جسمانی هیجان، ارائه تکلیف : سه نهمجل

و ژست  اي چهرهتن آرامی، تنفس عمیق و حاالت 
بدنی مناسب با وضعیت هیجانی مطلوب براي 

  کنترل هیجانات 
آن بر  تأثیرتنظیم بعد شناختی هیجان و : جلسه دهم

بر سالمت  درنتیجهسیستم پردازش اطالعات و 
و تمرین آن در  A-B-Cروانی، ارائه تکنیک 

  .گیري نتیجهو  بندي جمعکالس، 
در این تحقیق به آزمودنی ها در  مالحظات اخالقی

، دادن اطالعات کافی به ها آنمورد حفاظت از هویت 
 ها آندر مورد پژوهش و محرمانه ماندن اطالعات  ها آن

  .اطمینان داده شد
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  ها یافته
  مداخله آموزش تأثیرقسمت نتایج مربوط به  در این

 کالمی دانشجویان بر پرخاشگري خودکنترلی هیجانی 
  .ارائه شده است

  )N=20( يریگیپ، کنترل و هاي آزمایش پرخاشگري کالمی در گروهو انحراف معیار  نیانگیم .1 جدول
 انحراف استاندارد  میانگین مرحله ها گروه

  آزمایش
  537/7  8/34 آزمون پیش
 979/5  8/23 آزمون پس

  705/4  65/22  پیگیري

  کنترل
  732/7  33 آزمون پیش
  755/6  55/33 آزمون پس

  902/6 2/33  پیگیري
 

میانگین  دهد می نشان ،1 جدولاطالعات 
آزمایش   گروه پرخاشگري کالمی دانشجویان  نمرات

در دو مرحله  بوده 8/34 آزمون پیش که در مرحله
 65/22و  8/23ترتیب به  پیگیري بهآزمون و  پس

جهت بررسی این موضوع که آیا . کاهش یافته  است
 ها از نظر آماري معنادار است یا خیر؟ میانگینتفاوت 

 نیا از تا .از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد
 یتصادف ریمتغ کی عنوان به آزمون شیپ اثرات قیطر

راستا تحلیل کوواریانس در همین . دشو کنترل یکمک
هایی است که باید تحقق یابد تا بتوان  داراي مفروضه

هاي  داده لیتحل واز روش مذکور براي مطالعه 
پنج در تحقیق حاضر  که ؛مربوطه استفاده کرد

بهنجار بودن توزیع جامعه،  یعنی ،آن مفروضۀ اساسی
ها، همگنی  ، تصادفی بودن نمونهها واریانسنی همسا
 ـ  کولموگروف هاي آزمونتوسط ترتیب  بهها  شیب
 ؛p<05/0( نیلو ،)z=481/0؛p<05/0( رنوفیاسم
393/0F=(، ها رشته )05/0>p(، فرض همگنی  آزمون

جهت بررسی  و) F)28,1= (43/1 ؛P=24/0( ها شیب
 در این( یکمکوجود رابطه خطی میان متغیر تصادفی 

وابسته از نمودار  ریمتغ و) آزمون شیپفرضیه 
 . پراکندگی استفاده شد

نشان داد همۀ  ها آزمونکه نتایج این 
  .استبرقرار  ها فرض پیش

  

  جویاني کالمی دانشخودکنترلی بر میزان پرخاشگر آموزش ریتأثنتایج تحلیل کوواریانس مربوط به  .2 جدول
  شاخص       
  منابع

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  توان  مجذور اتا  معناداريسطح    F  مجذورات

  86/0  208/0  **003/0  739/9  642/242  1  642/242  ثابت مقدار
  996/0  374/0  **0001/0  133/22  403/551  1  403/551  آزمون شیپ

  1  522/0  **000/0  34/40  007/1005  1  007/1005  گروه
  -  -  -  -  913/24  37  797/921  خطا

  -  -  -  -  -  40  34582  مجموع
05/0<p **  
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 گرفتن نظردهد با در  می نشان 2نتایج جدول 
به  F مقدارمتغیر کمکی،  عنوان به آزمون شیپنمرات 

 اساس بر .دار است معنی p>05/0 سطحآمده در  دست
گروه  هآمده بین میانگین اصالح شد به دستهاي  یافته

با  1و درجۀ آزادي  F=34/40آزمایش و کنترل با مقدار 
 ؛داري وجود دارد تفاوت معنی 95/0سطح اطمینان 

توان نتیجه گرفت، مداخالت آموزش  بنابراین می
هاي  معنادار میان گروه خودکنترلی منجر به تفاوت

درصد  52حدود  تأثیر زانیم .گواه شده استآزمایش و 
آزمون مربوط به  درصد واریانس پس 52بوده است یعنی 

همچنین توان . مداخالت آموزش خودکنترلی  بوده است
 ؛حجم نمونه دارد تیکفا ازکه حاکی  است 1آماري 

شود که  استنباط می گونه نیابنابراین از نتایج جدول فوق 
میزان بر  هیجانی  مداخالت آموزشی خودکنترلی
 جینتا .ستا بوده مؤثرپرخاشگري کالمی دانشجویان 

بررسی نمرات دانشجویان در مرحلۀ پیگیري نیز بر اساس 
نشان داد که اثربخشی آموزش  3اطالعات جدول 

نبوده  ها ردهخودکنترلی هیجانی مختص به دورة برگزاري 
است بلکه تغییرات حاصل در دانشجویان بعد از دو ماه 

  .همچنان داراي ثبات بوده است
  

  پیگیري همرحل دردانشجویان  یکالم يپرخاشگرخودکنترلی بر  آموزش ریتأثربوط به نتایج تحلیل کوواریانس م .3 جدول
  شاخص

  منابع
مجموع 

  مجذورات
درجه 
  آزادي

 میانگین
 F  مجذورات

سطح 
  معناداري

  توان  مجذور اتا

  909/0  236/0  **002/0  459/11  791/254  1  791/254  ثابت مقدار
  996/0  379/0  **000/0  622/22  021/503  1  021/503  آزمون شیپ

  1  609/0  **000/0  682/57  607/1282  1  607/1282  گروه
  -  -  -  -  236/22  37  729/822  خطا

  -  -  -  -  -  40  33631  مجموع
05/0<p **  

  بحثو گیري  نتیجه
آموزش  تأثیرهدف اصلی این تحقیق، بررسی 

 کالمی پرخاشگريکاهش بر  خودکنترلی هیجانی
نتایج نشان داد  که بودپیام نور  دانشگاه دانشجویان

 مؤثراي  عنوان مداخله این کاربندي توانسته است به
 دانشجویانپرخاشگري کالمی این موجب کاهش 

مستقیم با تحقیقات  طور بهنتایج این پژوهش   .گردد
و استن و  )2007( همکارانساین و خارجی از جمله 

 هاي مهارتاند آموزش  که نشان داده) 2014(بلدیان 
هیجانی باعث کاهش معنادار رفتارهاي پرخاشگرانه 

همچنین . شود همخوانی دارد آموزان می در میان دانش
که نشان ) 2007( ونویتاندیزبا پژوهش کارتکا و 

دادند آموزش هوش هیجانی با کاهش رفتارهاي 

پرخاشگرانه نوجوانان رابطه معناداري دارد همسو 
 افتهی نیا ).1392نقل از گنجه و همکاران، ( است

و  نجههمچنین با نتایج تحقیقات داخلی از جمله گ
و ) 1390( همکارانملکی و ، )1392( همکاران

 با وهمسو بوده  )2012( همکاراناسماعیلی و 
نیز که نشان داد ) 1388(پژوهش نقدي و همکاران 

که آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگري 
  .همخوانی دارددارد  تأثیرفیزیکی و کالمی و خشم 
توان عنوان داشت که  ها می در توضیح این یافته

یک آشفتگی  واسطه به شناختی رواناکثر اختالالت 
 طور بهها  شوند و این آشفتگی هیجانی مشخص می

زیر بنایی با کارکرد معیوب در تنظیم هیجانی مرتبط 
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، به نقل از محمدي، 2004کرینگ و ورنر،( گردند می
وقتی که فرد داراي تنظیم ). 1390فرنام و محبوبی،

رسد  ، دور از ذهن به نظر میهیجانی ناسازگارانه است
جازه خواهد ین تنظیم هیجانی به او اکه فکر کنیم ا

واسطه عمل کرده و عملکرد  داد که در یک محیط، بی
بهر حال اگر ). 1994کول،( نکندبهینه او را مختل 

افراد در تنظیم حاالت هیجانی خود مشکل داشته 
 غیرقابل ها آنبراي  این تجارب هیجانی باشند عمدتاً

مال بیشتري با احت ها آندر این حالت . شوند تحمل می
براي جبران کردن، پایان دادن و یا اجتناب از این 

ی به رفتارهاي پرخاشگرانه روي حاالت هیجان
به عبارتی افرادي که در تنظیم و پذیرش . آورند می

هیجانی مشکل دارند ممکن است از تجارب هیجانی 
را  ها آنیا بیان هیجانات خود اجتناب کرده و یا 

ممکن است منجر به احتمال بیشتر  که کنندسرکوب 
چمبرز و همکاران، ( شودرفتارهاي پرخاشگرانه 

مثال نتایج تحقیق لوماس، استاو،  عنوان به). 2009
نشان داد که نقص در ) 2012( 1هنسن و داونی

اساسی براي مدیریت و کنترل هیجانی  هاي مهارت
برعکس . دار پرخاشگري هستند هاي معنی بین پیش

که  است که افراد با هوش هیجانی باال شدهنشان داده 
باال نیز هستند، با هیجانی  خودکنترلیبالطبع واجد 

تري با دیگران داشته و  احتمال بیشتر روابط مثبت
احتمال کمی دارد که تعامالت منفی را بین خود و 

لوپز، سالووي و ( کننددوستان نزدیک خود گزارش 
به نقل از لوماس و  ؛2003 استرائوس،
آنجا که توانایی تنظیم هیجانی از ). 2012همکاران،

ن کند افرادي که یتواند کیفیت روابط فرد را تعی می
نات خود و قادر به تنظیم هیجاناتشان هستند هیجا

بنابراین چنین افرادي  ؛کنند دیگران را بهتر درك می

                                                             
1. Lomas, Stough, Hansen & Downey 

نسبت به افرادي که در تنظیم هیجانی  دشواري دارند 
برعکس افراد با دشواري در . روابط بهتري دارند

ا با دیگران تنظیم هیجانی کمتر قادرند که رابطه خود ر
کنند که در الگوهاي منفی  حفظ کرده و احساس می

ارتباط با دیگران قرار گرفته و خارج از کنترل بودن 
 ;2004لوپز و همکاران،( کنند میخود را احساس 

به نقل از محمدي، فرنام و  ؛2005آبت،
بنابراین براي افراد با مشکالت تنظیم  ؛)1390محبوبی،

 هاي استراتژيدر خصوص  هایی آموزشجانی هی
آگاهانه   کارگیري بهمختلف تنظیم هیجانی متمرکز بر 

هیجانی بسیار  هاي پاسخهیجانات و اصالح و تعدیل 
بب س ها آموزشاین . نمایاند ضروري و اساسی می

اي شخصیتی مانند ه گسترش یا افزایش خصیصه
یی سازگاري با آوري و توانا سطوح باالتر تاب
منطقی در مورد  هاي نگرشهیجانات، کسب 

هیجانی و در نهایت کنترل رفتاري  هاي سازگاري
استن و ( شدروي هیجاناتی مانند خشم خواهند 

 خودکنترلیآموزش مداخالت مبتنی بر ). 2014بلدیان،
خودآگاهی و پذیرش  مداخالت ویژه بهانی هیج

پذیري شناختی فرد را برانگیخته و  هیجانی انعطاف
 هاي استراتژينایی فرد در استفاده از باعث  بهبود توا
توان در بهبود رفتارهاي  شود که می تنظیم هیجان می

چمبرز و ( کنندپرخاشگرانه نقش مفیدي ایفا 
اند  هشان دادتحقیقات ن که همچنان). 2009همکاران،

 پرخاشگريبا خود گزارشی   ها مهارتافزایش این 
 استتر در ارتباط  و کالمی  و خشم پایین فیزیکی

ها نشان داده است  بررسی). 2،2008هیپنر و همکاران(
که توانمند بودن افراد از نظر هیجانی، روبرو شدن 

کند و  آسان می را هاي زندگی را با چالش ها آن
را از سالمت روان بیشتري برخوردار  ها آن درنتیجه

                                                             
2. Heppner et al. 
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هاي  افراد توانمند از نظر هیجانی احساس. نماید می
را  ها آن دهند، مفاهیم ضمن خود را تشخیص می

هاي هیجانی  مؤثري حالت کنند و به گونۀ درك می
این افراد در کنار . کنند خود را براي دیگران بیان می

ري هاي منفی از موفقیت بیشت آمدن با تجربه

ط با تري را در ارتبا برخوردارند و سازگاري مناسب
به  ؛1995گولمن، ( دهند محیط و دیگران نشان می

در واقع  ).1392نقل از تاجیک زاده و صادقی، 
آموزش مداخالت آزمایشی معتبر براي رفتارهاي 

بر آگاهی و  تأکیدپرخاشگرانه که در برگیرنده 
اي افراد پذیرش هیجانات بوده و در عین حال بر

را براي کنترل رفتار به  ها استراتژياي از  عهمجمو
هنگام تجارب هیجانی ناگوار فراهم کنند به احتمال 
زیاد توانایی افراد براي یک تنظیم هیجانی سازگارانه 

اشگرانه را را افزایش داده و احتمال بروندادهاي پرخ
 نمراتهمچنین از تحلیل . دهند کاهش می
دانشجویان در مرحلۀ پیگري نتایج قابل  پرخاشگري

نشان داد مهارت خودکنترلی  کهتأملی حاصل شد 
هیجانی دانشجویان منجر به کاهش بیشتر پرخاشگري 

بعد از دو ماه کالمی در دانشجویان گروه آزمایش 
که تمرین و استفاده  است آن هنشان دهند که بودشده 
 ؛استثباتی اثربخش با صورت بهمهارت  ایناز 

 آموزشکه   توان نتیجه گرفت درکل می  بنابراین
   مؤثراي  عنوان مداخله تواند به می هیجانی یخودکنترل

 . گردددانشجویان پرخاشگري کالمی   موجب کاهش

دانشجویان  ۀمحدود بودن نمونه، به جامع
ها به  پذیري احتمالی این یافته عدم تعمیمکارشناسی و 

الوه عدم امکان استفاده از هاي تحصیلی، بع سایر دوره
گیري تصادفی و تأثیري که بر روایی بیرونی  نمونه
هاي این پژوهش  توان از محدودیت را میها دارد  یافته

آموزش شیوة شود  پیشنهاد میهمچنین . برشمرد
ی با آزمایش هاي طرحدر قالب خودکنترلی هیجانی 

دانشجویی و با گروههاي مختلف  تر بزرگهاي  نمونه
هم با کاربردي  از جنبۀ. انجام شود آموزي و دانش

  شود که این برنامه توجه به یافتۀ حاضر، پیشنهاد می
هاي  کاهش پرخاشگري در  بخشی از برنامه عنوان به

به کار گرفته  ها دانشگاه اي مشاورهمراکز خدمات 
.شود
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