
  
 

  
 

 شناخت اجتماعی علمی فصلنامهدو

 )237- 211( 1400 تابستانو  بهار، )19 پیاپی( اول ، شمارهدهمسال 

Social Cognition 
Vol. 10, No. 1, (Series 19), Spring - Summer 2021 (211-237) 

 بر اجتماعیـ  روانی توانمندسازي و خشم مدیریت گروهی آموزش اثربخشی مقایسه
  اجتماعی خودکارآمدي و پرخاشگري

  چرامی مریم. 4، غضنفري احمد. 3، *شریفی طیبه. 2، اسفرجانی قبادي خاتون حبیبه. 1

 واحد روانشناسی، گروه دانشیار،. 2 .نایرا ،شهرکرد اسالمی، آزاد دانشگاه شهرکرد، واحد روانشناسی، گروه تربیتی، روانشناسی دکتري. 1
. 4 .ایران ،شهرکرد اسالمی، آزاد دانشگاه شهرکرد، واحد ی،روانشناس گروه دانشیار،. 3  .ایران ،شهرکرد اسالمی، آزاد دانشگاه شهرکرد،

 .ایران شهرکرد اسالمی، آزاد دانشگاه شهرکرد، واحد روانشناسی، گروه استادیار،
 )23/05/1400: ـ تاریخ پذیرش 19/04/1400: تاریخ وصول(

The comparison of effectiveness of group training anger 
management and psycho-social empowerment on aggression and 

social self-efficacy 
1. Habibeh Khatoon Ghobadi Asfarjani*, 2. Tayebeh Sharifi, 3. Ahmad Ghazanfari, 4. Maryam Chorami 

1. PhD in Educational Psychology, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, 
Iran. 2. Associate Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran. 

3. Associate Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran. 4. 
Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran. 

(Received: Jul. 10, 2021 - Accepted: Aug. 14, 2021) 
 

  چکیده
 شود می  هیدد ها فرهنگ همه در پرخاشگري پایین بودن خودکارآمدي و :مقدمه

 ریشانیپ و حتیرانا موجب که هستند آموزاندر دانش تمشکال ترین شایع از و
هدف از پژوهش  .کنند می مختل را جامعه نیروا شتابهد و هشد انیگرد

 يتوانمندساز خشم و تیریمد یش گروهزموآ یاثربخش مقایسهحاضر 
روش  :روش .ی بوداجتماع يمدآخودکار ي وبر پرخاشگر یاجتماع- یروان

همراه با پس آزمون با گروه کنترل ، پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون
جامعه آماري پژوهش حاضر کلیه در این پژوهش . بودماهه  2پیگیري  مرحله
- 1400آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی دانش
در  گیري با استفاده از روش نمونهو بودند نفر دختر  125110به تعداد  1399

به  )نفر 30هر گروه (انتخاب و در سه گروه از آنان  نفر 90تعداد دسترس 
جلسه  12هر کدام هاي آزمایش تحت  گروه. صورت تصادفی جایگزین شدند

 اجتماعی- آموزش توانمندسازي روانیو  اي آموزش مدیریت خشمدقیقه 90
و در لیست  دریافت نکردنداي  مداخلهگونه  قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ

به منظور ی تماعاج يمدآخودکارپرسشنامه پرخاشگري و از . انتظار باقی ماندند
آمده از  دست  تحلیل اطالعات به و  تجزیه. استفاده شد گردآوري اطالعات

واریانس با تحلیل با  24نسخه  SPSSفزار ا ها از طریق نرماجراي پرسشنامه
نتایج نشان داد هر دو درمان مذکور در  :ها یافته. شدانجام گیري مکرر  اندازه

 برگروه کنترل اثربخشی معناداري  نسبت بهو پیگیري آزمون  پسمرحله 
 اعمال کردندموزان آدانش یاجتماع يمدآخودکاري و افزایش پرخاشگرکاهش 

)05/0<P .( افزون بر این نتایج نشان دهنده آن بود که آموزش گروهی مدیریت
ي و پرخاشگرکاهش  اجتماعی در- تر از گروه توانمندي روانیخشم اثربخش

گیري نتیجهتوان  می :گیرينتیجه ).P>05/0(بود افزایش خودکارآمدي اجتماعی
را به عنوان اجتماعی - و توانمندي روانیآموزش مدیریت خشم کرد که، 

و افزایش خودکارآمدي حمایتی و مؤثر جهت کاهش پرخاشگري  هايابزار
  .ویژه براي نوجوانان سود جست به شمار آورد و از آن به اجتماعی 

 
اجتماعی، -توانمندسازي روانیمدیریت خشم،  :واژگان کلیدي

  .یاجتماع يمدآ، خودکاريپرخاشگر

 

Abstract 
Objective: Low self-efficacy and aggression are found in all 
cultures and are the most common kind of problems in students, 
which cause discomfort and distress in others; thus, they disrupt 
the mental health of the community. This study aims to investigate 
the comparison of effectiveness of group training anger 
management and psycho-social empowerment on aggression and 
social self-efficacy. Method: This experimental study was 
conducted with a pretest-posttest design with control group and 
follow-up two month. The statistical population of this study 
included all the female students high school Tehran city to 125110 
people were in year academic 2020-2021 and 90 female students 
by convenience sampling were considered as the sample size in 
two experimental groups and on group control (each group of 30 
female students). The experimental groups underwent group 
training anger management and psycho-social empowerment (12 
sessions 90 minutes in each training), but the control group 
received no training and remained in the waiting list. To collect 
data aggression questionnaire and adolescents social self-efficacy 
scale. Data analysis was performed using SPSS-24 software in 
two sections: descriptive and inferential (analysis of variance with 
repeated measures and Bonferroni). Results: The results of the 
study showed that both types of treatment in post-test and follow 
up had a significant effect on reducing aggression and increasing 
social self-efficacy of female high school students (P<0.05). In 
addition, the results showed that group anger management training 
was more effective than psycho-social empowerment group in 
reducing aggression and increasing social self-efficacy (P<0.05). 
Conclusion: It can be concluded that, anger training anger 
management and psycho-social empowerment can be considered 
as a supportive and effective tool for reducing aggression and 
increasing social self-efficacy and used for adolescents in 
particular. 
 
 

Keywords: anger management, psycho-social empowerment, 
aggression, social self-efficacy. 
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  مقدمه
ز آغاز تعطیلی مدارس براي کمک به حذف ا

، دغدغۀ تدوین و اجراي کرونا ویروس بیماري
ها در هاي تحصیلی براي تداوم آموزشبرنامه

منزل و در شرایط قرنطینۀ خانگی به بزرگترین 
سلیمی (هاي آموزشی تبدیل شده است چالش نظام
این چالش و دغدغه نه تنها در . )1399و فردین، 

بلکه براي همه و کشورهاي جهان مطرح  ایران
آموزش  جدي هايحلراهیکی از  ت وبوده اس

ان آموزش از طریق فضاي یا هم 1الکترونیک
 2رادها(در دوران شیوع کرونا ویروس بود مجازي 

آموزش مجازي و قرنطینه ). 2020و همکاران، 
شود و آموزان میخانگی باعث سکون در دانش

این امر منجر به تجربه ترس، اضطراب، افسردگی 
حافظی و (شود در آنان می 3و پرخاشگري

 يررفتاپرخاشگري ). 1399نگاه، سحاب
 آسیبکه هدف آن اعمال  است اي آگاهانه

روانشناختی از سوي فرد پرخاشگري جسمانی یا 
به عبارتی دیگر  .شودبه سوي فرد قربانی انجام می

هاي کالمی، فیزیکی، خشم پرخاشگري با ویژگی
شود به عنوان نوعی رفتار و خصومت مشخص می

-منفی اجتماعی تعریف شده است که تصور می

ت از خصوصیات اصلی آن است شود عصبانی
 ).2020و همکاران،  4کوآن(

به عبارتی دیگر، پرخاشگري به عنوان 

                                                             
١. e-learning  

٢. Radha  

٣. aggression  

٤. Quan  

رفتاري هدفمند در جهت آسیب وارد کردن 
جسمانی و روانشناختی به فردي دیگر تعریف 

که  )2021و همکاران،  5زیمونی(شده است 
 6گائو(رفتاري معمول در جامعه بشري است 

س پیشینه پژوهش بر اسا). 2021همکاران، 
تواند سالمت پرخاشگري در نوجوانان می

جسمانی و روانی آنها را در معرض خطر قرار 
یکی از و ) 2020و همکاران،  7اینگرام(دهد 

 ها مخرب در افراد استتأثیرگذارترین هیجان
برانگیختگی ناشی . )2020و همکاران،  8سوسی(

تواند، فعال از پرخاشگري به صورت مکرر می
ده رفتار خرابکارانه چون تخریب و آسیب کنن

و به ) 2019و همکاران،  9اورن(رساندن باشد 
و ) 2019، 11اوح و آن( 10سازگاري در مدرسه

آموزان نوجوان آسیب دانش 12جسمیسالمت 
همچنین بر . )2019و همکاران،  13فوران(برساند 

مبناي شواهد پژوهشی افرادي که از میزان 
دیگران برخوردار  پرخاشگري بیشتري نسبت به

                                                             
٥. Zimonyi  

Gao. ٦  

٧. Ingram  

Cuccì. ٨ 

Evren. ٩ 

١٠. school adjustment 

١١. Oh & An 

physical health. ١٢ 

Foran. ١٣ 

212  



  
 

  
 

تري دارند ضعیف 1خودکارآمدي اجتماعیهستند، 
  ).2020و همکاران،  2فریرا(دارند 

به توان شخصیتی فرد در  خودکارآمدي
ت و مسائل براي رسیدن به المقابله با مشک

و  )2021و همکاران،  3میتچل( موفقیت اشاره دارد
و بیشتر از اینکه تحت تأثیر هوش باشد، تحت 

جمله؛  شخصیتی نوجوان از هايتأثیر ویژگی
نفس،  به بودن، داشتن اعتماد گرتالش

زمانی شالکوهی و ( خودتنظیمی قرار دارد
هاي مهم در یکی از جنبه). 1399شیرازي، 

و  4داتو(خودکارآمدي، وجهه اجتماعی آن است 
به  خودکارآمدي اجتماعی). 2021همکاران، 

اجتماعی -عنوان ساختار اصلی نظریه شناختی
ها، ، به عنوان باور فرد نسبت به توانایی5رابندو

هاي خود براي سازمان دادن  ها و ظرفیتپتانسیل
و انجام موفقیت آمیز یک رفتار خاص براي 
رسیدن دستاوردهاي مشخص و معین به ویژه 

بندورا، (دستاوردهاي اجتماعی تعریف شده است
2006(. 

به عبارتی خودکارآمدي اجتماعی به عنوان 
ادراك شده در توانایی مدیریت روابط باورهاي 

بندورا و (اجتماعی و بین فردي تعریف شده است 
شواهد یک پژوهش بر اساس ). 2003، 6لوك

                                                             
١. social self-efficacy  

Ferreira. ٢  

Mitchell. ٣  

Datu. ٤  

٥. Bandura  

Bandura & Locke .٦ 

آموزانی که شده است که دانش نشان داده
خودکارآمدي اجتماعی کمتري دارند، در زندگی 
خود مشکالت بیشتري از جمله احساس تنهایی 

و همکاران،  7گازو(کنند در زندگی را تجربه می
، که وجود چنین مشکالتی ارائه مداخالت )2020

آموزشی را براي بهبود این مشکالت ضروري و 
لذا با توجه به اهمیت پایین . سازد پراهمیت می

 يمدآخودکاري و باال بودن پرخاشگربودن 
آموزان ارائه مداخالت در دانش یاجتماع

الت تواند به حل مشک روانشناختی و آموزشی می
آموزان و به تبع آن بهبود کارکردهاي  دانش

یکی از . آموزان کمک کندتحصیلی دانش
 یش گروهزموآموزان آمداخالت مهم براي دانش

ایجاد آن هدف اصلی است که  8خشم تیریمد
به . ح در شناخت و رفتار افراد استالاص، تغییر

عبارتی دیگر مدیریت خشم یک مداخله مبتنی بر 
که نه تنها بر بهبود رفتارهاي سازگاري است 

مشکل آفرین تمرکز دارد، بلکه بر رفتارهاي سالم 
نگر تمرکز دارد و ارزیابی فرد با دیدگاه جامع

  ). 2020، 9دوگان و گام(
، نوعی مداخله مدیریت خشم آموزش 

رفتاري است که به خشم به عنوان -شناختی
-نیروي نشأت گرفته به دنبال خشونت، تمرکز می

ح در الهدف اصلی آن ایجاد تغییر و اص و کند
حقیقت مدیریت در . شناخت و رفتار افراد است

خشم در پی از میان برداشتن خشم نیست، بلکه 

                                                             
٧. Gazo 

٨. group training anger management  

٩. Doğan & Çam  
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در پی تشویق نظارت خود شناختی، هیجانی و 
 رفتاري است که از کاربردهاي شیوه کنترل است

یکی ). 1398و همکاران،  خدابخشی کوالیی(
زشی براي بهبود مشکالت دیگر از مداخالت آمو

آموزان تحصیلی، هیجانی و روانشناختی دانش
 است 1یاجتماع-یروان يآموزش توانمندساز

هاي نشانهیکی از  ).2020و همکاران،  2کوپوو(
مت روانی و توانمندي افراد در برخورد با الس

ت مختلف زندگی، وجود روابط المسائل و مشک
زندگی هاي اجتماعی و برخورداري از مهارت

-به عبارتی توانمندسازي روانی. مؤثر است
اجتماعی به عنوان یک مهارت زندگی تعریف 
شده است که برخورداري از آن باعث کاهش 

آسیابانی و (شود مشکالت در زندگی افراد می
  ).1398آسیابانی، 

همچنین مداخله مبتنی بر توانمندسازي 
شود که به اجتماعی به فرآیندي اطالق می-روانی

وسیله آن افرا به تسلط بیشتري به امور مختلف، 
هایی مانند عزت نفس، دست یافتن به توانمندي

خودکارآمدي، شایستگی و منبع کنترل اشاره دارد 
گري ساختارهایی مانند که اغلب از طریق میانجی

گیرد مدارس، محیط اجتماعی و غیره شکل می
بر اساس پیشینه ). 2020کوپوو و همکاران، (

آموزش توانمند سازي روانی اجتماعی  هشپژو
به مواد مخدر آموزان توانسته است نگرش دانش

گروه آزمایش را به طور معناداري تحت تأثیر قرار 
با بهبود و  )1394و همکاران،  رحمتی(د ده

                                                             
based -sychosocial empowermentp. ١

interventions 

Coppo. ٢ 

اي در نوجوانان و دسترسی و هاي مقابله مهارت
استفاده موثر از اصول خودمراقبتی باعث کاهش 

شود وانشناختی و هیجانی نوجوانان میمشکالت ر
با توجه به آنچه که ). 2020کوپوو و همکاران، (

 تیریمد یش گروهزموآگفته شد و کارآمد بودن 
ی بر بهبود اجتماع-یروان يتوانمندساز خشم و

مشکالت افراد به ویژه نوجوانان این پژوهش 
 یش گروهزموی آاثربخش سهیمقاقصد دارد که با 

بر  یاجتماع- یروان يتوانمندساز خشم و تیریمد
موزان آ دانش یاجتماع يمدآخودکار ي وپرخاشگر

یک درمان  دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران
ها تر نسبت به سایر درمانکارآمد، مفید و اثربخش

شناسایی کند تا بتوان از طریق آن به کاهش 
آموزان  مشکالت هیجانی و اجتماعی دانش

ال پژوهش این خواهد لذا سؤ. نوجوان کمک کرد
 تیریمد یش گروهزموی آاثربخشبود که آیا بین 

بر  یاجتماع-یروان يتوانمندساز خشم و
تفاوت  یاجتماع يمدآخودکار ي وپرخاشگر

  وجود دارد؟
  وش پژوهشر

روش مورد استفاده در این پژوهش 
آزمایشی، با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه 

جامعه . ماهه بود 2پیگیري کنترل همراه با مرحله 
آموزان دختر آماري پژوهش حاضر کلیه دانش

دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 
. نفر دختر بودند 125110به تعداد  1400-1399

و  پرخاشگريهاي در ابتدا پرسشنامه
آزمون بر به عنوان پیش خودکارآمدي اجتماعی

آموزان دختر در دسترس در شبکه روي دانش
اجرا شد و از بین ) شاد(آموزي ی دانشاجتماع
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آموزانی که نمرات باالتري در  آنها دانش
تري نسبت به بقیه در پرخاشگري و نمرات پایین

 90تعداد خودکارآمدي اجتماعی کسب کردند، 
و به صورت تصادفی ساده در دو نفر انتخاب 

نفر گروه آموزش مدیریت  30(گروه آزمایش 
توانمند سازي نفر گروه آموزش  30خشم، 

) نفر 30(و یک گروه گواه) اجتماعی-روانی
اجتماعی مجازي  شدند و در شبکه جایگزین 

به . تحت آموزش قرار گرفتند) شاد(آموزيدانش
 12هاي آزمایشی هر کدام این صورت که گروه

اي و هر هفته دو جلسه در دقیقه 90جلسه 
روزهاي شنبه و سه شنبه در شبکه شاد تحت 

در این مدت گروه کنترل آموزشی . دندآموزش بو
از مداخالت موردنظر ندیدند و در لیست انتظار 

رضایت آگاهانه براي شرکت در . باقی ماندند
جنسیت پژوهش، تحصیل در مقطع متوسطه و 

جلسه  2غیبت بیش از هاي ورود و  دختر از مالك
 شرکت همزمان در جلساتو  آموزشیاز جلسات 
هاي  از مالكاز  یگرروانشناختی د آموزشی و

احترام به کرامت و حقوق، حریم . پژوهش بود
توضیح به افراد نمونه، خصوصی، اسرار و آزادي 

اهداف پژوهش براي آنها، کسب رضایت آگاهانه 
اختیاري بودن پژوهش، حق خروج از ، از آنها
مداخالت آموزشی دون ضرر بودن ، بمطالعه

رار دادن پاسخ به سؤاالت و در اختیار قگروهی، 
، ارائه آموزان دانشنتایج در صورت تمایل به 

 آموزان دانشبه صورت فشرده به جلسات مداخله 
بعد از اجراي پس آزمون و دریافت گروه کنترل 

کد اخالق از کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی 
شناسه اخالق شهرکرد با 

IR.IAU.SHK.REC.1399.064 از اصول
همچنین  .پژوهش بود اخالقی رعایت شده در این

انحراف  و میانگین( در این تحقیق از آمار توصیفی
تحلیل واریانس با ( و از آمار استنباطی )معیار
همچنین براي . شد استفاده) گیري مکرر اندازه

 خشم و تیریمد یش گروهزموبررسی مقایسه آ
آزمون تعقیبی «از  یاجتماع-یروان يتوانمندساز
استفاده  24نسخه  SPSSو نرم افزار » 1بن فرونی

 یش گروهزموجلسات آ -1در جدول . شد
خدابخشی  اقتباس از پژوهش خشم تیریمد

، زائري و محمدي )1398(و همکاران  کوالیی
جلسات  -2و جدول ) 1397(و فرنام ) 1396(

ی اقتباس از اجتماع-یروان يآموزش توانمندساز
فر و همکاران ، مهدیان)1398(آسیابانی و آسیابانی 

و ) 1396(، ترابی مومن و همکاران )1394(
  .آمده است) 1396(جعفري و همکاران 

                                                             
١. Bonferroni 



  
 

  
 

  
   خشم تیریمد یش گروهزموجلسات آ . 1جدول 

  محتوي جلسه  هدف جلسه  جلسه

آشنایی اعضا با یکدیگر، شناخت مفهوم   1
  خشم و پیامدهاي آن

  آشنا کردن اعضا با یکدیگر و بیان قواعد گروه

کلی برنامه کنترل  مهارت قاطعیت، مرورو  پرداختن به مفاهیم اصلی مدیریت خشم  اصلی مدیریت خشمپرداختن به مفاهیم   2
  خشم

هاي  ها و برانگیزانندهشناخت محرك  3
  خشم

کی مانند تعریق و تند زدن قلب، رفتاري مانند پرخاشگري و یهاي فیزیولوژنشانه
  . دیردشناختی مانند افکار در مورد ناتوانی براي اعضا بیان گ

هاي ملموس خودشان براي شود و از مثالبراي اعضا بیان می ABCD مدل  ABCD شناخت الگوي  4
شود و ارتباط بین رفتار، فکر، و احساس به آنها آموزش توضیح مدل استفاده می

  . شدداده 

هاي شناختی مرتبط با شناخت تحریف  5
  خشم

شد؛ تکنیک آموزش داده  وزانآمدانشلهایی به هاي شناختی با ذکر مثاتحریف
  .شدهایی ساده آموزش داده توقف فکر با مثال

در  .شد در این جلسه ضمن مرور جلسات قبلی، به آموزش توقف فکر پرداخته   توقف فکرادامه جلسه قبل و آموزش   6
از  دهد که به خود بگویند کهآموزان یاد میآموزش دهنده به دانش که این روش

به آسانی از طریق یک سري فکر کردن درباره افکاري که باعث » یندهفرما خود«
   .شوند، دست برداردایجاد خشم می

آموزش حل مسأله براي اعضا . شد تکنیک تن آرامی آموزش داده آموزاندانشه ب  یم فیزیولوژیکیالیادگیري کنترل ع  7
  . . گردیدشد و با استفاده از تکنیک ایفاي نقش در جلسه تمرین  ارائه

گام دوم . گام اول شناسایی مشکل: گام است 5موزش مدل حل تعارض که شامل آ  یادگیري حل تعارضات با افراد  8
گام سوم شناسایی آثار خاص مشکل ایجاد . شناسایی احساسات مرتبط با تعارض

گیري براي حل کردن یا به حال خود رها کردن گام چهارم تصمیم. کننده تعارض
  . م بررسی و حل تعارضگام پنج. تعارض

بازخورد جلسات قبل و مرور جلسات قبلی، مرور تکالیف و آشنایی با اثر   هاي مثبت و منفیشناخت خودگویی  9
هاي مثبت و منفی؛ شناخت ها در ایجاد خشم، شناخت خودگوییخودگویی

  هاي سازگارانه و ناسازگارانه در هنگام خشمواکنش

یریت کنترل خشم، بهترین شیوه برخورد با شخصی که حقوقتان را از دیدگاه مد  آموزش جسارت  10
جسورانه عمل کردن شامل از . زیرپا گذاشته عمل کردن به شیوه جسورانه است
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   .حق خود دفاع کردن به روشی است که احترام دیگران نیز حفظ شود

کنیم کسی به حقوق با موقعیتی که احساس میشود که در مواجهه به اعضا گفته می  آموزش ابراز وجودادامه جلسه قبل و   11
فی الت: ما تجاوز کرده است، ممکن است، یکی از سه نوع پاسخ را ارائه دهیم

) 3. نه و غیر جرأتمندانهالرفتار منفع )2. )عمل پرخاشگرانه( انتقام جویی/ کردن
قش هایی و ایفاي ن جرأتمندي با ارائه دستور العمل آن، با ذکر مثال. جرأتمندانه

  . شودآموزش داده می

توانایی کاهش با خودگویی منفی، جمع   12
  بندي جلسات

گردد که  سازي در مقابل استرس براي کنترل خشم به اعضا ارائه میآموزش مصون
  .باشدشامل مدل ارائه شده توسط مایکنبام می

  
  یاجتماع-یروان يآموزش توانمندسازجلسات  .2جدول 

  همحتوي جلس  هدف جلسه  جلسه

و توضیح اهداف  آشنایی اعضا با یکدیگر  1
  جلسات

و آشنایی با برنامه آموزش  آشنا کردن اعضا با یکدیگر و بیان قواعد گروه
  آموزاناجتماعی توسط دانش-توانمندسازي روانی

خود : توانمندسازي رشد تسلط شخصی  2
  شکوفایی

ر از نیازهاي هاي اساسی زندگی فراتها و مهارتتوجه و تمرکز بر شایستگی 
رسیدن به اهدافشان از  منظور ورزي بهموجود، آموزش فنون ابراز وجود یا جرأت

طریق روش ایفاي نقش، تسهیل ایجاد رفتارهاي سازگارانه در افراد، ارتقاء توانایی 
 ت موجودالن به زندگی مؤثرتر به جاي پرداختن ساده به مشکدافراد براي رسی

  ).تأکید بر رشد شخصی(

ئم الع .، عدم انکار واقعیت و آمادگی مواجهه با شرایط موجودمرور جلسه قبل  وزش مقابله با هیجانات منفیآم  3
  دهنده جسمانی، ذهنی، عاطفی، روانی و رفتاري هشدار

گیري و حل مسئله براي رسیدن به ، تلفیق قدرت تصمیممروري بر جلسات قبلی  ق و انتقاديالآموزش تفکر خ  4
  الق تفکر خ

نفس در زندگی، افزایش هدف آموزشی این جلسه درك اهمیت و نقش عزت  آموزش عزت نفس  5
احساس موفقیت در زندگی، احساس رضایت از خود و شناخت نقاط ضعف و 

  . بودقوت خود 

بررسی شکاف بین آموزان، دانشمعرفی دنیاي کیفی و شناسایی دنیاي مطلوب   آموزش دنیاي کیفی  6
و پیامدهاي اضطرابی،  )آنچه دارم( و دنیاي واقعی )میخواهآنچه می( دنیاي کیفی

  آموزاندانشبیان تجربیات و  افسردگی و خشم حاصل از آن
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ها و جلسه ضمن تکمیل مباحث مرتبط با خوداثربخشی، از تمریناین در   آموزش خودکارآمدي  7
 کارگیري رویکرد شناختی هایی براي تقویت حس خوداثربخشی با به روش
  . شداعی بندورا استفاده اجتم

هاي خود، ها و مهارتهاي جسمانی و بدنی، شناخت تواناییشناخت ویژگی  خودآگاهی و همدلی  8
 آموزاندانشاز  .باورها ا وهشناخت نقاط قوت و ضعف، شناخت افکار، ارزش

 آن ن را بنویسند و در مورداها و باورهاي خودششد تا توانمنديخواهد ه ستخوا
  .ندتأمل کن

-توانمنندسازي و تسهیل فرآیند تصمیم  9

  گیريگیري توانایی حل مسئله و تصمیم
گیري  گیري احساسی، اجتنابی، تکانشی، تصمیمقبل، انواع تصمیم اتجلس مرور

. گیري منطقیقی، تصمیمالگیري اخزنگی، تصمیم به گیري گوشمطیعانه، تصمیم
گیري در ابعاد سی انواع تصمیمگیري بررترین تصمیمانتخاب بهترین و منطقی

  . گیري منطقرد علل آن، تمرین تصمیموگوناگون زندگی و تأمل در م

معارفه، برقراري ارتباط اولیه، آشنایی با اصول و مقررات و اهداف جلسات، مفهوم   هاي برقراري ارتباط موثرشیوه  10
دادن فعال، سؤال ارتباط، اهمیت ارتباط، عناصر کالمی و غیر کالمی ارتباط، گوش 

کردن و اهداف آن، سؤال باز و بسته، بازخورد دادن، موانع ارتباط مؤثر، سبک هاي 
 .سالم و ناسالم ارتباط

توانمندسازي و آموزش مهارت حل   11
  مسئله

ت و مسائل و حل کردن یا کنار المواجهه مؤثر با مشک ،قبل اتجلسمروري بر 
افکار، تعریف مشکل و شناسایی آن، آمدن با آن، آگاهی نسبت به احساسات و 

استفاده از مهارت حل مسئله، توجه به احساسات، دوري از تعصب، خستگی فکري 
  . و ذهنی، توجه به موانع اجرایی مرتبط با خود

در زندگی اجتماعی - هاي روانیاز اعضا خواسته شد که مهارت .آزموناجراي پس  بندي مطالبجمع  12
شود و زمان  امی اعضا براي شرکت در پژوهش تشکر میو از تم خود بکار گیرند

  . مرحله پیگیري تعیین گردید

  
  :اند ازعبارت ابزارهاي سنجش

) BPAQ(پرسشنامه پرخاشگري ) الف
 29شامل پرسشنامه این ): 1992( 1باس و پري

 با 2کالمیپرخاشگري  مولفه سول و چهار

                                                             
(BPAQ) Questionnaire Aggression Perry-Buss. ١ 

٢. verbal aggression  

 3؛ پرخاشگري فیزیکی27و  21، 14، 6، 4ت سؤاال
؛ 29و  25، 22، 16، 13، 11، 8، 5، 2سؤاالت  با

؛ 28و  23، 19، 18، 12، 9، 1با سؤاالت  4خشم
 24، 20، 17، 15، 10، 7، 3با سؤاالت  5خصومت

                                                             
٣. Physical aggression  

٤. anger  

٥. hostility  
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و  1ستیاواتی(کند گیري میاندازهرا  26و 
گذاري پرسشنامه در طیف نمره. )2020همکاران، 

گیرد به این ترتیب اي صورت میدرجه 5لیکرت 
تا حدودي شبیه نمره،  5 شبیه من استال مکاکه 

 3نه شبیه من است نه نیست نمره،  4 من است
و به نمره و  2 تا حدودي شبیه من نیستنمره، 

. گیردنمره تعلق می 1 شدت شبیه من نیست
گذاري  به صورت معکوس نمره 16و  9سؤاالت 

بررسی ). 1395همتی ثابت و همکاران، ( شوندمی
از آلفاي کرونباخ استفاده شده اعتبار پرسشنامه 

، 83/0 کالمیپرخاشگري است که ضرایب براي 
و  79/0، خشم 82/0پرخاشگري فیزیکی 

به دست آمده است که نشان  94/0خصومت 
خانکش و (دهنده اعتبار پرسشنامه است 

سازه پرسشنامه روایی همچنین ). 1399همکاران، 
گویه بررسی و -با بررسی همبستگی نمره کل

و معنادار در سطح  78/0تا  37/0ب در دامنه ضرای
رحیمی احمدآبادي، و (محاسبه شده است  01/0

در خارج کشور آلفاي کرونباخ ). 1392همکاران، 
گزارش شده  84/0پرسشنامه براي کل سؤاالت 

در یک ). 2017و همکاران،  2هامردن(است 
به دست آمده  72/0پژوهش دیگر آلفاي کرونباخ 

همچنین در ). 2020، 3و مونافمورسالن (است 
یک پژوهش براي بررسی پایایی به روش 

 88/0تا  72/0بازآزمایی ضرایب در دامنه 
و با روش آلفاي ) 2020و همکاران،  4آناگبوگو(

                                                             
١. Setiawati  

٢. Den Hamer  

٣. Mursaleen & Munaf  

٤. Anagbogu  

، 85/0کرونباخ ضرایب براي پرخاشگري فیزیکی 
، خصومت 94/0، خشم 64/0پرخاشگري کالمی 

، زیمونی و همکاران(گزارش شده است  80/0
در پژوهش حاضر براي بررسی پایایی ). 2021

سیاهه از روش همسانی درونی استفاده شده است 
  .به دست آمد 82/0و آلفاي کرونباخ در 

 5یاجتماع يمدآخودکارپرسشنامه ) ب
)ASSES (6کنلی )این پرسشنامه شامل  ):1989

مولفه قاطعیت اجتماعی با  5سؤال و  25شامل 
لکرد در ، عم17و  16، 12، 10، 2سؤاالت 

و  15، 8، 7، 6هاي اجتماعی با سؤاالت موقعیت
، 3هاي اجتماعی با سؤاالت  ، شرکت در گروه23
هاي دوستی و صمیمیت ، جنبه19و  13، 11، 9

و توان  25، 22، 21، 20، 14، 4، 1با سؤاالت 
و  18، 5کمک کردن یا کمک گرفتن با سؤاالت 

، رضائی و همکاران(کند گیري میرا اندازه 24
آزمودنی پاسخ خود را در یک طیف ). 1393

 حد از تا بیش 1=از غیرممکن(اي درجه 7لیکرت 
به این صورت که غیر . کندمشخص می) 7=ساده

 3نمره، سخت  2نمره، بسیار سخت  1ممکن 
نمره، بسیار  5نمره، ساده  4نمره، کمی سخت 

-نمره تعلق می 7نمره و بیش از حد ساده  6ساده 

نمرة ). 1399شالکوهی و شیرازي، زمانی (گیرد 
هاي باالتر است و نمره 175تا  25کل آزمون بین 

سطح باالي خودکارآمدي اجتماعی آزمودنی را 
در داخل ایران آلفاي کرونباخ براي . دهد نشان می

بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شده است که 

                                                             
٥. Adolescents Social Self-Efficacy Scale (ASSES) 

٦. Connolly  
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زاده  مهدي(به دست آمده است  82/0ضریب 
هاي دیگر در پژوهش). 1397ازدین و همکاران، 

رضائی و ( 82/0آلفاي کرونباخ پرسشنامه 
تا  76/0و ضرایب در دامنه ) 1393همکاران، 

حسینی ایرج و (گزارش شده است  82/0
براي بررسی در خارج از کشور ). 1399همکاران، 

روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی استفاده شده 
ي است که ضریب ریشه میانگین مجذورات خطا

و معنادار و همچنین آلفاي  06/0تخمین میزان 
به دست  67/0کرونباخ براي بررسی پایایی آن 

در پژوهش ). 2020لی و همکاران، (آمده است 
حاضر براي بررسی پایایی پرسشنامه از روش 
همسانی درونی استفاده شده است و آلفاي 

  .به دست آمد 88/0کرونباخ 

  هایافته
ي جمعیت شناختی هانتایج بررسی یافته

ش زموآمیانگین سن گروه گروه  نشان داد که
انحراف معیار  و 43/16خشم  تیریمد یگروه
-یروان يگروه توانمندسازمیانگین سن و  728/0

و در  770/0و انحراف معیار  40/16یاجتماع
و انحراف  47/16نهایت میانگین سن گروه کنترل 

یانس بر اساس نتایج تحلیل وار. بود 776/0معیار 
هر سه گروه به لحاظ سن تفاوت ) آنوا(یک راهه 

-058/0و  P=944/0( آماري معناداري نداشتند
=F ( گروه از نظر  سهکه نشان دهنده همتا بودن

هاي توصیفی یافته 3در جدول . سنی است
  . متغیرهاي وابسته آمده است

  
  پرخاشگري و خودکارآمدي اجتماعیمیانگین و انحراف معیار . 3جدول 

  گروه کنترل  گروه توانمندي  گروه مدیریت خشم  مرحله سنجش  متغیرهاي وابسته

انحراف   میانگین
  معیار

انحراف   میانگین
  معیار

انحراف   میانگین
  معیار

  پرخاشگري کالمی

  651/0  30/15  661/0  33/15  621/0  40/15  پیش آزمون

  172/1  07/15  928/0  97/13  691/0  27/12  پس آزمون

  230/1  93/14  994/0  07/14  776/0  53/12  پیگیري

  پرخاشگري فیزیکی

  029/1  10/31  048/1  07/31  973/0  13/31  پیش آزمون

  029/1  90/30  388/1  07/26  676/1  13/23  پس آزمون

  999/0  97/30  612/1  23/26  896/1  30/23  پیگیري

  711/0  33/15  718/0  37/15  661/0  33/15  پیش آزمون  خشم
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  172/1  07/15  928/0  97/13  761/0  20/12  پس آزمون

  230/1  93/14  923/0  10/14  819/0  47/12  پیگیري

  خصومت

  997/0  20/31  066/1  03/31  999/0  03/31  پیش آزمون

  074/1  87/30  326/1  03/26  650/1  03/23  پس آزمون

  062/1  90/30  648/1  20/26  893/1  27/23  پیگیري

  نمره کل پرخاشگري

  377/2  93/92  511/2  80/92  440/2  90/92  پیش آزمون

  241/3  90/91  469/3  03/80  586/3  63/70  پس آزمون

  311/3  73/91  747/3  60/80  830/3  57/71  پیگیري

  قاطعیت اجتماعی

  759/0  10/15  750/0  30/15  728/0  23/15  پیش آزمون

  887/0  20/15  053/1  17/17  697/1  53/19  پس آزمون

  937/0  13/15  094/1  10/17  676/1  50/19  پیگیري

هاي  عملکرد در موقعیت
  اجتماعی

  774/0  23/15  791/0  17/15  774/0  23/15  پیش آزمون

  758/0  33/15  279/1  13/18  775/1  43/20  پس آزمون

  718/0  37/15  273/1  03/18  790/1  37/20  پیگیري

هاي شرکت در گروه
  اجتماعی

  885/0  10/15  759/0  10/15  845/0  10/15  پیش آزمون

  986/0  17/15  279/0  13/18  964/1  27/20  پس آزمون

  758/0  33/15  273/1  03/18  893/1  27/20  پیگیري

هاي دوستی و جنبه
  صمیمیت

  104/1  23/21  117/1  17/21  074/1  13/21  پیش آزمون

  040/1  43/21  850/0  97/22  382/1  57/25  پس آزمون

  137/1  50/21  960/0  90/22  503/1  50/25  پیگیري

  724/0  60/10  728/0  57/10  860/0  87/10  پیش آزمونتوان کمک کردن یا کمک 



  
  

  
 

  794/0  70/10  643/1  30/14  890/0  63/15  پس آزمون  گرفتن

  765/0  63/10  654/1  23/14  932/0  60/15  پیگیري

نمره کل خودکارآمدي 
  اجتماعی

  586/2  27/77  231/2  30/77  582/2  57/77  پیش آزمون

  506/2  83/77  718/2  70/90  876/5  43/101  پس آزمون

  282/2  97/77  423/2 30/90  185/6  23/101  پیگیري

  
میانگین و انحراف معیار  3جدول 

هاي پرخاشگري و خودکارآمدي اجتماعی و مولفه
و کنترل در پیش آزمون،  آزمایشآنها در گروه 

-آزمون و پیگیري در افراد نمونه را نشان میپس

ایج تحلیل واریانس مکرر آمده در ادامه نت. دهد
براي استفاده ازآماره استنباطی تحلیل . است

هاي این تحلیل مورد فرضواریانس مکرر پیش
براي بررسی نرمال بودن از . بررسی قرار گرفت

ویلکز استفاده شد که متغیرهاي -آزمون شاپیرو
-فرض همگنی واریانسپیش.. وابسته نرمال بودند

ون لوین بررسی شد، این با آزم) پس آزمون(ها 
مورد ) P<05(فرض در مرحله پس آزمون پیش

نتایج آزمون باکس جهت . تایید قرار گرفت
بررسی پیش فرض دیگر این آزمون یعنی تساوي 

دار نبود کوواریانس از لحاظ آماري معنی-واریانس
-و این به معنی برقراري مفروضه تساوي ماتریس

همچنین . دباشهاي واریانس و کوواریانس می
آزمون کرویت موچلی مقدار سطح معناداري براي 

 001/0پرخاشگري و خودکارآمدي اجتماعی برابر 
 .شودلذا فرض کرویت رد می. به دست آمده است

ها و به در نتیجه از فرض یکسان بودن واریانس
تر شرط همگنی ماتریس کواریانس  اي دقیق گونه

ي آماري اطمینان حاصل نشد و لذا تخطی از الگو
F هاي در نتیجه از آزمون. صورت گرفته است

جایگزین بنابراین از آزمون محافظه کارانه گرین 
گیرز براي بررسی اثرات درون آزمودنی -هاوس

آمده  4شد که نتایج در جدول درمان استفاده 
  . است

  
  یي و خودکارآمدي اجتماعپرخاشگر مکرر گیرياندازهواریانس  تحلیل نتایج .4جدول 

  توان آماري  ضریب تأثیر  داريمعنی Fآماره   منابع تغییر   متغیرهاي وابسته

  پرخاشگري کالمی

  999/0  690/0  001/0  390/193  عامل

  999/0  541/0  001/0  344/51  گروه*عامل

  999/0  490/0  001/0  786/41  گروه

  999/0  887/0  001/0  075/683  عامل  پرخاشگري فیزیکی
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  999/0  810/0  001/0  067/185  گروه*عامل

  999/0  789/0  001/0  888/162  گروه

  خشم

  999/0  693/0  001/0  939/195  عامل

  999/0  533/0  001/0  703/49  گروه*عامل

  999/0  498/0  001/0  145/43  گروه

  999/0  879/0  001/0  418/633  عامل  خصومت

  999/0  787/0  001/0  503/160  گروه*عامل

  999/0  800/0  001/0  765/173  گروه

  قاطعیت اجتماعی

  999/0  733/0  001/0  747/238  عامل

  999/0  659/0  001/0  959/83  گروه*عامل

  999/0  624/0  001/0  153/72  گروه

  هاي اجتماعی عملکرد در موقعیت

  999/0  785/0  001/0  646/317  عامل

  999/0  676/0  001/0  747/90  گروه*عامل

  999/0  680/0  001/0  402/92  گروه

  هاي اجتماعیرکت در گروهش

  999/0  778/0  001/0  817/304  عامل

  999/0  659/0  001/0  161/84  گروه*عامل

  999/0  641/0  001/0  524/77  گروه

  هاي دوستی و صمیمیتجنبه

  999/0  720/0  001/0  250/223  عامل

  999/0  626/0  001/0  685/72  گروه*عامل

  999/0  584/0  001/0  106/61  گروه

  999/0  830/0  001/0  451/423  عامل  مک کردن یا کمک گرفتنتوان ک
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  999/0  709/0  001/0  751/105  گروه*عامل

  999/0  738/0  001/0  524/122  گروه

  
ش زمودهد که آ نشان می 4نتایج جدول 

-یروان يتوانمندساز خشم و تیریمد یگروه
تفاوت معناداري را در سه مرحله  یاجتماع
ري و خودکارآمدي گیري در پرخاشگ اندازه

در ادامه براي مقایسه . اجتماعی ایجاد کرده است
پیش (دو به دوي میانگین تعدیل مراحل آزمون 

ي و پرخاشگر) آزمون، پس آزمون و پیگیري
  .آمده است 5خودکارآمدي اجتماعی در جدول 

  
ي و خودکارآمدي رپرخاشگمرحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري  فرونیبن تعقیبی آزمون نتایج .5جدول 

  اجتماعی
  معنی داري  تفاوت میانگین  تفاوت مراحل  میانگین تعدیل شده  متغیرهاي وابسته

  پرخاشگري کالمی

  001/0  578/1*  پس آزمون-پیش آزمون  34/15  پیش آزمون

  001/0  500/1*  پیگیري-پیش آزمون  77/13  پس آزمون

  764/0  -078/0  پیگیري-پس آزمون 84/13  پیگیري

  ري فیزیکیپرخاشگ

  001/0  400/4*  پس آزمون-پیش آزمون  10/31  پیش آزمون

  001/0  267/4*  پیگیري-پیش آزمون  70/26  پس آزمون

  071/0  -133/0  پیگیري-پس آزمون  83/26  پیگیري

  خشم

  001/0  600/1*  پس آزمون-پیش آزمون  34/15  پیش آزمون

  001/0  511/1*  پیگیري-پیش آزمون  74/13  پس آزمون

  558/0  -089/0  پیگیري-پس آزمون 83/13  يپیگیر

  001/0  444/4*  پس آزمون-پیش آزمون  09/31  پیش آزمون  خصومت

  001/0  300/4*  پیگیري-پیش آزمون  64/26  پس آزمون

  097/0  -144/0  پیگیري-پس آزمون  79/26  پیگیري
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  قاطعیت اجتماعی

  001/0  - 089/2*  پس آزمون-پیش آزمون  21/15  پیش آزمون

  001/0  - 033/2*  پیگیري-پیش آزمون  30/17  ونپس آزم

  077/0  056/0  پیگیري-پس آزمون 24/17  پیگیري

هاي  عملکرد در موقعیت
  اجتماعی

  001/0  - 756/2*  پس آزمون-پیش آزمون  21/15  پیش آزمون

  001/0  - 711/2*  پیگیري-پیش آزمون  97/17  پس آزمون

  294/0  044/0  پیگیري-پس آزمون  92/17  پیگیري

  هاي اجتماعیکت در گروهشر

  001/0  - 756/2*  پس آزمون-پیش آزمون  10/15  پیش آزمون

  001/0  - 778/2*  پیگیري-پیش آزمون  86/17  پس آزمون

  999/0  022/0  پیگیري-پس آزمون 88/17  پیگیري

  هاي دوستی و صمیمیتجنبه

  001/0  - 144/2*  پس آزمون-پیش آزمون  18/21  پیش آزمون

  001/0  - 122/2*  پیگیري-ش آزمونپی  32/23  پس آزمون

  999/0  022/0  پیگیري-پس آزمون  30/23  پیگیري

  توان کمک کردن یا کمک گرفتن

  001/0  - 867/2*  پس آزمون-پیش آزمون  68/10  پیش آزمون

  001/0  - 811/2*  پیگیري-پیش آزمون  54/13  پس آزمون

  055/0  056/0  پیگیري-پس آزمون  49/13  پیگیري

  . عنی دار استم 05/0در سطح * 

  
تفاوت میانگین « 5بر اساس نتایج جدول 

-تفاوت میانگین پیش«و » آزمونآزمون با پسپیش

تفاوت «بیشتر و معنادارتر از » آزمون با پیگیري
است که این نشان » آزمون و پیگیريمیانگین پس

خشم  تیریمد یش گروهزمودهنده آن است که آ
ي و خاشگربر پر یاجتماع-یروان يتوانمندساز و

در مرحله پس آزمون تأثیر  خودکارآمدي اجتماعی
داشته است و این تأثیر معنادار در مرحله پیگیري 

در ادامه براي بررسی تفاوت . تداوم داشته است
 خشم و تیریمد یش گروهزموآاثربخشی 
از آزمون تعقیبی بن  یاجتماع-یروان يتوانمندساز

) داخلههاي م براي مقایسه اثربخشی گروه(فرونی 
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  .استآمده  6استفاده شده است که نتایج در جدول 
  

  ي و خودکارآمدي اجتماعیپرخاشگرزوجی با آزمون تعقیبی بن فرونی   قایسهم. 6جدول 
  معناداري  تفاوت میانگین  گروه مبنا با گروه مقایسه  متغیرهاي وابسته

  پرخاشگري کالمی

  001/0  - 056/1*  )مدیریت خشم و گروه توانمندسازي(تفاوت 

  001/0  - 700/1*  )مدیریت خشم و گروه کنترل(تفاوت 

  033/0  - 644/0*  )گروه توانمندي و گروه کنترل(تفاوت 

  پرخاشگري فیزیکی

  001/0  - 933/1*  )مدیریت خشم و گروه توانمندسازي(تفاوت 

  001/0  - 133/5*  )مدیریت خشم و گروه کنترل(تفاوت 

  001/0  - 200/3*  )گروه توانمندي و گروه کنترل(تفاوت 

  خشم

  001/0  - 144/1*  )مدیریت خشم و گروه توانمندسازي(تفاوت 

  001/0  - 778/1*  )مدیریت خشم و گروه کنترل(تفاوت 

  005/0  - 633/0*  )گروه توانمندي و گروه کنترل(تفاوت 

  001/0  - 978/1*  )مدیریت خشم و گروه توانمندسازي(تفاوت   خصومت

  001/0  - 211/5*  )مدیریت خشم و گروه کنترل(تفاوت 

  001/0  - 233/3*  )گروه توانمندي و گروه کنترل(تفاوت 

  قاطعیت اجتماعی

  001/0  567/1*  )مدیریت خشم و گروه توانمندسازي(تفاوت 

  001/0  944/2*  )مدیریت خشم و گروه کنترل(تفاوت 

  001/0  378/1*  )گروه توانمندي و گروه کنترل(تفاوت 

  001/0  567/1*  )مدیریت خشم و گروه توانمندسازي(تفاوت   هاي اجتماعی عملکرد در موقعیت

  001/0  367/3*  )مدیریت خشم و گروه کنترل(تفاوت 

  001/0  800/1*  )گروه توانمندي و گروه کنترل(تفاوت 
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  هاي اجتماعیشرکت در گروه

  001/0  456/1*  )مدیریت خشم و گروه توانمندسازي(تفاوت 

  001/0  344/3*  )مدیریت خشم و گروه کنترل(تفاوت 

  001/0  889/1*  )گروه توانمندي و گروه کنترل(تفاوت 

  هاي دوستی و صمیمیتجنبه

  001/0  722/1*  )مدیریت خشم و گروه توانمندسازي(تفاوت 

  001/0  678/2*  )مدیریت خشم و گروه کنترل(تفاوت 

  001/0  956/1*  )کنترل گروه توانمندي و گروه(تفاوت 

  توان کمک کردن یا کمک گرفتن

  001/0  000/1*  )مدیریت خشم و گروه توانمندسازي(تفاوت 

  001/0  389/3*  )مدیریت خشم و گروه کنترل(تفاوت 

  001/0  - 389/2*  )گروه توانمندي و گروه کنترل(تفاوت 

  
نتایج نشان داد که  6با توجه به جدول 

با  مدیریت خشمآموزش تفاوت میانگین گروه 
 يتوانمندسازمیانگین گروه کنترل بیشتر از تفاوت 

است که این نشان  با گروه کنترل یاجتماع-یروان
 آموزش گروهی مدیریت خشمدهنده آن است که 

اثربخشی بیشتري بر پرخاشگري و خودکارآمدي 
  . اجتماعی داشته است

  گیريبحث و نتیجه
 یشاثربخ مقایسههدف از پژوهش حاضر 

 يتوانمندساز خشم و تیریمد یش گروهزموآ
 يمدآخودکار ي وبر پرخاشگر یاجتماع-یروان

موزان دختر دوره دوم متوسطه آدانشی اجتماع
 یش گروهزمونتایج نشان داد که آ .بود شهر تهران

بر پرخاشگري تأثیر معناداري خشم  تیریمد
همچنین آزمون بن فرونی نشان داد . گذاشته است

ابعاد خشم بر  تیریمد یروهش گزموکه آ

آزمون تأثیر داشته است ي در مرحله پسپرخاشگر
و این تأثیر معنادار در مرحله پیگیري تداوم داشته 

این نتیجه به دست آمده با نتایج تحقیقات . است
و  بهامین، )1399(محمدي و همکاران شاه

و پوالت و آسی کاراکس ) 1397(همکاران 
ش زموآتبیین اثربخشی در . همسویی دارد) 2021(

توان ي میپرخاشگر خشم بر تیریمد یگروه
-شود که دانش گفت که مدیریت خشم باعث می

آموزان از طریق کنترل بیشتر بر روي هیجانات و 
دهی آموزان جهتگردد دانشافکار سبب می

مناسبی در شرایط مختلف بر روي رفتارهاي خود 
ب موارد داشته و به نوعی خشم خود را نیز در اغل

که ممکن است به دالیلی چون سختی انجام 
تکالیف درسی، قلدري در محیط مدرسه و 
احساس بی عدالتی آموزشی و غیره به وجود آید، 
کنترل نموده و کمتر دچار پرخاشگري شوند 
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توان همچنین می). 1399خانکش و همکاران، (
تواند تأثیر مثبتی بر گفت که مدیریت خشم می

بخشی هیجانی در ی و نقش نظمایجاد حس همدل
-چرا که همدلی به دانش. آموزان بگذارد دانش

دهد که خود را با آنچه آموزان این امکان را می
کنند، دیگران درباره او احساس یا فکر می

هماهنگ سازد و امکان برقراري تماس موثر با 
دنیاي اجتماعی پیرامون خود و جلوگیري از ایجاد 

از طرفی دیگر . را فراهم کند آسیب به افراد دیگر
-در پاسخ به موقعیت آموزان دانشاز آن جایی که 

هم، سوگیري اسنادي بهاي تحریک آمیز و م
دهند و  ون نشان میگخصمانه و اضطراب

کنند و  رفتارهاي خود را تحریف و سوء تعبیر می
گیرند،  ماهیت پرخاشگرانه رفتار خود را نادیده می

ه دیگران را به عنوان تالفی رفتار پر خاشگرانه علی
کنند  جویی و پاسخ به تهدید و تحریک تفسیر می

هاي ممنوع به مجموع و آن را از مجموع کار
مدیریت آموزش . سازند اي مجاز وارد میهکار

تواند با ایجاد ادراکی می آموزاندانشبه  خشم
درست از دیگران از تعبیر و تفسیر دلخواه 

فتارهاي مبنی بر ها کاسته و شانس رموضوع
پذیرش را بیشتر نماید و همین موضوع به تفسیر 

به . ها و نیات دیگران منتهی شودصحیح موقعیت
-می آموزاندانش، مدیریت خشمکمک توانایی 

توانند پیامدهاي رفتار خود را تشخیص داده و در 
هاي گوناگون به شرایط و نتیجه در موقعیت

هاي خو از پاس دیگران پاسخ مناسب دهند
لذا منطقی است که . پرخاشجویانه اجتناب کنند

ي پرخاشگر خشم بر تیریمد یش گروهزموآ
  .موثر باشد

ش زمواز سوي دیگر، نتایج نشان داد که آ
بر خودکارآمدي اجتماعی خشم  تیریمد یگروه

همچنین آزمون بن . تأثیر معناداري گذاشته است
 تیریمد یش گروهزموآ فرونی نشان داد که

در مرحله  خودکارآمدي اجتماعیابعاد  خشم بر
آزمون تأثیر داشته است و این تأثیر معنادار در پس

این نتیجه به . مرحله پیگیري تداوم داشته است
و  حسین نژاددست آمده با نتایج تحقیقات 

، پوالت و آسی کاراکس )1399(همکاران 
و لوك و همکاران ) 2021(، توران )2021(
ش زموآاثربخشی  در تبیین. همسویی دارد) 2018(

خودکارآمدي اجتماعی  خشم بر تیریمد یگروه
شود که توان گفت که مدیریت خشم باعث میمی

زا آموزان یاد بگیرند با رویدادهاي تنش دانش
آموزان در از آنجایی که این دانش. مقابله کنند

خالل آموزش مدیریت خشم با یک سري 
اصالح نظام  شوند که مربوط بهها آشنا میمهارت

شناختی آنان، تنظیم هیجانات و مدیریت روابط 
، لذا )1399خانکش و همکاران، (بین فردي است 

باال رفتن میزان خودکارآمدي آنان در روابط بین 
مدیریت  آموزش. تواند منطقی باشدبا دیگران می
آموزي، با تأکید بر راهبردهاي خشم دانش

نسبت به ها رفتاري، بر تغییر شناخت-شناختی
-یمنابع خشم و درك صحیح فرایند آن تأثیر م

آموزان دانشمدیریت خشم،  آموزشدر . گذارد
راهبردهاي منفی و غیرانطباقی براي مواجهه با 

هاي خشم را درك کرده و با فراگیري مهارت
مناسب، مقابله مثبت با هیجان خشم را تمرین 

وقتی فرد بتواند هیجان خشم خود را . کنندمی
ترل کند روابط بهتري با دیگران دارند و به کن
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تواند در واسطه کنترل هیجان خشم خود می
هاي اجتماعی عملکرد بهتري داشته باشند موقعیت

و همدلی باالیی نسبت به دیگران ابراز دارند و در 
کنند و روابط هاي اجتماعی شرکت میگروه

همین این موارد . کنندصمیمی با دیگران برقرار می
آموزان خودکارآمدي شود که دانشاعث میب

. مناسبی را در زندگی اجتماعی خود تجربه کنند
 تیریمد یش گروهزمولذا منطقی است که آ

  .خودکارآمدي اجتماعی موثر باشد خشم بر
ش زموافزون بر این، نتایج نشان داد که آ

 بر یاجتماع-یروان يتوانمندساز یگروه
همچنین . است تأثیر معناداري گذاشته يپرخاشگر

آموزش گروهی  آزمون بن فرونی نشان داد که
ي پرخاشگرابعاد بر  اجتماعی-توانمندسازي روانی

در مرحله پس آزمون تأثیر داشته است و این تأثیر 
این . معنادار در مرحله پیگیري تداوم داشته است

و  رحمتیتحقیقات نتیجه به دست آمده با نتایج 
، )1393(کاران و هم رضائی، )1394( همکاران

در . همسویی دارد) 2020(کوپوو و همکاران 
 يتوانمندساز یش گروهزموتبیین اثربخشی آ

توان گفت که ي میپرخاشگر بر یاجتماع-یروان
 افراد از آن طی که توانمندسازي فرایندي است

 توانایی و دهش آگاه خود هايخواسته و نیازها
 به را خود هايخواسته ساختن عملی براي الزم

 سازي توانمند فقط ازيتوانمند س. دآورنمی دست
سطح درآمد و رهایی از فقر  افزایش و اقتصادي

 ،مهم دیگر توانمند سازي، بلکه بعد نیست
 دنبال به که اجتماعی است-روانی ازيتوانمندس

بهبود سازگاري، اعتماد به  روان، سالمت ارتقاء
زندگی و غیره  نفس، خودکارآمدي، کنترل بر

که همین این موارد نقش مهمی در پایین  است
آوردن میزان پرخاشگري کالمی و غیرکالمی افراد 

کی از ی). 1394فر و همکاران، مهدیان(دارند 
اجتماعی -اهداف اصلی برنامه توانمندسازي روانی

عنوان یک کارکرد مثبت و پویا، رشد مداوم و  به
لذا . باشدمی آموزان دانششکوفایی استعدادهاي 

تحت آموزش برنامه توانمندسازي  آموزاننشدا
توانند احساس رشد دائمی و پایدار داشته می

عنوان یک فرد در حال رشد  باشند، خودشان را به
و توسعه ببینند، آمادگی پذیرش تجارب جدید را 
داشته باشند، درباره تحقق خود احساس خوبی 

کننده  داشته و به صورتی تغییر کنند که منعکس
همچنین . ی و قدردانی از خودشان باشنداثربخش

اجتماعی با تأکید بر -برنامه توانمندسازي روانی
شود باعث می آموزاندانشگیري  قدرت تصمیم

ل رشد کرده باشد الکه بعد خودمختاري و استق
تا بتوانند مستقل و خود تعیین باشند، توانایی 

فشارهاي اجتماعی براي فکر و ر مقاومت در براب
ن به یک شیوه خاص را داشته باشند، عمل کرد

فشارهاي اجتماعی را تنظیم و کنترل کنند، تنظیم 
رفتارهایشان بیش از آنکه بیرونی باشد از درون 

گیرد، خود را بر اساس معیارهاي صورت می
بنابراین وقتی فرد بتواند . کنندشخصی ارزیابی می

فشارهاي اجتماعی را تنظیم و کنترل کند، در 
هاي پرخاشجویانه زا پاسخشرایط تنشپاسخ به 

لذا منطقی است . دهدکمتري را از خود بروز می
 یاجتماع-یروان يتوانمندساز یش گروهزموکه آ

 .ي موثر باشدپرخاشگر بر

 یش گروهزموهمچنین نتایج نشان داد که آ
خودکارآمدي  بر یاجتماع-یروان يتوانمندساز
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نین همچ. تأثیر معناداري گذاشته است اجتماعی
آموزش گروهی  آزمون بن فرونی نشان داد که

ابعاد بر  اجتماعی-توانمندسازي روانی
آزمون تأثیر در مرحله پس خودکارآمدي اجتماعی

داشته است و این تأثیر معنادار در مرحله پیگیري 
این نتیجه به دست آمده با . تداوم داشته است
، )1394( و همکاران رحمتینتایج تحقیقات 

، کوپوو و همکاران )1393(مکاران و ه رضائی
ش زموآدر تبیین اثربخشی  .همسویی دارد) 2020(

 بر یاجتماع-یروان يتوانمندساز یگروه
توان گفت که خودکارآمدي اجتماعی می

اجتماعی ابزاري قوي در  -توانمندسازي روانی
دست متولیان صحت روانی جامعه در جهت 

اجتماعی  جوانان در ابعاد روانی ونوتوانمندسازي 
کنند تا ها به افراد کمک میاین مهارت. است

مثبت عمل کرده و هم خودشان و هم جامعه را از 
اجتماعی حفظ کرده و سطح -هاي روانیآسیب

 روانی خویش و جامعه را ارتقاء بخشند سالمت
برنامه توانمندسازي ). 1396نعیمی و همکاران، (

و ابعاد  هاي مثبتاجتماعی با تأکید بر جنبه-روانی
-مختلف زندگی افراد، موجب به وجود آمدن ایده

دهنده هدفمندي در زندگی  شود که نشانهایی می
-است و این حس و فرض را در افراد تقویت می

دار است کند که زندگی براي افراد هدفمند، معنی
را در تعیین اهداف  آموزاندانشو بدین طریق 

تمی و رس( کندبراي زندگی تشویق و تقویت می
شود تا این شیوه موجب می. )1392همکاران، 

هایی منظم براي هدایت افکار، شالت آموزاندانش
احساسات و رفتار را براي دستیابی به هدف 

هاي هدفمند خود را در سازماندهی کنند و فعالیت

از آنجایی . طی زمان و شرایط متغیر هدایت کنند
اي هکه خودکارآمدي به عنوان شرکت در گروه

اجتماعی و داشتن توان کمک کردن و کمک 
گرفتن به دیگران توصیف شده است، توانمندي 

 يبرا هاییو روش هایناز تمراجتماعی -روانی
 کردیرو يریبا به کارگ یحس خوداثربخش تیتقو

کند که این میبندورا استفاده  یاجتماع یشناخت
خود باعث رشد روابط اجتماعی و خودکارآمدي 

لذا . شودآموزان میاجتماعی دانشدر روابط 
 يتوانمندساز یش گروهزمومنطقی است که آ

خودکارآمدي اجتماعی موثر  بر یاجتماع-یروان
 .باشد

در بخشی دیگري از نتایج، نشان داده شد که 
 يتوانمندساز خشم و تیریمد یش گروهزموآ

ي در مرحله پس بر پرخاشگر یاجتماع-یروان
ین تأثیر معنادار در آزمون تأثیر داشته است و ا

همچنین از . مرحله پیگیري تداوم داشته است
نتایج به دست آمده مشخص نکرده آنجایی که 

است که تأثیر ایجاد شده در مرحله پس آزمون و 
پیگیري مربوط به کدام روش درمانی بوده است 

. تر بوده استیا اینکه کدام روش درمانی اثربخش
ش زموآاثربخشی ت در ادامه براي بررسی تفاولذا 

-یروان يتوانمندساز خشم و تیریمد یگروه
از آزمون تعقیبی بن ي پرخاشگربر ابعاد  یاجتماع
) هاي مداخله براي مقایسه اثربخشی گروه(فرونی 

استفاده شده است که نتایج نشان داد که تفاوت 
با گروه  مدیریت خشممیانگین گروه آموزش 

 يمندسازتوانمیانگین کنترل بیشتر از تفاوت 
است که این نشان  با گروه کنترل یاجتماع-یروان

آموزش گروهی مدیریت خشم دهنده آن است که 
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این . اثربخشی بیشتري بر پرخاشگري داشته است
محمدي نتیجه به دست آمده با نتایج تحقیقات شاه

و  خدابخشی کوالیی، )1399(و همکاران 
، پوالت و آسی کاراکس )1398(همکاران 

در تبیین اثربخشی بیشتر . مسویی دارده) 2021(
ش زموآآموزش گروهی مدیریت خشم نسبت به 

 بر یاجتماع-یروان يتوانمندساز یگروه
مدیریت خشم فرد توان گفت که  می پرخاشگري
ها را در خود و دیگران سازد تا هیجان را قادر می

نحوه تأثیر هیجانات بر رفتار خود ، تشخیص دهد
هاي کنش مناسبی به هیجانرا بداند و بتواند وا

و از این رطیق  نشان دهدخود و دیگران مختلف 
بهامین و همکاران، (پرخاشگري وي کمتر شود 

1397.(  
توان شناخت در تبیین این یافته میهمچنین 

هاي فعال تفسیرهاي نامناسب و آموزش مهارت
در تفکر و به خصوص تغییر در الگوي تفکر را 

زش توانمندي مدیریت خشم نسبت به آمو
آموز از درك دانش. موثر دانستاجتماعی -روانی

شود، به شناختی که منجر به تجربه خشم می
-هاي رفتاري براي کنترل خشم میهمراه مهارت

از . توانند تجربه خشم را در وي تغییر دهند
هاي مربوط به خشم بر مبناي آنجایی که مداخله

مؤثر اند، شده احیرفتاري طر -رویکرد شناختی
در این . ها دور از انتظار نیستبودن این مداخله

شود کمک می آموزاندانش به درمانگري یوهنوع ش
تا الگوهاي تحریف شده و رفتار ناکارآمد خود را 

هاي مداخله به طور معمول، برنامه. تشخیص دهد
و  اتبا تشویق به بازنگري احساسمدیریت خشم، 

سوق  یجانیها، فرد را به سوي آگاهی ههیجان

. )1398و همکاران،  شکوهی یکتا( دهدمی
-دانش، توانایی بنابراین آموزش مدیریت خشم

را در تمرکز بر احساس در برخورد  آموزان
ها در نها، استفاده از هیجارویدادها، بسط هیجان

هاي  و پیامدهاي احساس دالیلتسهیل تفکر، فهم 
تفسیر ها و خود و توانایی فهم ارتباط بین هیجان

لذا منطقی است که . بخشدبهبود میرا آنها 
مدیریت خشم اثربخشی بیشتري  یش گروهزموآ

-یروان يتوانمندساز یش گروهزمونسبت به آ
  .پرخاشگري موثر باشد بر یاجتماع

 یش گروهزمودر نهایت نتایج نشان داد که آ
بر  یاجتماع- یروان يتوانمندساز خشم و تیریمد

مرحله پس آزمون تأثیر ی در اجتماع يمدآخودکار
داشته است و این تأثیر معنادار در مرحله پیگیري 

نتایج به همچنین از آنجایی که . تداوم داشته است
دست آمده مشخص نکرده است که تأثیر ایجاد 
شده در مرحله پس آزمون و پیگیري مربوط به 
کدام روش درمانی بوده است یا اینکه کدام روش 

در ادامه براي لذا . است تر بودهدرمانی اثربخش
 تیریمد یش گروهزموآاثربخشی بررسی تفاوت 

بر  یاجتماع-یروان يتوانمندساز خشم و
از آزمون تعقیبی بن فرونی ی اجتماع يمدآخودکار

استفاده ) هاي مداخله براي مقایسه اثربخشی گروه(
شده است که نتایج نشان داد که تفاوت میانگین 

گروه کنترل بیشتر با  مدیریت خشمگروه آموزش 
 یاجتماع-یروان يتوانمندسازمیانگین از تفاوت 

است که این نشان دهنده آن است  با گروه کنترل
اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم که 

. بیشتري بر خودکارآمدي اجتماعی داشته است
حسین این نتیجه به دست آمده با نتایج تحقیقات 
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کاراکس ، پوالت و آسی )1399(و همکاران  نژاد
و لوك و همکاران ) 2021(، توران )2021(
در تبیین اثربخشی بیشتر . دارد همسویی) 2018(

ش زموآآموزش گروهی مدیریت خشم نسبت به 
 بر یاجتماع-یروان يتوانمندساز یگروه

آموزش توان گفت که ی میاجتماع يمدآخودکار
هاي عصبی افراد مدیریت خشم در کاهش پاسخ

فردي کمک هاي بیندرگیري مؤثر بوده، به کاهش
کرده و فرصتی براي تغییر تجربیات خود و 
دیگران و تغییر واکنش خود به حوادث ناشی از 

آموزش ). 2019، 1شپرد( کندخشم ایجاد می
تواند تأثیر مثبت در نیز، می مدیریت خشم گروهی

اي کاهش فشار روانی ناشی از رفتارهاي تکانه
در گروه  آموزانانشدشدن  داشته باشد، زیرا جمع

احساس کنند  آموزان دانشتک شود، تکباعث می
تی مشابه آنها دارند و در گروه الدیگران نیز مشک

از تجارب یکدیگر براي مقابله با خشم استفاده 
این امر در کاهش خشم و افزایش . کنندمی

براي جلوگیري از  خودکارآمدي اجتماعی
ش وه، آموزالع به. پرخاشگري مؤثر است

هاي مدیریت خشم، از طریق تغییر دادن شناخت
و به  گیردمیآموزان در مورد خشم صورت دانش

دنبال  که به شودمیاي منجر تغییرات رفتاري
وجود  ایجاد شده بهو اجتماعی تغییرات شناختی 

بهبود خودکارآمدي اجتماعی آمده بودند و سبب 
لذا منطقی است که . شودآموزان میدر دانش

مدیریت خشم اثربخشی بیشتري  یش گروهزموآ
-یروان يتوانمندساز یش گروهزمونسبت به آ

  . ی موثر باشداجتماع يمدآخودکار بر یاجتماع
                                                             

١. Shepherd  

  ها و پیشنهاداتمحدودیت
آموزان دانشبه دلیل انجام پژوهش بر روي 

 آموزان دانشدر تعمیم نتایج به دختر شهر تهران 
ی انجام همزمان. باید احتیاط گیرد سایر شهرها

) 19-کووید(گیري ویروس کرونا پژوهش با همه
هاي پژوهش حاضر بوده است از دیگر محدودیت

آوري اطالعات ایجاد کرده و دشواري در جمع
هاي مشابه در دیگر شهرها و پژوهش .است

سایر شهرها و دختران هاي دیگر بر روي  فرهنگ
آموزان پسر نیز اجرا شود تا نتایج  نیز دانش

. هاي انجام شده با هم قابل مقایسه باشدپژوهش
هاي کاربردي با موضوعاتی  اقدام به پژوهش

 یش گروهزموی آاثربخشمقایسه مشابه در زمینه 
بر  یاجتماع- یروان يتوانمندساز خشم و تیریمد

سایر مشکالت دختران مانند تحمل پریشانی، 
آوري، رفتارهاي پرخطر، اضطراب، افسردگی تاب

تا بتوان به کارآمدي و  ردصورت گیو غیره 
ها به اثبات رساند تا بتوان از اثربخشی این آموزش

انجام . ها استفاده کاربردي کرداین آموزش
ش زموی آاثربخشهاي در مورد مقایسه پژوهش

-یروان يتوانمندساز خشم و تیریمد یگروه
مانند آموزش  ي درمانیهابا سایر روش یاجتماع

هاي اجتماعی، مدیریت خود، آموزش مهارت
تواند نتایج  میآموزش شفقت به خود و غیره 

بر بهبود مشکالت دختران همچون اثربخشی را 
پرخاشگري و پایین بودن خودکارآمدي اجتماعی 

نتایج نشان داد که تفاوت . در پی داشته باشد
با گروه  مدیریت خشممیانگین گروه آموزش 

 يتوانمندسازمیانگین کنترل بیشتر از تفاوت 
است که این نشان  با گروه کنترل یاجتماع-یوانر
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آموزش گروهی مدیریت خشم دهنده آن است که 
اثربخشی بیشتري بر پرخاشگري و خودکارآمدي 

-در این راستا پیشنهاد می. اجتماعی داشته است

آموزش بیشتر  یبا توجه به اثربخششود که 
مدیریت خشم بر پرخاشگري، به مشاوران و 

ها شود با برگزاري کارگاه اد میروانشناسان پیشنه
و جلسات آموزشی مدیریت خشم توانایی کنترل 

آموزان باال ببرند تا از این طریق خشم را در دانش
آموزان بتواند توانایی بیشتري بر احساس و دانش

بروز خشم و پرخاشگري خود داشته باشند و از 
میزان خودکارآمدي باالتري در روابط اجتماعی 

  . گردندمند بهره
  تقدیر و تشکر

نویسنده اول نامه دکتري این مقاله نتیجه پایان
در  به راهنمایی و مشاوره نویسندگان بعدي

دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد بوده است و 
هاي گرامی و نیز از نویسندگان از آزمودنی

زحمات تمامی کسانی که در به ثمر رسیدن این 
 پژوهش کمک کردند تشکر و سپاسگزاري

  . کنند می

  
 منابع 

اثربخشی « ).1398. (آسیابانی، ف؛ و آسیابانی، م -
برنامه توانمندسازي روانی اجتماعی بر کاهش 

نفس در  رفتارهاي پرخطر و افزایش عزت
ماهنامه علمی آفاق . »نوجوانان در معرض خطر

  . 85-101، )1( 30علوم انسانی، 
. م، محبیو  ؛م ،حاجبی ضرغام ،ق، بهامین -
اثربخشی آموزش مهارت مدیریت خشم «). 1397(

بر پرخاشگري دانش آموزان پسر سال سوم 
مجله علمی دانشگاه علوم  .»متوسطه شهر ایالم

  .113-121، )1( 26، پزشکی ایالم
و  ؛ف ،پورعلی ،غ ،راهب ،ا ،ترابی مومن -

بررسی اثربخشی مداخله «). 1396(. ا ،بیگلریان
ویکرد توسعه بر مددکاري اجتماعی گروهی با ر

توانمندسازي روانی و اجتماعی زنان سرپرست 
  .242-253، )3( 18، مجله توانبخشی. »خانوار

. جعفري، ا، جعفري، ص؛ و حسینی، س -
اثربخشی توانمندسازي روانشناختی در «). 1396(

کاهش اضطراب و بهبود کارکردهاي اجرایی زنان 
 فصلنامه فرهنگ مشاوره و. »داراي همسر معتاد

 . 89-109، )32( 8روان درمانی، 

آثار « ).1399. (نگاه، سحافظی، ا؛ و سحاب -
روان و  سالمتها بر قرنطینه در طول اپیدمی

 23نوید نو، . »مطالعه نقلی: هاي مدیریت آنشیوه
)1( ،19-1 .  
و  ؛ح ،خواه وطن ش، ،ابوالقاسمی ،ا، حسین نژاد -

وزش مقایسه اثربخشی آم«). 1399(. ج ،خلعتبري
 -آورد درمان شناختی مدیریت خشم مبتنی بر روي

پنداري و  درمانی بر خودکارآمد رفتاري و قصه
آموزان با اختالل  آوري تحصیلی در دانش تاب

فصلنامه سالمت . »کنشی فزون -نارسایی توجه
  .1-16، )2( 7، روان کودك

. م ،جاجرمی؛ و ح، مهدیان ،س، حسینی ایرج -
  نیازهاي بنیادین روانبررسی رابطه «). 1399(

شناختی در روابط با احساس تعلق به مدرسه در 
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اي خودکارآمدي  نقش واسطه: آموزان دانش 
، هاي آموزشینشریه پژوهش در نظام. »اجتماعی

14 )50( ،204-191.  
. م ،نصرت آبادي ؛ وم ،امینی رارانی ،م ،خانکش -
تأثیر آموزش مدیریت خشم بر «). 1399(

فصلنامه . »طراب کودکان کارپرخاشگري و اض
  .255-262، )2( 22، کومش

اشرفی و  ؛م ،نژادفلسفی ،آ ،خدابخشی کوالیی -
اثربخشی برنامه آموزش «). 1398(. و ،اصفهانی

گروهی مدیریت خشم و تأثیر آن بر پرخاشگري 
و هراس اجتماعی نوجوانان پسر مقیم در مراکز 

نشریه . »یک مطالعه آمیخته: روزي بهزیستی شبانه
  .1-9، )4( 7، رستاريپروان

و  ؛م ،پورمحسن ،ش ،محمدخانی، ر ،رحمتی -
اثربخشی آموزش «). 1394. (م ،پورمحسن

اجتماعی بر نگرش شناختی  -توانمندسازي روانی
نیروي (و عاطفی نوجوانان به مصرف موادمخدر 

فصلنامه  .»)خدرانتظامی بخش مبارزه با مواد م
، )23( 6، ی نظامیروانشناسعلمی و پژوهشی 

26-17.  
رحیمی احمدآبادي، س، آقامحمدیان شعرباف،  -

 ).1392. (ح، مدرس غروي، م؛ و کارشکی، ح
رفتاري و بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی «

. »به ضربه سر مبتالیاندر کاهش پرخاشگري 
  . 23-34، )1( 2فصلنامه روانشناسی سالمت، 

. مانی، مو نری ؛ابولقاسمی، ع م،رستمی،  -
اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی «). 1392(

. »بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار
 1خانواده،  مشاوره و رواندرمانیعلمی فصلنامه 

)3( ،123-105.  

. س ،پروینو  ؛ح ،زادهیحیی ،ع، رضائی -
هاي ارتباط اثربخشی آموزش مهارت«). 1393(

جتماعی مؤثر و جرأتمندي بر سازگاري ا
مجله روانشناسی و . دانشجویان علوم پزشکی

  .15-30، )3( 1، روانپزشکی شناخت
. ز ،خانجانیو  ؛ع ،مصطفایی ،.ل ،رضائی -
اي تحول اخالقی، نوع  بررسی مقایسه«). 1393(

آموزان  دوستی و خودکارآمدي اجتماعی در دانش
هاي شهر ارومیه در  تیزهوش و عادي دبیرستان

نشریه علمی آموزش و . »90-91سال تحصیلی 
  .29-41، )25( 7، ارزشیابی

تأثیر آموزش «). 1396. (زائري، م؛ و محمدي، م -
رفتاري  -مهارت مدیریت خشم به شیوه شناختی

مجله . »ساز و بازداري رفتاريي فعالهابر سیستم
  . 142-146، )3( 19اصول بهداشت روانی، 

 ).1399. (زمانی شالکوهی، ب؛ و شیرازي، م -
ینی خودکارآمدي اجتماعی و رضایت از بپیش«

آموزان از طریق دلبستگی به زندگی در دانش
مجله مطالعات روانشناسی . »والدین و همساالن

  . 67-84، )38( 16تربیتی، 
نقش «). 1399. (م ،فردینو  ؛س ،سلیمی -

ویروس کرونا در آموزش مجازي، با تأکید بر 
، پژوهش در فصلنامه علمی. ها ها و چالش فرصت

  .49-60، )2( 8، یادگیري آموزشگاهی و مجازي
). 1399. (شاه محمدي، ز؛ و گرجی، ي -
اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش سطح «

پرخاشگري و کورتیزول نوجوانان پسر پرخاشگر 
سالمت  مجله علمی و پژوهشی. »آباد شهر نجف

  . 11-21، )1( 14جامعه، 
، عطاري ،س ،انهاکبري زردخ ،م، شکوهی یکتا -
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اثربخشی آموزش «). 1398. (م، مهدويو  ؛م
مدیریت خشم بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی 

توانمندسازي کودکان نشریه . آموزان دانش
  .227-236، )2( 10، استثنایی

اثربخشی آموزش مهارت «). 1397. (فرنام، ع -
حل مسئله و مدیریت خشم بر کاهش تعارضات 

مجله . »آموزان پسر دانش بین در نوجوان -والد
 . 149-176، )29( 15مطالعات روانشناسی تربیتی، 

قنبري هاشم و  ؛س ،کیمیایی ف، ،مهدیان فر -
بررسی اثر بخشی توانمند «). 1394(. ، بآبادي

اجتماعی مبتنی بر تئوري انتخاب  -سازي روانی
بر کاهش افسردگی و پرخاشگري زنان داراي 

مجله پزشکی . »1392سال  همسران زندانی در
  .167-177، )3( 21، قانونی ایران

زاده ازدین، س، موسوي، س، جاللی، م؛ مهدي -
اثربخشی درمانگري « ).1397. (و کاکاوند، ع

آگاهی بر خودکارآمدي شناختی مبتنی بر ذهن
مجله روانشناسان ایرانی، . »اجتماعی و افسردگی

11 )55( ،314-305 .  
و  ؛ف ،زادهسنمح ،ك ،زهراکار ،ق ،نعیمی -

ي اثربخشی برنامه«). 1396. (ف ،پیرساقی
اجتماعی بر کاهش استرس  -توانمندسازي روانی

والدینی و ارتقاي بهزیستی روانشناختی والدین 
توانمندسازي  نشریه. »داراي کودك کم توان ذهن

  .96-107، )2( 8، کودکان استثنایی
همتی  ،ن، روحانی شهرستانی ،و ،همتی ثابت -

اثربخشی «). 1395(. م، احمدپناه ؛ وا ،ثابت
طرحواره درمانی در کاهش پرخاشگري و 

سال  18تا  17اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر 
مجله روانشناسی و روانپزشکی  .»شهرستان همدان

 .82-93، )2( 3 شناخت،
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