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Background and Objective: Anger, natural excitement and adaptive value,
but when it comes out of control, can lead to problems at work,
interpersonal relationships, and overall quality of life. The purpose of this
study was to compare the effectiveness of two methods of cognitivebehavioral therapy (CBT) and Acceptance and Commitment Therapy
(ACT) on anger control in male students.
Materials and Methods: In this quasi-experimental study, which was
conducted as a pre-test-post-test with control group, using a multistage
cluster sampling method, 45 male secondary school students of district 2 of
education Tehran, who were studying in the academic year 2016-2017,
were randomly divided into three groups of 15 (two experimental and one
control group). The first group was subjected to 9 sessions of 60 minutes of
cognitive-behavioral therapy and the second group received 9 sessions of
120 minutes of treatment based on acceptance and commitment. Data were
collected by Spielberger's Anger Questionnaire. For analysis of data,
covariance analysis was performed using the SPSS22.0.
Results: Cognitive-behavioral therapy and acceptance and commitment
therapy in the experimental groups reduced anger (P<0.01), but no changes
were observed in the control group. Also, there was no significant
difference between cognitive-behavioral therapy and acceptance and
commitment therapy to reduce anger (P>0.05).
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that cognitivebehavioral therapy and acceptance and commitment therapy reduced the
students' anger. Therefore, the formulation of these therapeutic
interventions can reduce students' anger and their educational problems.
Keywords: Acceptance and Commitment Therapy (ACT); Anger;
Cognitive-behavioral Therapy (CBT); Students
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1316/17/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1316/11/22 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :خشم ،هیجانی طبیعی و دارای ارزش انطباقی است اما زمانی که از کنترل خارج شود،
می تواند به مشکالتی در کار ،روابط و کیف یت کلی زندگی منجر شود .هدف پژوهش حاضر ،مقایسه اثر
بخشی دو روش درمان شناختی -رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کنترل خشم دانش آموزان
پسر بود.
مواد و روش ها :در این پژوهش شبه آزمایشی که به صورت پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل
انجام گرفت ،با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای 54 ،نفر از دانش آموزان پسر سال
آخر دوره دوم متوسطه منطقه  2آموزش و پرورش استان تهران که سال تحصیلی 1314- 1316
مشغول به تحصیل بودند ،انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه  14نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه
کنترل) تقسیم شدند .گروه اول تحت  1جلسه  61دقیقه ای درمان شناختی -رفتاری و گروه دوم تحت
 1جلسه  121دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند .داده ها از طریق پرسشنامه خشم
اسپیلبرگر جمع آوری گردید .برای تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار SPSS- 22
استفاده گردید.
یافتهها :درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در گروههای آزمایش باعث کاهش خشم
شد ( ،)P<1/11اما در گروه کنترل چنین تغییری مشاهده نشد .همچنین بین درمان شناختی-رفتاری و
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش خشم ،اختالف معناداری مشاهده نشد (.)P>1/14
نتیجهگیری :بر اساس یافتهها میتوان نتیجهگیری کرد که درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد ،خشم دانش آموزان را کاهش میدهند .لذا تدوین این مداخالت درمانی می تواند سبب
کاهش خشم دانش آموزان و مشکالت تحصیلی آنها شود.
واژگان کلیدی :درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد؛ درمان شناختی-رفتاری؛ دانش آموزان؛ خشم

مقدمه
خشم هیجانی طبیعی ،مفید و دارای ارزش انطباقی است
که می تواند بنیه و استقامت را در تالشهای ما برای مقابله
ثمر بخش ،نیرومند کند تا بتوانیم اوضاع را به صورتی که باید
باشد تغییر دهیم اما زمانی که خشم ،خارج از کنترل و مخرب
باشد ،میتواند به مشکالتی در کار ،روابط بین فردی و کیفیت
کلی زندگی منجر شود ] .[1خشم از مانع به وجود میآید،
مثل زمانی که فرد برداشت می کند که نیروهای بیرونی ،در
برنامهها یا هدفهای او اختالل ایجاد میکنند ] .[2خشم
06

معموال با یک محرك بیرونی شروع میشود و اغلب شامل یک
جزء سرزنش است .افرادی که صفت خشم در آنها باال است
نسبت به افراد دیگر برای عصبانی شدن در برابر مجموعه
گستردهای از محركها ،آمادگی بیشتری دارند ] .[3خشم به
دو صورت بروز میکند :خشم برون ریزی شده که پرخاشگری
نامیده میشود و دیگری خشمی که به درون بدن باز میگردد
که به صورت افسرد گی ،احساس گناه ،نگرانی ،سستی و یا
رخوت در میآید ].[5
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مواد و روشها
این پژوهش ،یک مطالعه شبه آزمایشی به صورت پیش
آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود .با استفاده از روش
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای  54نفر از دانش آموزان
سال آخر دوره دوم متوسطه منطقه  2آموزش و پرورش استان
تهران که سال تحصیلی  1314-1316مشغول به تحصیل
بودند ،انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه  14نفره (دو گروه
آزمایش و یک گروه کنترل) تقسیم شدند .بدین منظور از میان
مناطق آموزش و پرورش استان تهران ،منطقه  2آموزش و
پرورش انتخاب گردید ،سپس از میان مدارس منطقه ،دو
مدرسه پسرانه در مقطع دوره دوم متوسطه به صورت تصادفی
انتخاب شد و بر روی دانش آموزان سال آخر دبیرستانهای
انتخاب شده پرسشنامه خشم اسپیلبرگر اجرا گردید .سپس از
بین دانش آموزانی که نمره خشم آنها یک انحراف استاندارد
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خشم به عنوان مشکل اصلی بهداشتی در سنین نوجوانی
مطرح است ] .[4دوره نوجوانی با تغییرات فیزیولوژیکی سریع،
دستیابی به تفکر انتزاعی ،عدم تعادل و بی ثباتی خلق ،نگرانی
درمورد آینده ،مسئولیت پذیری ،تالش برای کسب تایید دیگران
و به خصوص همساالن ،حاالت رویایی و خیال پردازی همراه
است که این تحوالت می تواند زمینه ساز بروز مشکالت رفتاری،
شناختی و عاطفی در آنان باشد ،به همین دلیل در این دوره ی
سنی ،خشم به شدت و سریع تحریک میشود ] .[6همهی
نوجوانان در جست و جوی هویتاند و قصد آنها از نافرمانی و
خشونت ،آزار پدر و مادر نیست بلکه میخواهند هویتشان را
اثبات و تجربه کند ] .[7آنچه که باعث توجه پژوهشگران بـه
خشم در دوران نوجوانی شده است ،پیامدهای این گونه رفتارها
برای نوجوانان است .نوجوانان پرخاشگر معموالً توان مهار رفتار
خود را ندارند و نمیتوانند به درستی پیامدهای رفتار خود را
پیش بینی کنند و معیارها و ارزشهای جامعهای را که در آن
زندگی می کنند بـه راحتی زیر پا میگذارند ].[9،1
با توجه به پیامدهای جسمانی ،روانی و اجتماعی خشم
نوجوانان ،انجام مداخلههای درمانی و آموزشی مـؤثر جهت
کاهش و تخفیف این مشکالت بسیار حائز اهمیت است.
رویکردهای درمانی متعددی برای کنترل خشم به کار رفته
است که از جمله آنها می توان به دیدگاه درمانی شناختی-
رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اشاره نمود ].[11
دیدگاه شناختی -رفتاری ،یک درمان روان شناختی است که به
کنش متقابل میان اینکه ما چگونه فکر ،احساس و رفتار می
کنیم ،میپردازد و بر مشکالت حال حاضر تمرکز دارد و از یک
سبک سازمان یافته در مداخالت درمانی پیروی میکند ].[11
فرض بنیادین رویکرد شناختی -رفتاری این است که شناخت
بر احساس و رفتار تاثیرگذار است و بیش از خود رویدادها ،افراد
به بازنمایی شناختی خود از رویدادها پاسخ میدهند ] .[11در
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،تغییر به صورت غیرمستقیم
انجام میشود .برخالف درمان شناختی-رفتاری که مستقیماً بر
تغییر افکار و احساسات می پردازند ،این درمان به تغییر افکار و
احساسات نمیپردازد ،بلکه افراد را به پذیرش ،آگاه بودن ،و
مشاهده گر بودن نسبت به خود میرساند ] .[12اصول
زیربنایی درمان پذیرش و تعهد شامل )1 :پذیرش یا تمایل به
تجربه درد یا دیگر رویدادهای آشفته کننده بدون اقدام به مهار
آنها ؛  )2عمل مبتنی بر ارزش یا تعهد توأم با تمایل به عمل
به عنوان اهداف معنادار شخصی پیش از حذف تجارب
ناخواسته است ] .[13فرض اصلی درمان پذیرش و تعهد از این
قرار است که بخش قابل توجهی از پریشانی روان شناختی
جزء بهنجار تجربه انسان است ] .[15هدف اصلی درمان
پذیرش و تعهد ایجاد انعطاف پذیری روانشناختی است ،یعنی
ایجاد توانایی انتخاب عملی در بین گزینه های مختلف که
متناسب تر باشد نه اینکه عملی صرفاً جهت اجتناب از افکار،

احساسات ،خاطرهها یا تمایالت آشفته ساز انجام یا به فرد
تحمیل شود ] .[14درمان پذیرش و تعهد به افراد کمک
میکند افکار و هیجانات مسئله ساز را به گونه ای متفاوت
تجربه کنند ،نه اینکه برای تغییر یا کاهش فراوانی شان ،تالشی
نظام مند صورت دهند ] .[16در مورد اثر بخشی درمان
شناختی-رفتاری بر کنترل خشم ،نتایج پژوهشها نشان میدهد
که این درمان در کنترل خشم و بر کاهش خشم به صورت کلی
تأثیر دارد ] .[17-11همچنین در مورد اثر بخشی درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد بر کنترل خشم ،تاکنون مطالعات داخلی و
خارجی محدودی مبنی بر کاهش خشم نوجوانان انجام شده
است ،که یافتههای برخی از پژوهشها نشان میدهد این درمان
در کاهش پرخاشگری موثر است ] .[13،21کاهش پرخاشگری
نوجوانان دبیرستانی میتواند آنها را از نظر شخصیتی برای ورود
به مقاطع تحصیلی باالتر ،باثباتتر ساخته و زمینه انطباق آنها
با خانواده و جامعه را فراهم سازد .کمتوجهی در رسیدگی به
خشم و متعاقب آن پرخاشگری ،باعث ارتباط ناسالم در بین
افراد میشود و منجر به عواملی نظیر فرار از مدرسه ،افت
تحصیلی و سوء مصرف مواد میشود و این عوارض ،به نوبه خود
مانع رشد ظرفیتها ،تواناییها و همچنین ،حس تفاهم اجتماعی
و نیز مانع اجتماع شدن افراد میشود ] .[21اگر اقدامات
آموزشی -درمانی و نیز پیشگیرانه صحیحی در مورد مدیریت
این هیجان صورت پذیرد ،جامعهای سالم تر ،کارآمدتر و روابطی
پایدارتر خواهیم داشت ] .[11با توجه به اهمیت موارد ذکر شده
و از آنجایی که در مورد اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد بر کاهش خشم و پرخاشگری ،پژوهشهای محدودی انجام
شده است ،پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی گروه
درمانی شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
میزان خشم دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران انجام
گرفت.

درمان شناختی -رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان خشم

جلسات
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم

محتوای جلسات
معرفی ،ارائه اطالعات پایه ای در مورد روان درمانی شناختی-رفتاری ،بیان علت و هدف برگزاری جلسات گروه درمانی شناختی-
رفتاری ،بیان قوانین و اصول جلسات درمان ،انجام تکلیف به صورت تمرینی برای آشنایی بیشتر اعضای گروه برای انجام تکالیف
توضیح دربارهی ارتباط افکار ،احساس و رفتار ،بیان تفاوت افکار ،احساسات و رفتار ،توضیح در مورد سبکهای ناکارآمد تفکر،
بیان خطاهای شناختی معمول ،توزیع کاربرگ بازسازی افکار
بررسی و توضیح تکلیف جلسه قبل ،توضیح چهار گام اصلی برای بازسازی افکار (شناسایی افکار ،ارزیابی افکار ،تغییر افکار،
تعیین اثرات افکار اصالح شده) ،توزیع مجدد کاربرگ بازسازی افکار
بررسی تکلیف جلسه قبل ،بررسی زنجیرهی علت ،پاسخ ،پیامد ،توضیح اینکه پیامدها چگونه خود در زنجیره رفتاری بزرگتر قرار
می گیرد ،بیان راهبردهایی برای شکستن زنجیره مخرب
بررسی تکلیف جلسه قبل ،تعریف رفتار جراتمندانه ،تصور موقعیتی که در آن رفتار جراتمندانه داشتن مشکل است خودگویی
پیشنهادی برای افزایش جراتورزی فرق بین رفتار منفعل ،پرخاشگرانه و جراتمندانه ،نمونهای از افکار و خودگوییهای منفی
که مانع جراتمندی میشود
تعریف تکانه و بحث در مورد مدیریت تکانشها و راهکارهایی برای خود کنترلی بیشتر ،راهکارهایی در مورد باال بردن خلق و
افزایش رویدادهای خوشایند ،توزیع کاربرگ فعالیت های خوشایند
بررسی تکلیف جلسه قبل ،توضیح در مورد استرس ،استرسور و مدیریت استرسها ،مدیریت استرس ،راهکارهایی برای حل
مسئله ،آموزش آرامش عضالنی
بررسی تکلیف جلسه قبل ،تعریف عزت نفس ،بیان این نکته که چگونه خود ارزیابیهای منفی موجب عدم عزت نفس میشود،
راهبردهایی برای بهبود عزت نفس ،توزیع کاربرگ خود انگاره
بررسی تکلیف جلسه قبل ،برنامه ریزی برای پیشگیری از عود ،بیان ضرورت تمرین مهارتهای کسب شده در طول جلسات،
ارزیابی پیشرفت کار و مهارتهای کسب شده
جدول  :2موضوعات جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

جلسات
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
02

محتوای جلسات
برقراری رابطه درمانی ،بستن قرار داد درمانی ،آموزش روانی
بحث در مورد تجربیات و ارزیابی آنها ،کارآمدی به عنوان معیار سنجش ،ایجاد ناامیدی خالقانه
بیان کنترل به عنوان مشکل ،معرفی تمایل به عنوان پاسخی دیگر ،درگیر شدن با اعمال هدفمند
کاربرد تکنیکهای گسلش شناختی ،مداخله در عملکرد زنجیرههای مشکل ساز زبان ،تضعیف ائتالف خود با افکار و عواطف
مشاهده خود به عنوان زمینه ،تضعیف خود مفهومی و بیان خود به عنوان مشاهدهگر ،نشان دادن جدایی بین خود ،تجربیات
درونی و رفتار
کاربرد تکنیکهای ذهنی ،الگو سازی خروج از ذهن ،آموزش دیدن تجربیات درونی به عنوان یک فرایند
معرفی ارزش ،نشان دادن خطرات تمرکز بر نتایج ،کشف ارزشهای عملی زندگی
درك ماهیت تمایل و تعهد ،تعیین الگوهای عمل متناسب با ارزشها
جمع بندی جلسات و انجام پس آزمون
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،60شماره  ،2زمستان 6310
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باالتر از میانگین بود 54 ،نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و
در سه گروه  14نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل)
جایگزین شدند .دانش آموزان گروه اول آزمایش تحت درمان
شناختی-رفتاری مطابق با دستورالعمل اجرایی ویلدرموت و
دانش آموزان گروه دوم آزمایش تحت درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد مطابق با دستورالعمل اجرایی هیز قرار گرفتند .در این
مدت هیچگونه مداخلهای روی گروه کنترل انجام نشد .جلسات
درمانی گروه درمان شناختی-رفتاری دو بار در هفته و هر دفعه
به مدت یک ساعت و در مجموع  1جلسه اجرا گردید
(جدول .)1همچنین جلسات درمانی گروه درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد دو بار در هفته و هر دفعه به مدت دو ساعت و
در مجموع  1جلسه توسط پژوهشگر اجرا گردید (جدول .)2بعد

از اتمام جلسات آموزشی ،پس آزمون بر روی هر سه گروه اجرا
گردید .برای تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده ،از پیش
آزمون و پس آزمون تحلیل کوواریانس (آنکوا) توسط نرم افزار
 SPSS-22استفاده گردید.
ابزار جمعآوری دادهها در این مطالعه پرسشنامه
خشم اسپیلبرگر ( )STAXl-2بود .این پرسشنامه توسط
 Spielberger’sبرای بیان و کنترل خشم تهیه شده است و
شامل شش مقیاس و پنج خرده مقیاس است و مادههای آن در
سه بخش تنظیم شده و شامل  47ماده است .بخش اول با
عنوان «همین االن احساس میکنم» ،به اندازهگیری خشم
حالت میپردازد که در آن آزمودنیها شدت احساس خود را بر
اساس مقیاس چهار گزینهای از «به هیچ وجه= »1تا «خیلی

حسین مردی و همکار

جدول  :3شاخصهای توصیفی نمرههای شرکت کنندگان گروههای آزمایش  )CBT( 1و  )ACT( 2و کنترل در متغیر خشم
گروهها
آزمایش)CBT( 1
آزمایش)ACT( 2
کنترل

متغیرها
پیش آزمون خشم
پس آزمون خشم
پیش آزمون خشم
پس آزمون خشم
پیش آزمون خشم
پس آزمون خشم

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

k-s

Sig

14
14
14
14
14
14

124/33
111/66
124/79
111/65
124/43
124/43

2/34
2/12
2/24
2/71
2/13
1/63

-1/192
-1/241
-1/477
1/331
-1/126
-1/166

-1/511
-1/631
-1/134
1/127
-1/721
-1/214

1/122
1/164
1/133
1/163
1/137
1/142

1/211
1/211
1/211
1/211
1/211
1/211
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یافتهها
بازه سنی نمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر که شامل
 54دانش آموز پسر سال آخر دوره دوم بودند بین  19تا 11
سال بود .در این در پژوهش ،متناسب با متغیرهای مورد مطالعه
و نوع دادههای جمعآوری شده ،در مرحله آمار توصیفی ،به
منظور توصیف آنان شاخص های مناسب نظیر شاخص های
گرایش مرکزی ،پراکندگی و توزیع نمرهها به تفکیک گروهها
محاسبه و تنظیم شد .در مرحله آمار استنباطی ،با توجه به
ماهیت مقیاس اندازهگیری که از نوع فاصلهای است و نوع روش
جمع آوری اطالعات که بر مبنای پژوهش آزمایشی از نوع طرح
های پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود برای تحلیل
دادههای حاصل از طرحهای آزمایشی در صورت برآورده شدن
مفروضههای اساسی از تحلیل کوواریانس ()ANCOVA
استفاده شد .دادههای به دست آمده از اندازهگیری متغیرهای
مختلف ،حسب مورد با استفاده از روشهای مناسب آمار
توصیفی نظیر میانگین ،انحراف معیار و شاخصهای توزیع نمره
ها ،نتایج آزمون نرمالیتی توصیف شدند (جدول .)3
بر اساس اطالعات جدول شماره  3درخصوص توزیع
نمرههای شرکت کنندگان گروههای آزمایش  )CBT( 1و 2
( )ACTو کنترل در مراحل پیش و پس آزمون در متغیر خشم،
آزمون نرمالیتی کولموگروف-اسمیرنوف نشان داد که توزیع
نمرههای شرکت کنندگان در همه متغیرها به توزیع نرمال
نزدیک است.
برای بررسی مفروضه یکسانی خطای واریانسها از آزمون
لوین استفاده گردیده که با توجه به مقدار به دست آمده
( )P=1/312، F=1/147مفروضه همسانی واریانسها تایید
میشود.
برای بررسی سایر مفروضهها ،با محاسبات زیر به بررسی
همگنی رگرسیون آماری پرداخته شد .همان طور که مالحظه
میشود (جدول  ،)5با توجه به مقدار ()P=1/646، F=1/526
در مقایسه عملکرد گروههای آزمایش  )CBT( 1و  )ACT( 2و
کنترل در پیش آزمون متغیر خشم میتوان نتیجه گرفت که
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زیاد= »5درجهبندی میکنند .این بخش  14ماده را در بر
میگیرد و شامل مقیاس خشم حالت ( )State Angerو زیر
مقیاسهاست و مادههای آن عبارتند از )1 :احساس خشمگینانه
( )2 )State Anger/Feelingتمایل به بروز کالمی خشم
( )3 )State Anger/Verbalتمایل به بروز فیزیکی خشم
( .)State Anger/Physicalبخش دوم با عنوان «معموالٌ
احساس میکنم» ،به اندازهگیری خشم صفت ()Trait Anger
اختصاص دارد .این بخش  11ماده را در بر میگیرد و همانند
بخش اول درجهبندی میشود .مقیاس خشم صفت دارای دو
زیر مقیاس است که مادههای آن عبارتند از )1 :خلق و خوی
خشمگینانه ( )2 )Trait Anger/Temperamentواکنش
خشمگینانه ( .)Trait Anger/Reactionبخش سوم با عنوان
«معموالٌ وقتی عصبانی یا خشمگین هستم ،چه واکنشی یا
رفتاری دارم» بروز و کنترل خشم را میسنجد که در یک
مقیاس چهاردرجهای از «تقریبا هرگز= »1تا «همیشه=»5
درجهبندی شده است .این بخش  32ماده را در بر میگیرد و
شامل چهار زیر مقیاس است که از مادههای مقابل تشکیل شده
است )1 :بیان خشم بیرونی ()2 ، )Anger Expression-Out
بیان خشم درونی ( )Anger Expression-Inج) کنترل خشم
بیرونی ( ،)Anger Control-Outد) کنترل خشم درونی
( .)Anger Control-Inدر پژوهش حاضر برای اندازهگیری
متغییر خشم از تمامی بخشها ( 47ماده) استفاده شده است.
کمترین و بیشترین نمره برای نمره کل پرسشنامه به ترتیب
برابر با  47و  229میباشد .نویدی در سال  1394این
پرسشنامه را به همراه پرسشنامه سازگاری و سالمت عمومی بر
 1171نفر دانش آموز پسر دوره متوسطه اجرا کرد ،ضریب
آلفای کرونباخ برای مقیاسهای حالت خشم  1/99و صفت
خشم  1/94و برای مقیاسهای بیان خشم و کنترل خشم و
شاخص کلی بیان خشم به طور متوسط برابر  1/71بود .همه
این ضرایب از لحاظ آماری معنادار بود و نشان دادند که
هماهنگی درونی مقیاس ها و خرده مقیاس ها رضایت بخش
است ] .[22همچنین در پژوهشی با موضوع بررسی ویژگیهای
روانسنجی و هنجاریابی سیاهة ابراز خشم صفت-حالت 2
اسپیلبرگر در بین دانشجویان دانشگاه تهران ،روایی محتوایی
این آزمون بررسی و مورد تأیید قرار گرفت .ضرایب آلفای
کرونباخ به دست آمده از این پژوهش عبارتند از :خشم حالت

 ،1/13خشم صفت  ،1/93ابراز خشم درونی  ،1/61ابراز خشم
بیرونی  ،1/73کنترل خشم درونی  ،1/91کنترل خشم بیرونی
.[23] 1/97

درمان شناختی -رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان خشم

فرضیه همگنی شیب های رگرسیون تایید می شود .بنابراین،
می توان تحلیل کوواریانس را انجام داد .مقایسه عملکرد
آزمودنیهای گروههای آزمایش و کنترل در پس آزمون
متغیر خشم با استفاده از طرح یک طرفه بین آزمودنیها
انجام شد.
همانطور که مالحظه میشود (جدول  ،)4نتایج بدست
آمده ( )P=1/111، F=257/114در مقایسه گروههای
آزمایش  )CBT( 1و  )ACT( 2و کنترل در پس آزمون متغیر
خشم نشان می دهد که پس از تعدیل نمرههای پیش آزمون،
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عامل بین آزمودنیهای دو گروه ،اثری معنی دار دارد .بنابراین،
می توان نتیجه گرفت که بین عملکرد اعضای سه گروه در پس
آزمون متغیر خشم تفاوتی معنی دار وجود دارد .در نتیجه،
شواهد برای پذیرش فرضیه تحقیق کافی است .در نهایت ،با
توجه به شواهد جمع آوری شده در این تحقیق میتوان نتیجه
گرفت که به طور کلی ،درمان های  CBTو  ACTمیتواند
خشم را کاهش دهند .شکل زیر ( میانگین های اصالح شده
در پس آزمون) نشان می دهد که هر دو تقریبا به طور یکسان
موثر بودهاند.

جدول  :6نتایج آزمونهای اثرهای بین آزمودنیها (متغیر وابسته :خشم)
منابع تغییر

3/612
1/126
5/172
196/134

گروه ها
پیش آزمون
گروهها* پیش آزمون
خطا

1/911
1/126
2/196
5/916

1/369
1/955
1/526

2
1
2
31

جدول  :5نتایج آزمونهای اثرهای بین آزمودنیها ( متغیر وابسته :خشم)
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مجذور ایتا

پیش آزمون

9/175

1

9/175

1/619

1/211

1/151

گروهها

2341/141

2

1174/124

257/114

1/111

1/124

خطا

111/216

51

5/744

 سطح معناداری 1/11

نمودار  :6توزیع میانگینهای اصالح شده نمرههای سازگاری دانش آموزان سه گروه در پس آزمون

بحث
نتایج این مطالعه نشان داد ،درمانهای شناختی-رفتاری
و مبتنی بر پذیرش و تعهد سبب کاهش خشم شدهاند.
همچنین یافته ها نشان داد که هر دو روش تقریبا به طور
یکسان موثر بوده اند .نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج
پژوهش های حاجیلو و شفیع آبادی در سال ،[1] 1314
مرادی و همکاران در سال  ،[9] 1313شکوهی یکتا و
همکاران در سال  [17] 1313و  Wheatleyو همکاران در
06

سال  [25] 2111همخوان و همسو است .این پژوهشگران در
مطالعات خود دریافتند که آموزش گروهی شناختی و رفتاری
در کنترل و به ویژه بر کاهش خشم و پرخاشگری موثر
میباشد .در تبیین این یافته میتوان گفت درمان شناختی
رفتاری افراد کمک می کند تا خشم سالم را از خشم ناسالم
تمیز دهند و بنابراین ،هنگام احساس خشم ناسالم ،راه
حل هایی را در اختیار فرد قرار می دهد که او را در کنترل
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،60شماره  ،2زمستان 6310
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مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig

1/614
1/193
1/646

حسین مردی و همکار

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از زحمات مسئولین مدارس منطقه  2شهر
تهران و تمامی افرادی که پژوهشگران را در انجام این مطالعه
یاری رساندند ،تشکر و قدردانی مینماییم .این مطالعه دارای
کد اخالق شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن به
شماره  25223می باشد.
تضاد منافع
این مطالعه برای نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی

نداشته است.
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نتیجهگیری
بر اساس یافتهها این پژوهش میتوان نتیجهگیری کرد که
هر دو روش درمانی شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد در کاهش خشم دانش آموزان پسر نقش دارند و بین
این دو نوع درمان تفاوت معناداری در تأثیرگذاری بر کاهش
خشم مشاهده نشد؛ بنابراین میتوان از این روشها برای کاهش
خشم افراد در مدارس و مراکز آموزشی استفاده نمود .لذا توجه
و تدوین برنامه های اینگونه می تواند سبب ایجاد جامعهای
سالم تر ،کارآمدتر و روابطی پایدارتر شود .لذا توصیه میشود
برنامه آموزش مدیریت خشم به عنوان بخش اصلی برنامه
آموزش عمومی در مراکز آموزشی پذیرفته شود.
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خشم یاری میکند ] .[1همچنین ،درمان شناختی-رفتاری
به ش ناسایی افکار ،باورها و معناهایی می پردازد که وقتی
افراد خشمگین میشوند و احساس خوبی ندارند ،فعال
میشوند ] .[24از دیدگاه شناختی ،افراد پرخاشگر در مراحل
پردازش اطالعات اجتماعی مشکل دارند .این افراد معموال دارای
اسنادهای کینه توزانه بوده و از مهارتهای سازگارانهی حل
مسأله برخوردار نیستند و هنگامی که از نظر فیزیولوژیکی
برانگیخته می شوند ،به صورت تکانشی عمل میکنند ].[9
مداخالت شناختی باعث افزایش خودآگاهی و ایجاد انگیزه در
جهت اعمال کنترل بیشتر بر رفتار ،کالم و خشم افراد می شود.
زیرا آنها متوجه میشوند که تنها محرك های بیرونی ،مانند
کالم یا طعنهی دیگران ،آغازگر خشم و پرخاشگری در آنان
نیست بلکه نوع برداشت و دیدگاهی که خود فرد دارد هم
میتواند در بروز واکنشهای پرخاشگرانه دخیل باشد ].[19
نتایج پژوهشهای دوستی و همکاران در سال ،[13] 1314
صمدی روشن و جعفری در سال  [21] 1314و  Changو
 Hwangدر سال  [24] 2117با نتایج حاصل از پژوهش حاضر
همخوان و همسو است .این پژوهشها نشان دادند که درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد ،سبب کاهش پرخاشگری بدنی و
پرخاشگری کالمی ،خشم و خصومت شده است .درتبیین این
یافته میتوان گفت که ،آزمودنیهایی که خشم و پرخاشگری
باالیی داشتند ،در طی جلسات درمانی ،احساسات و نشانه های
فیزیکی و روانی خود را پذیرفته و قبول و پذیرش این
احساسات باعث کاهش توجه و حساسیت بیش از حد نسبت به
گزارش این نشانه ها در آنان میشود که در نتیجه ،سازگاری
آنها بهبود مییابد ] .[21همچنین اجتناب تجربهای یعنی عدم
تمایل در جهت تجربه کردن احساسات و افکار ناخوشایند
درونی ،در طوالنی مدت موجب بروز بیشتر عالئم خشم و
پرخاشگری میشود .گسلش در درمان پذیرش و تعهد به معنی
یک گام به عقب برداشتن و نظارهگر افکار بودن است که موجب
می شود افکار فقط فکر و نه واقعیت محض پنداشته شوند.
بنابراین واقعیت مطلق فرض نشدن معانی کالمی ،کمک شایانی
در کاهش واکنشهای شدید از جمله انواع خشم و پرخاشگری
می کند ].[13
یافته نهایی پژوهش حاضر حاکی از آن بود که درمان
شناختی -رفتاری و مبتنی بر پذیرش و تعهد هر دو به طور
یکسان سبب کاهش خشم شده اند که با یافته  Dorدر سال
 2114همسو است ] .[27با توجه به این یافته میتوان این
طور نتیجهگیری نمود که رفتار درمانی شناختی ،که افکار را
علت هیجانها و رفتارهای مشکلساز میدانند و برای تغییر
رفتار و هیجان ،افکار را تغییر می دهند و درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد  ،ACTکه از برخی روشهای گسلش مانند که
برای تغییر رفتار به کاربرده میشود ،استفاده میکند هر دو در
کاهش خشم تاثیر گذار هستند؛ بنابراین ،اگر درمانجویی از

تکنیکهای بازسازی استقبال میکند و آنها را برای تغییر
بسیاری از افکارش مفید مییابد ،مناسب است که در درمان
این فرد از چنین تکنیکهایی استفاده نمود و برای آن دسته
از درمان جویانی که پیام گسلش را میپذیرند از چنین
روشهایی استفاده نمود ] .[27در واقع بنا بر گفتة Hayes
رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد را نباید به عنوان دشمن
رویکردهای شناختی-رفتاری تصور کرد بلکه این رویکرد صرفأ
گامی فراتر از تفاوتهای موجود میان رویکردهای شناختی و
رفتاری برداشته است ] .[29در واقع رویکرد مبتنی بر پذیرش
و تعهد ،موجی نوین از درمانهای شناختی-رفتاری است و
نسلهای پیشین درمانهای شناختی-رفتاری را به این امید
که به دانش و بازده بهتری دست یابد ،در یکدیگر ادغام و از نو
صورتبندی کرده است پس نباید آن را در تضاد مستقیم قرار
داد ].[29
به علت محدودیت زمان ،مشکالت اداری و کمبود منابع
مالی این پژوهش تنها بر روی دانش آموزان پیش دانشگاهی
منطقه  2آموزش و پرورش انجام شد؛ بنابراین الزم است که
فرضیههای این پژوهش در میان دانش آموزان سایر مقاطع و
همچنین در جامعه آماری دانشجویان دانشگاههای دولتی و آزاد
و به ویژه نمونه متشکل از زنان نیز مورد بررسی قرار گیرد.
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