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 اثر بخشي آموزش مديريت خشم بر سازگاري اجتماعي مادران كودكان 

 مبتال به عقب ماندگي ذهني 

 

 حمید قاسم پور جهانگیر، 1سهیال قاسم پور جهانگیر

 

 

 
 کارشناس ارشد تاریخ فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، تهران، ایران

 

دانشگاه آزاد گرمسار، سمنان، ایراندانشکده علوم انسانی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،   

 

 
 

اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر  بررسیاین پژوهش با هدف  :چکیده 

صورت گرفت. ی ذهنی سازگاري اجتماعی مادران کودکان مبتال به عقب ماندگ

مراجعه هنی اراي فرزند عقب مانده ذد کلیه مادرانشامل جامعه آماري پژوهش 

و در  بودندکننده به مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی شهر تهران 

نمره کمتري از سطح متوسط کسب کردند. در  سازگاري اجتماعیپرسشنامه 

به از مادران  نفر( 23) سدر دسترپژوهش حاضر با روش نمونه گیري تصادفی 

و در گروه آزمایشی و کنترل کاربندي شدند. در  انتخاب شدندعنوان حجم نمونه 

مراحل بعدي از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد و پس آموزش محتواي 

به گروه آزمایش مجدد پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد و  مدیریت خشم

دست آمده از به تجزیه و تحلیل اطالعاتشد.  نمرات این دو با هم مورد مقایسه

 در دو بخش توصیفی و استنباطی  SPSSافزار ها از طریق نرماجراي پرسشنامه

افزایش سازگاري بر  مدیریت خشمآموزش انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد 

هاي بر اساس یافته مؤثر است.مادران داراي فرزند عقب مانده ذهنی  اجتماعی

-مشاوره توان اظهار داشت که باید تمهیداتی در نظر گرفت تاش حاضر میپژوه

و مراکر مرتبط با کودکان در مراکز مشاوره  مدیریت خشمهاي مبتنی بر 

 به کار گرفته شود. استثنایی 

سازگاري اجتماعی، عقب ماندگی ذهنی مدیریت خشم، هاي كلیدي: واژه
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 مقدمه

خود را با نمودها و تقاضاهاي محیطی ـ فرهنگی خود نمی توانند  به شیوة مطلـوب تند کههسافرادي  اد عقب مانده ذهنی،فرا

بار منفی باالیی دارد، در   شود و می . از آنجا که این اصطالح موجب احسـاس تحقیـر(3112، 1درایدکس) کنند سـازگار

توانایی  نظیر ناتوانی ذهنی یا کم هـایی صـطالحجاي آن از ا از بار منفی این اصطالح کاسته و به سالهاي اخیر سعی شده کـه

مهارتهاي سازشی، مراقبت از خود  ، مهــارتهــاي اجتمــاعی،تــأخیر زیــادي در یــادگیري ذهنی استفاده شود. این کودکان

و این قبیل (، 3112، 3؛ مارتین و فراند1231حرکتی دارند )ملـکپـور،  پوشیدن و رشد مهارتهاي نظیر غذا خوردن و لبـاس

 و هم خانواده هایی آنها شده است. مسائل باعث ایجاد مشکالتی هم براي آنها

کودکان مبتال به  نیمادر شده و والد ژهیبر خانواده و به و یو روان یاسترس جسمان جادیباعث ا عقب ماندهکودک  وجود 

 ژهیو يبه مراقبت ها احیکه احت یکودکان نیوالد (.1233 ،یزاده ماهان اطیشوند )خ یرا متحمل م يادیاسترس ز ،يها یناتوان

کنند و با  یشرکت م یآموزش يکودکان دارند، در برنامه ها یبهداشت يها اقبتو مر يدر نگهدار يشتریب تیدارند مسئول

 يها ستمیس یستگیبر شا یخانوادگ نی(. اگر چه مراقب3112روبرو هستند )آندرسون ،  يشتریب ياضطرار يها تیموقع

و  یمناسب سالمت جسم يالزم و آموزش ها یمراقبت، فقدان آمادگ ادیز يها تیکنند، مسئول یعمل م یبت بهداشتمراق

 تیمختل شدن وضع لیاز قب یلیمسا مادران این قبیل کودکان با(. 3112و گرنت،  يبر وت،یآورد )ال یم نییآنها را پا یجانیه

 یدگیرس يبرا ،یزمان تیو محدود یفشار مال ،ییمسائل زناشو ،یاجتماعبهم  خوردن تعادالت  ،یجسمان یخواب، مشکالت روان

 . درگیر می شوند یبه مسائل سالمت

در اجتماع هستند و در نتیجه تحت تأثیر نظام ها و فرهنگ هاي جامعة خود قرار دارند. در  این مادراناز سوي دیگر، 

آرامش و تعادل خود را حفظ کند، بنابراین انسان باید با اجتماع چنین شرایطی است که باید نیازهاي خود را برآورده سازند و 

 یابد.واقعی( را در زاي زندگی )اعم از تهدیدات واقعی و غیرهاي استرسکردن موقعیتو تمامی راهبردهاي ادارهسازگار شود، 

اتفاقات و مسائل  ثیرتأست که تحت اسازگاري توانایی درونی فرد جهت ایجاد توازن جسمانی و روانی در مواقع بحران و مواقعی

هاي گیري از توانمنديریخته است و فردي که از سازگاري مطلوبی برخوردار باشد با بهرههم  ناگوار دیگر، تعادل درونی فرد به

ثیرات حد زیادي از تأرو ایجاد کرده و تا  هاي پیشدرونی و جلب حمایت بیرونی سازشی مطلوب بین خویشتن و موقعیت
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-گانهاست از عوامل سه(، و سازگاري برایندي 311۱، 1هالیسی؛ لی، پادیال و ام123۱رحیم نیا و رسولیان، ) کاهدخرب آن میم

( تشکیل می شود، و 1232(، عوامل محیطی و محیط خانواده )زکی، 2شناختیو جمعیت 3هاي شخصیتیي فردي )نظیر ویژگی

 می باشد.   مادران این قبیل کودکان عقب ماندهرتباط با متغیر روانشناختی جنجال بر انگیزي در ا

از جمله درمان هاي روانشناختی که بر سازگاري اجتماعی مادران این قبیل کودکان تأثیر گذار می باشد، آموزش مدیریت 

د و با آموزش رفتاري می باشد و افکار و نگرش هاي نادرست را به چالش می طلب -که مبتنی بر رویکرد شاختیخشم می باشد،

روش هاي مقابله، گفتگوي درونی، و راهبردهاي حل مسئله در جهت ارتقاي رفتارهاي اجتماعی، افزایش صمیمیت و ارتباط 

 (.3113، 4مثبت با فرد می کوشد )کولکو و سونسون

رفتاري  -ناختیدر این راستا آنچه مهم به نظر می رسد این است که، اوالً، مداخالت تجربی محکمی درباره مداخلالت ش

، 11و دارسکی2؛ اسموکووسکی1223و همکاران،  3گریفین -؛ ماو1221، 2و گاوین 1، رونساویل۱گروهی وجود دارد )کارول

، 12و جویس 13؛ پایپر1222، 11(؛ ثانیاً، درمان گروهی مؤثر است و از لحاظ هزینه مقرون به صرفه می باشد )هویت1221

( و فعالیت هاي تمرین رفتاري 122۱، 14یع تري در انعطاف پذیري در ایفاي نقش)یالوم( و ثالثا، درمان گروهی دامنه وس1221

با این توصیف ها، محقق به مطالعه در این  (.122۱؛ جاستر و هیمبرگ، 1224ر، 11و جاست 1۱را فراهم می کند)هیمبرگ

ت خشم بر سازگاري اجتماعی اثر بخشی آموزش مدیریخصوص پرداخته و در در صدد است به این سوال اصلی پاسخ دهد که 

 ؟خیرثر است یا مؤمادران کودکان مبتال به عقب ماندگی ذهنی 
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 روش پژوهش

-آزمونآزمایشی با گروه پیشنیمه ها از نوع روش مورد استفاده در این پژوهش برحسب هدف کاربردي و از نظر گردآوري داده

انتخاب و فرزندانشان داري پرودنده در مرکز بودند که  مادرانیاز  نفر  23آزمون با گروه کنترل بود. به این ترتیب که تعداد  پس

 11به صورت تصادفی در گروه کنترل،  نفر 11بدین ترتیب که  گروه گواه تقسیم شدند.دو گروه آزمایش و به صورت تصادفی به 

پیش آزمون به عمل آمد و پس . در مراحل بعدي از هر دو گروه ( قرار داده شدند)درمان مدیریت خشم در گروه آزمایشی

به گروه آزمایش مجدد پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد و نمرات این دو با هم  مدیریت خشمآموزش محتواي آموزشی 

 مورد مقایسه شد.  

 ابزار اندازه گیري

کند و توسط تورپ،  این آزمون نیمرخ سازگاري فردي و اجتماعی فرد را اندازه گیري می: 1پرسشنامه شخصیتی كالیفرنیا

مورد  12۱2( براي اولین بار منتشر شد و در سال 1231)به نقل از خدایاري فرد و همکاران،  1222در سال  3کالرک و تیکز

سطح سنی پیش دبستانی، دبستانی، راهنمایی، دبیرستانی و بزرگسالی است،  ۱تجدید نظر و بازنگري قرار گرفت. آزمون داراي 

و  2ن در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. این آزمون داراي دو آزمون عمده سازگاري خویشتنکه سطح دبیرستانی آ

سؤال دارد، که با  1۱است. هر آزمون داراي شش مقیاس است و سطح دبیرستان آن در هر مقیاس  4سازگاري اجتماعی

اجتماعی شش زیر مقیاس به ترتیب عبارتند از: سؤال است. در بخش سازگاري  131مقیاس تعداد کل سؤاالت آن  13احتساب 

قالب هاي اجتماعی، مهارت هاي اجتماعی، گرایش ضد اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط مدرسه اي و روابط اجتماعی. در 

دفترچه راهنماي آزمون گزارشی در خصوص روایی آزمون به صورت روش تجربی وجود ندارد و فقط بیان شده است که 

انتخاب شده است.  ۱مون بر اساس قضاوت معلمان، مدیران و واکنش دانش آموزان و نیز ضریب همبستگی نقطه ايسؤاالت آز

هماهنگی درونی آزمون به وسیله دو نیمه کردن آزمون با روش اسپیرمن براون براي خرده آزمون هاي سازگاري اجتماعی از 

ش شده است که نشان می دهد تمام سؤاالت شش زیر مقیاس از انسجام درونی مناسبی ( گزار= 21/1( تا )= 32/1)

                                                 
1. California test of personality. 
2. Thorpe, clark &Tiegs   
3. self adjustment 
4. Social adjustment 
5. biserial 
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( با استفاده از محاسبه ضریب 123۱برخوردار دارند. هماهنگی درونی آزمون شخصیت کالیفرنیا در پژوهش خدایاري فرد )

( به دست آمد، که نشان = 23/1با)آلفاي کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته و ضریب آلفاي کرونباخ براي کل آزمون برابر 

 براي ، % 21 تا % 33 بین شخصی مقیاس براي را مقیاس این پایایی دهنده همسانی درونی مناسب این آزمون است. ضرایب

 را پایایی ضرایب خود پژوهش در.  کرد گزارش 1.22 تا 1.21 بین کل نمره براي و1.21 تا1.31 بین اجتماعی سازش مقیاس

 بینا گروه در 1.23 بینا گروه در اجتماعی سازش مقیاس براي و 1.33 بینا گروه در ، 1.31 بینا گروه در شخصی سازش براي

. شد استفاده اجتماعی سازگاري گیري اندازه براي 1221 مهر خجسته پژوهش در. کرد گزارش 1.12 نابینا گروه در و 1.23

 نتایج که آمد دست به 1.21 اجتماعی سازگاري مقیاس براي) کرونباخ آلفالی رونید همسانی روش از استفاده با پایایی ضریب

 است. قبولی قابل پایایی داراي مقیاس داد نشان

 آموزشیخالصه محتویات جلسات 

جلسه آموزشی است که آزمایشگر به صورت گروهی اجرا کرد. آموزش  13بسته آموزشی به کار رفته در این پژوهش شامل 

دقیقه اي هفتگی انجام شد. پکیج آموزشی حاضر توسط پاتریک ریلی و مایکل شاپ  21ریت خشم و در جلسات گروهی مدی

 شاپر تهیه شده است که جزئیات هر جلسه در جدول زیر آمده است.

 رفتاري -جلسه آموزش گروهی مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی 11رئوس مطالب عنوان شده طی :1جدول

 هدف و فعالیت هاي هر جلسهجلسه ها      

 اول             قوانین گروه، پیامد ها و نتایج، باور هاي غلط درباره خشم، راهبردهایی براي کنترل خشم، معرفی شرکت

 کنندگان و اندازه گیري خشم.

 دوم              وقایع آغازگر خشم، نشانه هاي خشم و ارزیابی

 آرمیدگی از طریق تنفس و تکلیف منزلسوم             برنامه کنترل خشم، 

 چهارم          آموزش چرخه پرخاشگري، آرمیدگی پیشرونده عضالنی و تکلیف منزل

 ، توقف فکر و تکلیف منزلA-B-C-Dپنجم             مدل 

 ششم            مرور مفاهیم آموخته شده و تکلیف منزل

 (1و تکلیف منزل)هفتم            آموزش جرأت ورزي، مدل حل تعارض 

 (3آموزش جرأت ورزي، مدل حل تعارض و تکلیف منزل) هشتم

 (1نهم             خشم و خانواده و تکلیف منزل)

 (3دهم             خشم و خانواده و تکلیف منزل)

 یازدهم          مرور مفاهیم آموخته شده، ایفاي نقش و تکلیف منزل
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 مرور مفاهیم آموخته شده، ایفاي نقش و جمع بندي. دوازدهم    

 

 ها روش تجزیه و تحلیل داده

شود در بخش آمار توصیفی از براي تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از دو روش آمار توصیفی و استباطی استفاده می

آمار استنباطی براي آزمون فرضیه هاي شود. در بخش جداول فراوانی و نمودار ها براي نمایش بهتر اطالعات استفاده می

  تحقیق از آزمون هاي ناپارامتریکی از قبیل ویلکاکسون استفاده شد.

 هایافته

ده استفا پارامتریک تحلیل کوواریانس تک متغیرهآماري  از آزموناثربخشی متغیر مستقل بر متغیر وابسته براي سنجش  در این

 می پردازیم. آزمون مورد نظراطالعات که در زیر به توضیح و ارائه شده است، 

هبه تفکیک گرو مدیریت خشمآزمون میزان و پس آزمونشیمیانگین انحراف استاندارد پ يهامره. ن1دولج  

 متغیر

 گروه كنترل مدیریت خشمگروه 

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

X S X S 

سازگاري  آزمونشیپ

 اجتماعی
42/13  23/3  41/12  12/1 

22/24 سازگاري اجتماعی آزمونپس  43/3  11/11  31/1 

 نتایج تحلیل کوورایانس در جدول زیر نشان داده می شود. 
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 سازگاري اجتماعیبراي متغیر  انسیكووار. تحلیل نتایج 3جدول

مجموع  منبع پراش

مجذورات 

SS 

درجه 

 dfآزادي 

میانگین 

مجذورات 

ms 

F  سطح

 pمعناداري 

اندازه 

اثر 

Eta 

 توان آزمون

 777/1 666/7 771/7 817/81 887/086 1 067/1703 سازگاري اجتماعی

سازگاري  آزمونگفت که نمرات پس توانی، مسازگاري اجتماعیبراي متغیر  2آمده از جدول شماره دستبر اساس نتایج به

شده میزان  محاسبه Fبا توجه به اینکه  و گروه کنترل تفاوت معناداري وجود دارد. خشم آموزش مدیریتدر  اجتماعی

سازگاري اجتماعی بر افزایش میزان  آموزش مدیریت خشممشخص شد که لحاظ آماري معنادار است  از سازگاري اجتماعی

 است. مؤثر مادران داراي فرزند عقب مانده ذهنی

 

 بحث و نتیجه گیري

اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر سازگاري اجتماعی مادران کودکان مبتال به عقب ماندگی ضر بررسی دف پژوهش حاه

آزمایش تفاوت معناداري وجود ، بین دو گروه گواه و 2۱/1با سطح اطمینان  بدست آمدهبا توجه به نتایج که . بودذهنی 

 .معنادار بود 1۱/1دست آمده در سطح به  Fداشت.

اجتماعی، با توجه به  سازگاريتاثیر آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازي شناختی بر افزایش  در تبیین عدم     

اجتماعی تمایل فرد براي داشتن یک رابطه حمایت کننده و مهر آمیز بدون از دست دادن خودش است، می  سازگارياینکه 

جب از بین رفتن رابطه و از دست دادن حمایت را فراهم نمی توان به این مهم اشاره کرد که خشم متعارف نوجوانان نه تنها مو

بیشتر را هم فراهم می آورد، چرا که در بین همساالن نوجوانی سازگاري کند، بلکه در برخی موارد حمل بر جرأت، موجبات 

د را برنده کند و یا در جذبه دارد که بتواند با خشونت )که نشانه مرد شدن و توانمند بودن است( مثال در بازي فوتبال تیم خو

در ارتباط با تاثیر آموزش مدیریت خشم  ها را براي گروه خود داشته باشد.جر و بحث هاي بین گروهی بیشترین دستاورد

اجتماعی تحقیقی چه در خارج کشور و چه در داخل کشور یافت نشد. هر چند تاثیر سازگاري مبتنی بر بازسازش شناختی بر 

(، در مطالعه اي نشان 1221کاظمی و همکاران )اجتماعی اثبات شده است، براي مثال سازگاري بر  آموزش مؤلفه هاي دیگر

اجتماعی دختران فراري مؤثر است. هالفورد بر این موضوع تأکید کرده است سازگاري دادند که آموزش تحلیل رفتار متقابل بر 

(، در پژوهشی تأثیر 1221(. خدایاري فرد و همکاران)1234را افزایش می دهد )ترکان، سازگاري که افزایش خودافشاسازي 

اجتماعی مطالعه کردند که این تحقیق نشان داد که توانایی شناخت احساسات سازگاري آموزش مؤلفه هاي هوش هیجانی را بر 

( نیز در 1231ان)دیگران و تعادل عاطفی رابطه زیادي با برقراري رابطه گرم و دوستانه با دیگران دارد. دانشورپور و همکار

اجتماعی با تأکید بر نقش میانجی گر سبک هاي هویت در دانش آموزان دبیرستانی سازگاري تحقیقی رابطه بین جنسیت و 
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اجتماعی و سبک هاي اطالعاتی، هنجاري و سازگاري انجام دادند نتایج نشان داد که در دانش آموزان دختر و پسر، بین نمرات 

اجتماعی در دختران رابطه منفی و غیرمعنی دار و در پسران سازگاري دار و بین سبک سردرگم و تعهد رابطه مثبت و معنی 

رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهاي جنسیت، پایه تحصیلی و سبک هاي هویت 

 1افزون بر این، آنچنان که ویلیامز ینی می کند.اجتماعی را پیش بسازگاري اطالعاتی، هنجاري و تعهد هویتی به طور معناداري 

( اشاره کرده است، مردان همواره از ارائه تصویري ضعیف و آسیب پذیر از خود به دیگران در 3113، 3، به نقل از گایا123۱)

انه مانند هراس هستند، بنابراین در روابط خود با دیگران با پیش بینی خطر طرد اجتماعی همواره از بروز ویژگی هاي زن

روش نمونه گیري پژوهش حاضر بود، لذا ضر، پژوهش حااز جمله محدویت هاي ی کنند. خودداري مسازگاري هیجانات و 

بودند، در تعمیم  مادراندر پژوهش حاضر به دلیل اینکه نمونه شامل گروه خاصی از نتایج را با مشکل مواجهه می کند،  تعمیم

 مادران اجتماعیسازگاري افزایش امکان دارد تأثیر شبکه هاي اجتماعی بر ، همچنین دچار مشکل می باشد مادرانسابر  به

در کار با  آموزش مدیریت خشمتوجه به مباحث لذا پیشنهاد می گردد،  .آموزش مدیریت خشمتأثیر گذاشته باشد، نه لزوماً 

استفاده بیشتر از آنها در برنامه هاي پیشگیري و . و تأکید بر مشکالت و بحران هاي روانشناختی به کار گرفته شوددچار  مادران

 و افسردگی میزان اضطراب، سازگاري اجتماعیافزایش میزان عالوه بر  روش این از استفاده. است مادرانآگاهی دادن به اینگونه 

 ي از قبیل تعارضات زناشویی و ناسازگاري را نیز کاهش می دهد. دیگر مشکالت

 

 منابع 

. بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی زوج هاي شهر اصفهان، پایان نامه (123۱رکان، هاجر )ت

 کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

(. اثربخشی آموزش مؤلفه هاي هوش 1221خدایاري فرد، محمد؛ چشمه نوشی، میترا؛ رحیمی نژاد، عباس؛ و فراهانی، حجت اله )

 .212اجتماعی و صمیمیت اجتماعی. مجله روان شناسی، هیجانی بر سازگاري 

ی مقایسه اي کیفیت زندگی مادران کودکان مبتال به فلج مغزي، عقب ماندگی ذهنی و مادران سبرر(. 1233) خیاط زاده ماهانی م

 . 32شانزدهم، شماره سال  پژوهشی دانشور پزشکی دانشگاه شاهد،–کودکان سالم. دو ماهنامه علمی

(.بررسی روابط بین سبک هاي هویت و صمیمیت اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان هاي 123۱ر، زهره)دانشورپو

 متوسطه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تربیت معلم.

(.تفاوت هاي جنسیتی در جمعیت 1231دانشورپور،زهره؛ تاجیک اسمعیلی،عزیزاله؛ شهرآراي،مهرناز؛ فرزاد،ولی اله؛ و شکري، امید)

 .222-12،414(4اجتماعی: نقش سبک هاي هویت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران)
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